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Odbiory

Dokonano odbioru robót w zakresie remontu
dróg i chodników na ulicy Na Kozłówce oraz Ście-
giennego. Odbiór ten odbywał się po raz kolejny,
ponieważ członkowie Rady jak i inspektorzy ZIKiT w
trakcie poprzednich odbiorów zobligowali wyko-
nawcę do usunięcia usterek. Wykonawca na wyżej
wymienionych inwestycjach usunął usterki, nato-
miast nie dokonał zaleceń dotyczących usunięcia
usterek w zakresie parkingu przy ulicy Mała Góra.

Wydarzyło się…

Piknik w „Piętnastce”

XV Liceum Ogólnokształcące pożegnało lato na październi-
kowym pikniku. Impreza odbyła się na dziedzińcu szkoły i w jej
obiektach sportowych. Cel pikniku określił w kilku słowach nowy
dyrektor szkoły – Maciej Trzciński. – Przyszliśmy tu dzisiaj po to,
aby dobrze się bawić.

I rzeczywiście, okazji do wspólnej zabawy nauczycieli
i uczniów nie brakowało. W części artystycznej były: tańce, śpiew, pokaz mody osiedlowej i nawet eko-
logicznej. Poza tym szkoła gościła tego dnia grupę tańca nowoczesnego „Adrenalina”, która pokazała
dynamiczny hip hop i kilka karkołomnych figur. Na szkolnym Orliku uczestnicy pikniku mieli do wyboru
przeróżne zabawy rekreacyjne. Podobał się aerobik na wesoło czy bieg po torze przeszkód. Pierw-
szoklasiści pytani o wrażenia z pikniku mówili: - Były pyszne ciasta, swobodna atmosfera i fajne zabawy
na świeżym powietrzu. Bardziej wymagający chcieliby jeszcze więcej atrakcji. Będą musieli poczekać.
Kolejny piknik w „piętnastce” dopiero za rok…

Izabela Pawełek

Spotkanie z przedszkolakami

W dniu 26 października 2012 r. uczniowie klasy 1c uczęsz-
czający do Świetlicy szkolnej spotkali się w Szkole Podstawowej
nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej w Krakowie z dziećmi
z grupy V Przedszkola nr 176. Przedszkolaki z ochotą i radośnie
zwiedziły kolorowe sale świetlicy swoich starszych kolegów. 

Nie zabrakło okazji do wspólnej zabawy i nauki. Nasi mali
Goście uczestniczyli we wspólnych zajęciach. Wśród okrzyków
i śmiechu powitaliśmy Misia z torbą pełną pachnących owoców
oraz z zagadkami w przepastnej kieszeni. Chętnych do zabawy nie
brakowało. Robiliśmy owocowe myszki. Ależ była atrakcja!

Później zabawy z chustą. Biegi, radość, spontaniczność dzieci
były dla nas organizatorek najpiękniejszym podziękowaniem.

Buzie naszych Gości- przedszkolaków były równie rumiane
i zadowolone jak jabłuszka, którymi zostali poczęstowani na za-

kończenie naszego OWOCNEGO SPOTKANIA.

Beata Miąsko – nauczyciel SP 24 (prowadząca zajęcia)
Janina Suder – nauczyciel SP 24 (koordynator)

ŚLUBOWANIE 2012

Dnia 12 października 2012 roku o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość szkolna, podczas której
pierwszoklasiści zostali przyjęci w poczet uczniów Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 124 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Po raz kolejny tak ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły odbyło się
w gościnnym Dworze Czeczów. W pięknie udekorowanej sali balowej uczniowie klasy I a i I b powi-
tali dyrekcję szkoły, kierownictwo domu kultury, nauczycieli, rodziców i dziadków. Wprowadzenie
sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego rozpoczęło podniosłą uroczystość. Aktu paso-
wania dokonała pani dyrektor Ewa Kazberuk.

Nie zabrakło też życzeń od starszych kolegów – przedstawicieli Małego Samorządu, którzy
 wręczyli pierwszoklasistom skromne upominki.

Tekst: Jadwiga Puto
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W październiku odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady Dzielnicy XII,
zwołana z konieczności dokonania korekty środków przeznaczonych na za-
dania priorytetowe w 2013 r. o kwotę 82 000 zł. Po raz kolejny trudna sy-
tuacja finansowa Miasta, spowodowała, iż Prezydent Miasta Krakowa
zdecydował o obniżeniu dotacji, z których Dzielnice realizują najpilniejsze
potrzeby lokalnych społeczności. Po zapoznaniu sie propozycjami
przedłożonymi przez poszczególne Komisie oraz Zarząd, Radni dokonali na-
stępujących zmian w planach zadań priorytetowych na 2013 r.: 

1. Zrezygnowali z zadania pn. Badania profilaktyczne dla mieszkańców
Dzielnicy XII w kwocie 10 000 zł;

2. Obniżyli kwoty na zadania:
a. przebudowa boiska „Baszta” i „remont chodników wg wskazań” na

Osiedlu Bieżanów Nowy o 25 000 zł do kwoty 11 000 zł;
b. budowa parkingu przy Przychodni Zdrowia ul. Na Kozłówce, remont

chodników wg wskazań, remont parkingów przy ulicy Okólnej 3,5,7
na Osiedlu Na Kozłówce o 25 000 zł do kwoty 11 000 zł; 

c. współfinansowanie z Dzielnicą X i XI zakupu radiowozów oznakowa-
nych dla Komisariatu Policji VI o 5 000 zł do kwoty 20 000 zł; 

d. zakupy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 6 sprzętu niezbędnego
do prawidłowego funkcjonowania jednostki o 5 000 zł do kwoty
10 000 zł; 

e. realizacja konkursów między przedszkolnych i międzyszkolnych
o 6 000 zł do kwoty 6 000 zł;

f. zakup/wydanie materiałów promocyjnych o 2 500 zł do kwoty
2 500 zł;

g. dofinansowanie wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy XII
o 2 500 zł do kwoty 2 500 zł.

3. Obniżyli wysokość rezerwy środków priorytetowych o 1 000 zł do
kwoty 43 000 zł. 

Radni zdecydowali również, iż w 2013 r. zrealizują następujące zadania w
zakresie prac remontowych żłobków: 
1. Malowanie pomieszczeń w Integracyjnym Żłobku Samorządowym

Nr 20 „Pluszowy Miś” za kwotę 4 000 zł; 
2. Remont wiatrołapu w Samorządowym Żłobku Nr 28 za kwotę 5 000 zł. 
oraz – po zmianach wynikających z konieczności zmniejszenia środków
 finansowych, w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa – zrea-
lizują następujące zadania w zakresie problematyki osób niepełnospraw-
nych 2013 r.: 
1. Remont tarasu w Samorządowym Przedszkolu nr 28 za kwotę

28 000 zł;
2. Montaż podnośnika sufitowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 za

kwotę 28 000 zł; 
3. Modernizacja i przystosowanie łazienek do potrzeb osób niepełno -

sprawnych w Samorządowym Przedszkolu Nr 35 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi za kwotę 13 350 zł; 

4. Remont toalety w pawilonie C w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Integracyjnych nr 4 za kwotę 25 000 zł. 

Dzięki decyzji Rady o przeprowadzeniu procedur przetargowych na
prace remontowe niektórych dróg, chodników i oświetlenia na terenie
Dzielnicy w 2012 r. zaoszczędzono dodatkowe środki finansowe, które Rada
przeznaczyła na remont ulicy Ściegiennego w Krakowie.

Opracowała: Patrycja Bień 

Z prac Rady Dzielnicy XII

Szaruga jesienna z pomidorem w roli głównej
w Samorządowym  Przedszkolu nr 28 

„Na Tęczowym Wzgórzu”

18 października w przy ulicy Duża Góra 30 odbyło się coroczne Święto Szarugi Je-
siennej pt. „Z POMIDOREM W ROLI GŁOWNEJ” które było połączone z Pasowaniem na
Przedszkolaka.

Uroczystość pasowania to wielkie przeżycie nie tylko dla najmłodszych dzieci, ale rów-
nież dla ich rodzin. Pani  Dyrektor Przedszkola mgr Bożena Michalska dokonała uroczys-
tego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka za pomocą zaczarowanego ołówka. Na
pamiątkę pasowania każde dziecko otrzymało dyplom oraz tarczę.

Wszystkie dzieci wzięły udział w części artystycznej, prezentując tym samym swoje
umiejętności nabyte podczas pobytu przedszkolu i dając dowód, jak dużo już potrafią. Były,
więc piosenki, wierszyki, zabawy ruchowo-inscenizacyjne do piosenek oraz taniec.

Wszystko w przedszkolu było pomidorowe. Tego dnia było mnóstwo radości, uśmie-
chu i świetnej, pomidorowej zabawy zarówno dla Przedszkolaków jak i ich rodzin. Dzieci ba-

wiły się w „Owocowo-warzywnej zgaduj-zgaduli”, a także brały udział w konkursach i Kole Fortuny.
Na rozgrzanie podano królową zup – pomidorową. Pycha! Wiemy, że w naszym przedszkolu zawsze zdrowo jemy!

W związku z obchodami 800-lecia…

W związku z obchodami 800-lecia Bieżanowa, uroczystości
Dnia Niepodległości wzbogacone były o otwarcie w Dworze Cze-
czów w Starym Bieżanowie – Sali Tradycji Bieżanowa. Ekspozycja
będzie miała charakter stały i poza standardową prezentacją pa-
noramy dziejów Bieżanowa pokaże niecodzienną makietę z ele-
mentami gry dla dzieci. Zaprezentowane będzie również
kalendarium dziejów Bieżanowa. Serdecznie zapraszamy do
stałego korzystania z jej walorów historycznych, kulturowych
i edukacyjnych.

Elżbieta Matykiewicz
Przewodnicząca Komisji Wystawowej i Radna Dzielnicy XII 
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Mieszkańcy bloków znajdujących sie przy ulicy Teligi 16, 18, 20 oraz 22
stanowczo zaprotestowali przeciw wycince kilkudziesięcioletnich dębów oraz
rozbudowie przez firmę „Tecnos” sięgacza do nowo wybudowanych budyn-
ków obok kościoła. Firma prowadząca wycinkę drzew, wystawiając tabliczki
o ironicznej treści: „Uwaga. Pielęgnacja drzew”, jeszcze bardziej zdenerwo-
wała okolicznych mieszkańców. W trakcie protestu interweniowała Policja
oraz Straż Miejska, dzięki czemu dalsza wycinka drzew została wstrzymana. 

W związku tymi wydarzeniami w dniu 25 października 2012 r. w sie-
dzibie Rady Dzielnicy XII doszło do spotkania Radnych Dzielnicy XII oraz
przedstawicieli mieszkańców z Z-cą Dyrektora ZIKiT ds. Inwestycji p. Krzysz-
tofem Migdałem. Radni po raz kolejny przedstawili zastrzeżenia co do spo-
sobu prowadzenia w/w inwestycji, a w szczególności do rozwiązań
komunikacyjnych proponowanych przez inwestora, które zostały również
negatywnie zaopiniowane przez Radę Dzielnicy XII na sesji wrześniowej. 

Członkowie Rady i przedstawiciele mieszkańców, kwes�onowali za-
sadność zastosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
 zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych, tak zwanej „spec ustawy”, do przebudowy wewnętrznej osiedlowej
drogi (droga ta na dzień dzisiejszy nie posiada statusu drogi publicznej).

Ustawa, która miała umożliwić budowę pilnych inwestycji drogowych,
posłużyła do rozbudowy drogi osiedlowej prowadzącej do prywatnej in-
westycji  dewelopera. Zastanawiający jest fakt zastosowania nadania rygoru
natychmiastowej wykonalności dla w/w inwestycji. Członkowie Rady, jak
i przedstawiciele mieszkańców zadali pytanie, jakie przesłanki zastosowano
do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności skoro w postępowaniu
administracyjnym takie postanowienia wydaje się gdy: „jest to niezbędne
ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpiecze-
nia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze
względu na inny interes społeczny”… Niestety, na spotkaniu nie padła
żadna konkretna odpowiedz na to pytanie. 

W uzasadnieniu do postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalności czytamy: 

„bezspornym jest, że w przedmiotowej sprawie nadanie rygoru na-
tychmiastowej wykonalności uzasadnione jest ważnym interesem społecz-
nym i ważnym interesem strony, ponieważ umożliwi terminową realizację
drogi publicznej, na którą wykonawca otrzymał stosowne środki finansowe
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Zastanawiający jest fakt,
że ważny interes społeczny jest argumentowany jako taki, który znacznej
części mieszkańców pogarsza warunki życia tylko po to, aby zrealizować in-
westycję drogową, która umożliwi zakończenie inwestycji deweloperowi. 

Radni oraz przedstawiciele mieszkańców zwrócili również uwagę
p. Dyrektorowi Krzysztofowi Migdałowi, że zakwalifikowanie i potrakto-
wanie tego odcinka wewnętrznej drogi osiedlowej jako drogi o znaczeniu
strategicznym oraz tłumaczenie, że miasto nie forsuje w trybie nagłym tej
przebudowy dla wygody i korzyści dewelopera, tylko dla dobra mieszkań-
ców oraz znajdującego się obok przedszkola, jest nadużyciem. Radni przy-
pomnieli również p. Dyrektorowi Migdałowi, że dojazd do przedszkola
istniał zawsze od ulicy Kurczaba i nigdy nie było z nim problemu. Tym bar-
dziej obecnie dojazd do przedszkola nie jest zagrożony gdyż w ostatnich
miesiącach miasto przejęło w zarząd całość tego dojazdu. 

Radni, popierając protest mieszkańców jednocześnie zdecydowanie
stwierdzili, że prowadzenie tak kontrowersyjnych inwestycji bez wcześ-
niejszych konsultacji z mieszkańcami oraz Radą Dzielnicy, nie jest
działaniem korzystnym a wyznawaniem zasady ze „jakoś to będzie” lub
„załatwi się później”, przy wydawaniu warunków zabudowy jest niedo-
puszczalne! 

Mieczysław Lasota
Zbigniew Kożuch 

Protest mieszkańców ulicy Teligi!

Już po raz dziewiąty Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”
przeprowadziła Konkurs „Najpiękniej ukwiecona rabata przed blokiem –
Lato 2012”. Z przyjemnością obserwujemy jak małe ogródeczki pięknieją
i zyskują coraz większą liczbę naśladowców i zwolenników. Te małe skrawki
zieleni są coraz bardziej doceniane i szanowane, a wandale osiedlowi mają
coraz mniejszą odwagę niszczyć pracę lokalnej społeczności. Tegorocznych
laureatów poznaliśmy na uroczystym zakończeniu konkursu w dniu
8.10.2012 r. na którym uhonorowano osoby tworzące zielone ogródki
z ogromnym zaangażowaniem, często dużym wysiłkiem fizycznym i finan-
sowym. Nagrody otrzymali:

ul. Kurczaba
I miejsce – Ewa Ruman – Kurczaba 35 kl. A
wyróżnienie – Zofia Wesołek – Kurczaba 11 kl. II,

- Łucja Miecznikowska – Kurczaba 35 kl. A

ul. Lilli Wenedy
I miejsce – Maria Krzanik – L. Wenedy 1 kl. III 

– Janina Kudela, Stanisława Kubiak, Michalina Mikulska
– L. Wenedy 9 kl. II, III , IV 

– Alicja Szumierz – L. Wenedy 11 kl. IV 
II miejsce – Emilia Kałuzińska – L. Wenedy 5 kl. IV 

– Helena Łowczowska – L. Wenedy 1 kl. IV 
– Lucyna Kowalczyk – L. Wenedy 11 kl. I

III miejsce – Zbigniew Pacura – L. Wenedy 11 kl. III 
wyróżnienie – Jadwiga Domoń – L. Wenedy 9 kl. I 

ul. Konrada Wallenroda
I miejsce – Agnieszka Rózga – K. Wallenroda 55 kl. I 

– Maria Sowa – K. Wallenroda 55 kl. III 
II miejsce – Anna Kogut – K. Wallenroda 57 kl. II 
III miejsce – Czesław Zdunek – K. Wallenroda 53 kl. I 
wyróżnienie – Danuta Tyranowska – K. Wallenroda 55 kl. IV 

– Maria Soból – K. Wallenroda 59 kl. IV 

„Najpiękniejsza rabata przed blokiem – Lato 2012”

ciąg dalszy na str. 7
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Słowa tej piosenki rozpoczęły uroczystość 40-lecia Samorządowego
Przedszkola nr 87 „Lajkonik”. Uroczystość zorganizowali: Dyrektor, Rada
Rodziców, Grono Pedagogiczne oraz pozostali pracownicy placówki. Dy-
rektor mgr Urszula Sokół powitała licznie zgromadzonych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel Kuratorium, Spółdzielni miesz-
kaniowej na Kozłówce, prezes ZNP, zaprzyjaźnieni z naszą placówką dyrek-
torzy z innych przedszkoli, dyrektor SP nr 123, byli pracownicy i emeryci
oraz rodzice naszych wychowanków. Gości powitał także Lajkonik, który
harcował do słów i melodii hymnu naszego przedszkola. Przedszkolaki ze
wszystkich grup wiekowych zaprezentowały program artystyczny, w któ-
rym przywołane zostały lata od zbudowania przedszkola do dziś. Dzieci re-
cytowały wiersze, prezentowały modę przedszkolną z dawnych okresów
życia placówki, tańczyły: Krakowiaka, Poloneza, Krakowskie Kwiaciarki, Ta-
niec Marynarzy. W programie nie zabrakło przebojów z tamtych lat. Dzieci
zaśpiewały piosenki: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Konik na biegunach”,
„Biedroneczki”, „Jak się masz kochanie”. Maluchy i starszaki wspólnie na
scenie tańczyły nieprzemijające „Kaczuchy”. Program artystyczny uświetnił
występ zespołu „Małe Słowianki”, który zaśpiewał piosenki i przyśpiewki
o Krakowie. Jak na jubileusz przystało i zgodnie z tradycją urodzinową nie
mogło zabraknąć tortu. Rada Rodziców przygotowała tort dla wszystkich

gości oraz przedszkolaków. Zaproszeni goście mogli oglądać wystawę zdjęć
przywołujących wspomnienia z tamtych lat. Wszyscy goście otrzymali pa-
miątkowe upominki. Po części artystycznej Rodzice, Grono Pedagogiczne
i dzieci wspólnie bawili się w ogrodzie przedszkolnym na zabawie prowa-
dzonej przez wodzireja. Życzymy „Lajkonikowi” następnych czterdziestu
lat, by znów przywołać piękne i wzruszające wspomnienia. 

Łucja Filipek

Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień

Jak informowaliśmy we wrześniowym wydaniu XII-ki zarówno w Urzę-
dzie Marszałkowskim jak i w Urzędzie Miasta Krakowa rozpatrywano
zgłaszany przez mieszkańców Starego Bieżanowa problem przekroczenia
dopuszczalnych norm hałasu od autostrady A4. Czekaliśmy też na opubli-
kowanie mapy akustycznej Krakowa, dokumentu wykonywanego na zle-
cenie miasta. Ten dokument miał być istotnym elementem i narzędziem
do dalszych kroków, które miały być wykonane w przypadku udokumen-
towania przekroczeń przez Urząd Marszałkowski. 

Dzięki życzliwości obu urzędów otrzymaliśmy nie tylko fragment mapy
akustycznej ale i obszerny komentarz.. Z pomiarów udokumentowanych po-
wstałym opracowaniem wynika, że w rejonie ul. Stryjeńskiego oraz ul. Krzy-

mulskiego na fasadach domów hałas osiąga wskaźnik Ldwn ok. 60-62 dB
(długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyzna-
czony w ciągu wszystkich dób w roku), a wskaźnik Ln: 50-55 dB (długookre-
sowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku) . W wyniku pomiarów na mapie zaznaczono
kolorem czerwonym przekroczenia norm o ok. 10 db a kolorem pomarań-
czowym powyżej 5 db. W porze nocnej przekroczenia są mniejsze. 

Niestety – Ministerstwo zmieniło od 1 października przepisy. Doszło
do znacznego podwyższenia wartości dopuszczalnego hałasu w środowisku.
Sporządzone dużym nakładem pracy i środków mapy akustyczne stały się
nieaktualnymi. Nowe wskaźniki dla tego obszaru to Ldwn – 64 dB, Ln –
59 dB. Przekroczeń więc nie ma!!! 

Czy wszystko jest w porządku?
W prasie mogliśmy wyczytać często przeciwstawne artykuły na ten

temat w stylu „Ekrany akustyczne, czyli duży przekręt”. Inny komentarz to
– lobby budowlane i drogowe znowu zwyciężyło! Były to opinie zdecydo-
wanie różne. Jedni protestują bo chcą mieć osłony, inni nie chcą mieszkać
za ekranami odseparowani od świata i widoków. Kierowcy wolą podziwiać
krajobrazy zamiast podróżować w tunelach. Jeszcze inni chcą na stawianiu
kilometrów osłon zarobić. Jak widać Ministerstwo postanowiło położyć kres
„ekranowemu szaleństwu”. Czy to nie decyzja o wylaniu dziecka z kąpielą?
Chyba jednak rozporządzenie to następna porażka władzy. Niestety w przy-
padku Bieżanowa utrwalony zostanie los pokrzywdzonych przez autostradę
A4 setek ludzi. 

Uciążliwość hałasu komunikacyjnego w Bieżanowie 
utrwalona zmianami przepisów?
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W dniu 15 października, z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Jubi-
leuszu 800- lecia Bieżanowa i Domu Kultury „Dwór Czeczów” odbył się Sej-
mik Bieżanowskiej Oświaty. Do udziału w obradach zaproszeni zostali
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele władz samo-
rządowych Krakowa i Małopolski, organizacje społeczne oraz osoby
zasłużone dla rozwoju oświaty w Bieżanowie. Wiele osób otrzymało pa-
miątkowe medale Jubileuszu. Wśród wytypowanych do odznaczeń znalazły
się postacie historyczne: Ks Stanisław Osuchowski, Jan Sadkowski, Sta-
nisława Madej, Helena Gądek i Lidia Gil oraz współczesne osoby szczegól-
nie zasłużone dla oświaty w Bieżanowie

Jak w okolicznościowym referacie wspomniał pan Zygmunt Szewczyk,
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa, pierwsze wzmianki o kształceniu
Bieżanowian pochodzą z XV wieku. Najpierw Tomasz z Bieżanowa kończy
uniwersytet krakowski, w roku 1447 ten sam uniwersytet kończy Piotr
z Bieżanowa, a w 1479 Piotr syn Pawła z Bieżanowa. Mogło to świadczyć
o istnieniu na tym terenie jakieś szkoły. Także protokoły powizytacyjne Pa-
rafii pw. Narodzenia NMP w następnych wiekach świadczą o istnieniu
w Bieżanowie szkoły prowadzonej przez Kościół w pomieszczeniach domu
organisty. Duże zasługi na polu edukacji położył ksiądz Stanisław Osu-
chowski, który w 1834 roku wraz z panem organistą rozpoczął naukę dzieci.
W 1876 roku powstała pierwsza jednoklasowa szkoła ludowa. Po ofiaro-
waniu przez rodzinę Czeczów na cele edukacyjne w 1889 roku parceli przy
kościele, powstał budynek szkolny z dwoma klasami i mieszkaniem dla nau-
czyciela. U schyłku XIX wieku rozpoczęła w tym budynku działalność szkoła
czteroklasowa. Do czasu reformy szkolnictwa w 1921 roku działała ona nie-
przerwanie, poza krótkim okresem przerwy w 1915 roku ( w szkole był szpi-
tal wojskowy). Rok 1927 to dalsze zmiany programu edukacyjnego

i powstanie szkoły 7-klasowej. Konieczny był nowy obiekt szkolny. W 1933
społeczeństwo Bieżanowa wybudowało budynek przy ulicy Sucharskiego.
Jak podkreślił p. Szewczyk, powstała właściwie połowa szkoły. Do dziś
można wskazać miejsce fundamentów pod jej dalszą rozbudowę. Niestety,
w 1961 roku nowy obiekt powstał przy ulicy Weigla, zbudowany w oparciu
o budynki dworskie ( wozownię i stajnie). Dlatego dzisiejsza Szkoła Pod-
stawowa nr 124 mieści się w dwóch budynkach, przy odległych ulicach. 

W latach 1966 roku zainaugurowała działalność druga placówka,
Szkoła Podstawowa nr 111 przy ul Bieżanowskiej. Nowoczesny obiekt zbu-
dowany jako „tysiąclatka” służy także mieszkańcom Nowego Bieżanowa. 

Bieżanowskie szkolnictwo miało zawsze dobrych nauczycieli i odda-
nych wychowawców. Ich zasługą jest wychowywanie pokoleń Bieżanow-
nian, umożliwianie im dalszej edukacji i osiąganie sukcesów zawodowych.
Szkolnictwo bieżanowskie to także kuźnia wychowania obywatelskiego
i patriotycznego. 

Obrady Sejmiku uzupełnił interesujący wykład mieszkanki Bieżanowa,
profesor UJ, dr hab. Marii Madej, „Język polski wobec współczesnych ten-
dencji” oraz promocja książki Małgorzaty Łężniak – „Szkoła w Bieżanowie
– dziś, wczoraj, jutro”. 

Spotkanie zakończyły prezentacje mul�medialne placówek edukacyj-
nych.

Sejmikowi towarzyszyły występy artystyczne uczniów i absolwentów
Szkoły Muzycznej I i II stopnia im Rudkowskiego. Więcej o sejmiku na stro-
nie internetowej www.800latbieżanowa.pl

Stanisław Kumon

SZKOLNICTWO W 800 -LECIU BIEŻANOWA 
– SEJMIK BIEŻANOWSKIEJ OŚWIATY
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1. Marek Lelo – przewodniczący komisji
2. Mieczysław Lasota
3. Janusz Zadwórny
4. Grzegorz Kmita
5. Wiesław Markowicz

Do zadań komisji należy dbałość o utrzymanie ładu, porządku pub-
licznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym w ramach obowiązków
statutowych oraz posiadanych kompetencji. Komisja podjęła stałą
współpracę z gimnazjami, szkołami podstawowymi oraz przedszkolami zlo-
kalizowanymi na terenie Dzielnicy XII. Realizujemy wspólnie z Dzielnico-
wym Zespołem Koordynacyjnym Dzielnicy XII, Strażą Pożarną, Policją oraz
Strażą Miejską przede wszystkim założenia Gminnego Programu Poprawy

Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa. Wspólnie organizujemy programy
profilaktyczne, prewencyjne , konkursy o tematyce bezpieczeństwa, opra-
cowujemy mapy zagrożeń czyli miejsc szczególnie niebezpiecznych na te-
renie dzielnicy. 

Do realizacji zadań jakie posiada komisja niezbędna jest dobra organi-
zacja pracy, zaangażowanie wszystkich służb odpowiedzialnych za zapew-
nienie porządku oraz bezpieczeństwa mieszkańcom. Jako komisja zwracamy
uwagę że bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od samych mieszkań-
ców. Komisja podejmuje wiele różnych działań profilaktycznych mających
na celu poprawę bezpieczeństwa oraz porządku na naszych osiedlach. które
przeciwdziałają nasilającemu się chuligaństwu i wandalizmowi.

Marek Lelo

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Dzielnicy XII

ul. Księdza Ściegiennego
I miejsce – Anastazja Burza – Ks. Ściegiennego 57 kl. I i II 
wyróżnienie – Krystyna Szafrańska – Ks. Ściegiennego 57 kl. VI 

– Stanisława Świątek – Ks. Ściegiennego 69 kl. V 

ul. Teligi
I miejsce – Zofia Włudyka – Teligi 30 kl. V- 
II miejsce – Jolanta Kulikowska – Teligi 23 kl. II 
III miejsce – Marta Socha – Teligi 30 kl. IV 
wyróżnienie – Pietrzykowski Wojciech – Teligi 23 

ul. Jerzmanowskiego
I miejsce – Ewa Druzgała – Jerzmanowskiego 12 kl. IV 
II miejsce – Ewa Wrona – Jerzmanowskiego 12 kl. III 
III miejsce – Barbara Matejek – Jerzmanowskiego 10 kl. I 

– Zenona Lichoń – Jerzmanowskiego 12 kl. I 
– Bogumiła Golonka – Jerzmanowskiego 30 kl. I 

wyróżnienie – Wanda Feluś – Jerzmanowskiego 36 kl. B 

Podobnie jak w poprzednich latach Stowarzyszenie Nowy Prokocim
„Przyjaciele” przyznało swoje wyróżnienie oraz nagrodę. W tym roku oko-
licznościowe wyróżnienie oraz  pięknie wydane „ABC Ogrodnictwa” wrę-

czył laureatce Pani Marcie Socha
zamieszkałej przy ulicy Teligi 30
Prezes Stowarzyszenia Pan Mie-
czysław Lasota.

Organizatorzy konkursu ser-
decznie zapraszają wszystkich
mieszkańców do udziału w następ-
nej, już X edycji konkursu w 2013r.
Pragniemy również w następnych
latach wyróżniać najpiękniej za-

gospodarowane ogródki, które stanowiłyby wzorzec do naśladowania.
Chcemy nagradzać Państwa inwencje, poświęcony czas i zaangażowanie
w upiększanie otoczenia, które podziwiać możemy wszyscy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Nowy Prokocim” 

„Najpiękniejsza rabata… dokończenie ze str. 4
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Artysta rzeźbiarz, urodzony 25.05.1935roku w Zbelutce na Kielecczyźnie.
W latach 1957-1962 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie w pra-
cowni Prof. Wandy Ślędzińskiej.

Prowadzi działalność artystyczną w zakresie rysunku, medalierstwa,
małych form rzeźbiarskich, a także projektowania i realizacji rozwiązań po-
mnikowych, wnętrz sakralnych oraz przestrzeni urbanistycznych. W 1967 roku
rozpoczął pracę dydaktyczno-naukową w krakowskiej ASP, gdzie do momentu
przejścia na emeryturę w 2000 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Swoje prace eksponował na ponad 37 wystawach indywidualnych, 80
wystawach zbiorowych w kraju i około 60 wystawach za granicą. Brał udział
w wielu konkursach rzeźbiarsko-architektonicznych uzyskując ponad 50 na-
gród i wyróżnień. Został odznaczony m.in. Orderem Polonia Res�tuta II kl.
Komandorskim z Gwiazdą, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria
Ar�s”, Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II oraz nagrodą im. św.
Brata Alberta za twórczość w dziedzinie rzeźby patriotycznej i sakralnej.

W roku 1999 otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej i dydaktycznej z ze-
społem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP
w Krakowie.

W 2000 roku został uhonoro-
wany „Eqvitem Commendatorem Or-
dinis Gregorii Magni” – orderem
Grzegorza Wielkiego, nadanym mu
przez Papieża za działalność w dzie-
dzinie sakralnej, do czego w dużej
mierze przyczyniła się realizacja Ka-
tedry w Irkucku na Syberii.

Realizacje sakralne autorstwa
Wincentego Kućmy znajdują się
w ponad 60 kościołach w Polsce i na
Świecie, m. in. W Krakowie, Dębicy ,
Brzesku Krościenku, Woli Radziszow-
skiej, Olkuszu, Irkucku, i na Sachalinie.

Zrealizował również pomniki,
m.in. „Obrońców Poczty Polskiej”
w Gdańsku, „Poległym w Obronie Oj-
czyzny 1939-1945”w Częstochowie,
„Powstania Warszawskiego 1944”
w Warszawie, „Armii Krajowej”
w Kielcach. W 2010 roku, po dwu-
nastu latach ukończył pracę Drogą
Krzyżową dla Sanktuarium Matki
Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.

Prace artysty znajdują się w zbio-
rach Muzeów Narodowych w Krako-
wie, Warszawie, Poznaniu, w muzeum
sztuki medalierskiej we Wrocławiu
i Barcelonie, w Muzeum Sztuki w Sofii,
Muzeum Dantego w Rawennie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
oraz Muzeum Historycznym m. Krakowa. Mieszkańcy os. Rżąka są dumni że
mieszkają w sąsiedztwie Pana Profesora, który jest architektem wnętrza na-
szego kościoła. Ostatnią realizacją Pana Profesora są witraże, o których naj-
lepiej zrozumiale wypowiada się Ks. Andrzej Pieróg – proboszcz parafii.

Witraże 2012 r. w parafii Kraków Rżąka.
W parafii Nawiedzenia N.M. Panny Kraków Rżąka we wrześniu 2012 r.

zamontowano we wnętrzu nowego kościoła witraże wg projektu architekta
jego wnętrza prof. Wincentego Kućmy, naszego parafianina. Witraże wyko-
nała Krakowska Pracownia „Testor” mgr inż. Macieja Szwagierczaka.

Witraże zostały wykonane techniką klasyczną. Polega ona na łączeniu
kolorowych – barwionych w masie – szkieł / jest ich 2367/ profilami ołowio-

wymi. Witraże zostały hermetycznie zamknięte we wnętrzu szyb zespolo-
nych, których jedna szyba wykonana została ze szkła katedralnego co do-
datkowo rozproszyło wpadające światło korzystnie wpływając na ich
 estetykę. Ponadto witraże zamknięte w szybach zespolonych odizolowane
zostały od niszczącego wpływu atmosfery i częściowo uszkodzeń mecha-
nicznych. Do wykonania witraży zużyte zostało ok. 120 m2 szkła wyproduko-
wanego w hucie szkła w Jaśle, w hutach Spectrum i Wiessmach (USA) oraz
w niewielkich ilościach ze szkła produkowanego w Rosji i Chinach. 

Cała kompozycja witraży to uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego
poprzez Maryjny hymn Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch
mój w Bogu, Zbawcy moim”. Uwielbienie Boga zostało wyśpiewane „w zrea-
lizowanych witrażach w tej Maryjnej parafii we współczesnym wnętrzu nowej
świątyni przez mistrza Wincentego i będzie „śpiewane” przez całą społecz-
ność parafian przez wszystkie czasy i przez wszystkich nawiedzających tę
świątynię. Uwielbienie Boga i Maryi, Matki Jezusa Chrystusa i naszej Matki
i Królowej jest pragnieniem ludzkiego, kochającego serca zjednoczonego
z Nim na modlitwie, adoracji. Te nasze modlitwy wznoszą się do nieba jak
dym kadzidła. Modlitwy ożywianej powiewem Ducha Świętego, który został
dany modlącemu się Kościołowi w dniu Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku
w postaci ognistych języków. Stąd kolor czerwony – znak ognia, który płonie,
oczyszcza, ożywia, uświęca ludzkie serca i tę ziemię.

Bóg objawił się Mojżeszowi w płonącym krzewie. „Jestem, który Jes-
tem” – usłyszał Mojżesz i oddał Bogu pokłon bo ziemia na której klęczał była

święta. Ta nasza ziemia otrzymała Syna Bożego Jezusa Chrystusa, które po-
rodziła Maryja w żłobie, nad którym pojawiło się światło gwiazdy betlejem-
skiej. Odtąd Światłość Świata – Jezus Chrystus żyje pośród nas, żywy Bóg,
przed który zginamy kolana i z Maryją Go uwielbiamy. To kolory maryjne :
biały i niebieski na naszych witrażach. Niech ta ekspresyjna pieśń duszy, po-
emat na cześć Boga nieustanie trwa w naszej Świątyni. 

Dziękujemy panie Profesorze za geniusz Twego serca, za radość two-
rzenia na chwałę Boga i Jego Matki. Wszystkich serdecznie zapraszamy do
naszego kościoła, aby zobaczyć piękno sztuki sakralnej, zatopić się w reflek-
sji i modlitwie. Witraże ten klimat współtworzą w każdej godzinie dnia i nocy
inaczej. I ty możesz zaśpiewać Bogu swoje Magnificat. 

Janusz Zadwórny

Osobowości Dzielnicy XII

Wincenty Kućma

zdjęcia z archiwum parafii NMP w Krakowie
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Wystawa
Wystawa „ZAPOMNIANE DZIECI” w DK SM Nowy Bieżanów ma cha-

rakter dokumentalny i refleksyjny. Poświęcona została przypomnieniu tam-
tych okropnych czasów, części naszej historii, wygnaniu, deportacji,
ludobójstwu i robót przymusowych, a zwłaszcza wojennej i powojennej
tułaczce, najmłodszych, niewinnych, polskich dzieci. Zamiast uczyć i bawić
się beztrosko zostały w mroźną lutową noc 1940 r. zerwane ze snu załado-
wane do bydlęcych wagonów i wywiezione za Koło Polarne lub na Syberię.
70 lat temu części z nich udało się opuścić tę okropną ziemię. Wystawa jest
owocem moich wieloletnich wędrówek po świecie „śladami Polaków”,
a szczególnie wojennej tułaczki polskich dzieci po Syberii, Azji Środkowej,
Iranie, Indiach, Bliskim Wschodzie (Irak, Syria, Palestyna, Egipt), Afryce
Wschodniej, Meksyku i Nowej Zelandii. 

Wernisaż
W piątkowy wieczór 26 października 2012 r. do Domu Kultury SM Nowy

Bieżanów ul. przybyło ok. 70 osób by uczestniczyć w wernisażu tej nieco-
dziennej wystawy. W pięknie udekorowanej pamiątkami z podróży sali wi-
dowiskowej solistka zespołu „Solidarni” – Teresa Zaremba-Piwowarska
miała krótki recital piosenek patriotycznych, a później autor wystawy
i piszący te słowa opowiedział o swych wędrówkach po świecie, miejscach
dawnych obozów i spotkanych w różnych krajach świata „tułaczych dzie-
ciach”. Wędrowaliśmy jak oni, ulicami Isfahanu, Kolhapuru-Valivade, przez
pustynię Iraku do Nazaretu gdzie była szkoła Junaczek, byliśmy pod pirami-
dami. „Odwiedziliśmy” cmentarz w Tengeru i inne obozy w Afryce Wschod-

niej, na koniec polecieliśmy do Australii i Nowej Zelandii, a w drodze po-
wrotnej do Polski zatrzymaliśmy się w Santa Rosa gdzie przybyły polskie
dzieci wiosną 1943 r. Dodatkowym magnesem dla niemal wszystkich gości
był film dokumentalny z tegorocznego zjazdu ,,Dzieci Isfahanu” w Juracie
oraz panel dyskusyjny z udziałem „zapomnianych dzieci”: Anny Gęgotek –
byłej mieszkanki obozu w Afryce Wschodniej, Lecha Trzaski – byłego miesz-
kańca obozu Valivade w Indiach oraz Sybiraków Jerzego Kozińskiego i p. Szy-
mańskiego. Ich barwne opowieści o pełnej dramaturgii drodze życiowej
z Polski do Polski… przez Sybir, Indie, Bliski Wschód i Afrykę Wschodnią były
dla uczestników wernisażu wspaniałą lekcją historii, a za sprawą telewizji
internetowej stały się jeszcze jednym strumykiem narracji polskiej.

Niezwykle interesujące, pełne osobistych przemyśleń i refleksji było
także wystąpienie Macieja Wojciechowskiego, reżysera filmowego, zaj-
mującego się głównie tematyką ludobójstwa na Wołyniu, ale prawdziwą
„gwiazdą wieczoru” był ksiądz January Liberski. Pierwszy polski misjonarz
diecezjalny, absolwent Seminarium Duchownego, Śląskiego w Krakowie,
który w Zambii i Zimbabwe spędził 40 lat i dwa lata w Kazachstanie. Ks. Ja-
nuary to jeden z najwybitniejszych polskich misjonarzy w historii, człowiek
wielkiej kultury, skromności i pogody ducha. Prawdziwy misjonarz, człowiek
jakby z innej epoki. W czasie mojego pobytu w Zimbabwe to On zorganizo-
wał mi cały dwutygodniowy pobyt; noclegi, wycieczki, spotkania. Miałem
okazję by dobrze poznać tego niezwykłego kapłana, bo towarzyszyłem mu
w kilku wyjazdach duszpasterskich. Trudno sobie wyobrazić misjonarza,
który jest duszpasterzem dla mieszkańców 60 wiosek – parafii, a tak było
w przypadku ks. Januarego. Dzięki ogromnemu urokowi osobistemu zjed-
nywał sobie nawet potencjalnych wrogów, poznał też wielu Sybiraków, któ-
rzy przemierzali Czarny Ląd. 

Na koniec pragnę podziękować wszystkim uczestnikom wernisażu:
Aleksandrze Wojtusiak-Piłat – Zastępcy Prezesa SM Nowy Bieżanów, Cecy-
lii Strzałkowskiej – cioci zamordowanego w Peru franciszkanina Zbyszka
Strzałkowskiego – kandydata na ołtarze, Ks. Mirosławowi Dziedzicowi –
proboszczowi parafii Najświętszej Rodziny na Nowym Bieżanowie, Bogda-
nowi Żelazo – dyrektorowi MPK, Jankowi Baryle – kompozytorowi, Grze-
gorzowi Gillowi – pisarzowi, Józefowi Wieczorkowi – działaczowi
opozycyjnemu, Tomaszowi Guzikowi – Radnemu Dzielnicy XII i prezesowi
Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” i innym. W sposób szczególny dziękuję Krysi
Szybalskiej, zastępcy kierownika DK, za to, że poświęciła tyle sił, czasu
i serca w organizację  wystawy. Dziękuję p. Stanisła wowi – informatykowi,
Zdzisławowi Chojnackiemu i wolontariuszom z Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”
za pomoc w przygotowaniu wernisażu.

Władysław Grodecki
Podróżnik, pomysłodawca i organizator wernisażu, 

mieszkaniec Nowego Bieżanowa 

ZAPOMNIANE DZIECI
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1. Poznajemy przyjaciół ze Skandynawii
Jest to projekt mający na celu poznanie  kultury Skandynawii oraz  na-

wiązanie  partnerskich kontaktów  ze szkołami i  instytucjami pozarządo-
wymi z krajów tamtej części Europy. Częścią projektu będą różnego rodzaju
warsztaty, dzięki którym jego uczestnicy nabędą praktycznych umiejęt-
ności, które będą mogli wykorzystać zarówno w czasie trwania projektu,
jak i po jego zakończeniu. Punktem kulminacyjnym będzie wyjazd na Koło
Podbiegunowe. Projekt związany jest również z ideą poznawania stolic Eu-
ropy i propagowania naszego rodzinnego miasta, chociażby przez prezen-
tację tworzonej przez nas gry planszowej o Krakowie.

2. Kraków Wczoraj i Dziś
Jest to projekt mający na celu stworzenie gry planszowej o naszym mie-

ście. Gra w wersji anglojęzycznej ma również przybliżyć kulturę, sport i osoby
związane z Krakowem w różnych krajach europejskich, które planujemy od-
wiedzić w ramach innych projektów Fundacji. Dzięki temu projektowi, dajemy
możliwość poznania Krakowa od podszewki, nawiązania cennych kontaktów
z politykami, samorządowcami, sportowcami i ludźmi kultury Krakowa. Ma
na celu również, naukę kreatywnego myślenia oraz autoprezentacji, przy
okazji prowadzonych rozmów ze sponsorami, czy też znanymi osobami, które
zostaną zaproszone do częściowego uczestnictwa w tym projekcie.

3. Młodzi starszym starsi młodym – kto da więcej?
Jest to projekt, który ma na celu zaktywizowanie młodzieży do po-

mocy osobą potrzebującym. W tym wypadku grupą docelową z którą bę-
dziemy współpracować będą osoby starsze – mieszkańcy Domu Pogodnej
Jesieni na Nowym Bieżanowie. Ma on za zadanie uczyć młodzież wrażli-
wości i bezinteresownej pomocy ludziom starszym, jak również pokazać
możliwość zmniejszenia różnic pokoleniowych i zrozumienie, że wszyscy
razem niezależnie od wieku jesteśmy takimi samymi ludźmi i powinniśmy
się wzajemnie ubogacać.

4. Z kamerą po Krakowie
Jest to projekt filmowy, mający na celu zrealizowanie kilku krótko-

metrażowych filmów  dokumentalnych, jak również  naukę tzw. dzienni-
karstwa społecznego. W ramach tego projektu będziemy przeprowadzać
wywiady z mieszkańcami naszego miasta, politykami i samorządowcami,
angażując się tym samym w miejski projekt „Kraków 20-40”. Wartym za-
znaczenia jest również fakt, że rozpoczynamy współpracę z telewizją re-
gionalną, dzięki czemu mamy szansę na pokazanie naszych materiałów
szerszemu gronu odbiorców.

5. Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII
Jest to projekt w który zaangażowaliśmy się przy współpracy z Radą

Dzielnicy XII miasta Kraków. Chcemy umożliwić kreatywnej młodzieży, możli-
wość poznawania idei samorządów lokalnych, nauki samorządności i postaw
obywatelskich. W ramach projektu planujemy w ciągu roku zrealizować kilka
akcji. Między innymi: konkurs fotograficzny, spotkania z politykami i samo-
rządowcami, dyskusje tematyczne, bitwy na talenty itd. MRD będzie również
odpowiedzialna za koordynację miejskiego projektu „Kraków 20-40”.

6. Teatr dobra forma przekazu
Projekt teatralny ma na celu uwrażliwić nas na aspekty sztuki teatral-

nej – zwrócić uwagę na to, że także w XXI w. teatr może być trafną drogą
przekazu społecznego i oddziaływać na ludzi w bardzo ciekawy sposób. Do-
datkowo takie warsztaty, to świetny sposób na poznanie możliwości swo-

jego ciała i wcielenia się w role, których być może nigdy nie będziemy mieli
okazji doświadczyć. Warsztaty  tea tralne mają na celu przygotowanie przed-
stawienia, które oczaruje serca widzów i przekaże im niebanalne spojrze-
nie młodzieży na świat.

7. Learning �me!
Projekt edukacyjny ma na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie

znajomości i umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: *języka pol-
skiego, matematyki, języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego. Każda
z osób, która zgłosi się do tego projektu, może zdecydować się na wybór
jednego lub więcej przedmiotów. Jednym z głównych celów, jest również
przygotowanie gimnazjalistów do końcowych egzaminów. Kursy, zależnie
od potrzeb jego uczestników będą mieć charakter wyrównawczy i/lub też
rozwijający umiejętności z danego zakresu.

*Język polski oraz matematyka, są przeznaczone jedynie dla uczniów
trzeciej klasy gimnazjalnej.

Zapisy na projekty na maila wygrajmysiebie@gmail.com na 	
www.facebook.com/WygrajmySiebie lub pod numerem telefonu
606483178. ZAPRASZAMY... 

Agnieszka Kliś
Członek zarządu Fundacji ,,Wygrajmy Siebie”

Projekty Fundacji ,,Wygrajmy Siebie” na  rok szkolny 2012/2013

W marcu 2012 r. okno kościoła rektoralnego pw. św. Mikołaja z Tolen-
�ono ozdobił witraż przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem wykonany na
podstawie projektu Stanisława Wyspiańskiego przez Pracownię Witraży
Jacka Białoskórskiego. To fragment projektu witraża ,,Śluby Jana Kazimie-
rza”, który Stanisław Wyspiański wykonał do katedry we Lwowie w latach
1902- 1904. 

A oto historia witraża: Pod koniec XIX wieku rozpoczęto prace restau-
racyjne katedry p w. Trójcy Świętej we Lwowie. We wrześniu 1892 roku

zwrócono się do studiujących w Paryżu Józefa Mehoffera i Stanisława Wy-
spiańskiego z propozycją wykonania projektów witraży. Na witrażach mieli
zostać przedstawieni królowie związani z dziejami miasta i świątyni. Projekt
witraża upamiętniający Kazimierza Wielkiego jako fundatora katedry wyko-
nał Józef Mehoffer. Projekt witraża „Śluby Jana Kazimierza” wykonał Sta-
nisław Wyspiański. Był to moment przełomowy w jego twórczości i choć
witraż nie został zrealizowany, można go uznać za dojrzałe dzieło i przykład
stylu, który będzie kontynuowany w następnych pracach. Koncepcja

Historia witraża ,,Madonna z Dzieciątkiem”
z kościoła pw. św. Mikołaja z Tolentino w Starym Prokocimiu
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Dnia 16 września 2012 r. zakończył się pierwszy etap renowacji sali balowej, w pałacu Jerzma-
nowskich w Prokocimiu. Pałac został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku, a w latach 90 XIX w.
został przebudowany w stylu eklektycznym. Badania konserwatorskie przeprowadzone przed kilku
laty w sali balowej, (zwaną też kominkową) ujawniły ślady zachowanej polichromii. Dzięki wsparciu
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków w Krakowie, który na renowacje sali przeznaczył 200 tys.
zł., w 2011 r. rozpoczęto prace konserwatorskie. Na plafonie o jasno- błękitnej barwie zostały odtwo-
rzone postacie trzech aniołów, a na ścianach o barwie jasno popielatej, medaliony z wizerunkami bo-
haterów narodowych takich jak: król Jan III Sobieski, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Józef Wybicki,
Romuald Traugut. Również malarskie imitacje wzorów sztukatorskich na gzymsie będące częścią jego
pierwotnego wystroju z pierwszej połowy XIX w. zostały zrekonstruowane w oparciu o zachowane
ślady. Balustrada tralkowa na suficie jest elementem nowym, dodanym w trakcie prac w miejsce obec-
nych w tym rejonie w przeszłości drewnianych ( prawdopodobnie) aplikacji o nieustalonej formie. Port-
rety bohaterów narodowych z końca XIX wieku są obramowane zrekonstruowanymi sztukatorskimi
girlandami. W przyszłym roku rozpoczną się prace renowacyjne dębowego parkietu. Zostanie wyko-
nana również konserwacja zabytkowej stolarki w tym okiennic z oryginalnymi mechanizmami do za-
mykania. Pierwsi zwiedzający mogli zobaczyć salę w październiku podczas Dni Otwartych Podgórza.

Grażyna Fijałkowska
Radna miasta Krakowa i Dzielnicy XII 

Sala balowa w pałacu Jerzmanowskich odzyskała dawny blask

 Wyspiańskiego, jest całkowicie nowatorska. Artysta odszedł od podziału
okna na małe kwatery, z odrębnymi scenami, które znał z średniowiecznych
 witraży Mariackich i wypełnił całe okno mo-
numentalnymi obrazami, które płynnie
przechodziły jeden w drugi. Artysta zainicjo-
wał także nurt symbolizmu i nowe pojmo-
wanie twórczości sakralnej w polskiej
sztuce. 

Wykonując projekt witraża, artysta
podzielił kompozycję na dwie części: histo-
ryczną i wizyjną. W części historycznej
przedstawił jedno z najdonioślejszych wy-
darzeń w historii polskiego kościoła katolic-
kiego, które miało miejsce podczas wojny
ze Szwecją. 1 kwietnia 1656 r. król Polski
Jan Kazimierz Waza, w obecności nuncjusza
papieskiego, duchowieństwa,  magnatów,
hetmanów, rycerstwa i przedstawicieli
ludu, wśród sztandarów z herbami Polski
i Litwy, klęczał przed ołtarzem Matki Boskiej
Łaskawej w katedrze lwowskiej, modlił się
o odwrócenie nieszczęść które spadły na
Rzeczpospolitą i złożył śluby królewskie po-
wierzając Jej pieczy państwo polskie,
ogłaszając Ją Królową Korony Polskiej. 

W części wizyjnej artysta przedstawił
symboliczne wyobrażenie umierającej Polo-
nii, nad którą czuwa Madonna z Dzieciąt -
kiem. Polonię symbolizuje postać kobiety
odzianej w czarną suknię, królewski czer-
wony płaszcz podbity gronostajem. Płaszcz
jest pokryty białymi orłami i stanowi tło dla
omdlewającej głowy z długimi czarnymi
włosami, nagich ramion i bezwładnie opuszczonych rąk. Na piersi kobiety
widnieje złota tarcza spinająca płaszcz, a przy lewym boku na czerwonej
szarfie zawieszony jest Szczerbiec – miecz koronacyjny polskich królów. Ko-
bietę podtrzymuje w pasie jasnowłosy chłopiec, a do jej lewej ręki przytula
się dziewczynka. Nad lewym barkiem kobiety zostały przedstawione twarze
dwóch mężczyzn na których maluje się przerażenie. Powyżej dwie sylwetki
półnagich młodych chłopców wyciągających błagalnie ręce ku Madonnie z
Dzieciątkiem, sprawującej mistyczną opiekę nad narodem. W górnej części
kompozycji, na tle kolorowej tęczy został przedstawiony Archanioł Michał,
okryty zbroją, dobywający z pochwy miecz, zdając się wzywać w ten sposób
do walki. Całość kompozycji jest jakby rozpięta na ogromnym cierniowym
krzewie o splątanych łodygach i obumierających kwiatach róży. Madonnę z
Dzieciątkiem otaczają pnące się ku niebu irysy. 

W pełnej napięcia i dynamizmu kompozycji Wyspiańskiego, symbo-
liczna jest nie tylko treść, nawiązująca do sytuacji zniewolonego kraju, lecz
również kolorystyka, gdzie biel gronostaju i czerwień płaszcza symbolizują
kolory państwa polskiego. Czerwień materiału osłaniającego półnagich

chłopców wyraża przelaną za wolność ojczyzny krew. Takie przedstawienie
Polonii było nie tylko nowym, ale i wstrząsającym zjawiskiem w sztuce pol-

skiej. Komitet Restauracji Katedry we Lwo-
wie, zaskoczony nowatorską i niezwykłą
wizją artysty, nie przyjął projektów witraża
do realizacji. 

A skąd się wzięła Madonna z witraża
Wyspiańskiego w naszym prokocimskim koś-
ciele? Podczas zbierania materiałów do
książki o krakowskich witrażach, zobaczyłam
olejne projekty witraży Wyspiańskiego w ma-
gazynie Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Stałam jak zaczarowana, nie mogąc
oderwać wzroku od twarzy konającej, lecz
pełnej dostojeństwa i godności Polonii, od
Madonny z Dzieciątkiem przedstawionej
wśród kwiatów, od Archanioła Michała na
tle wielobarwnej tęczy. Wtedy też zrodził się
pomysł, który zaakceptował ojciec Jan Bier-
nat prowincjał zakonu oo Augus�anów, aby
podjąć próbę wykonania niezrealizowanego
witraża do okna nad chórem muzycznym
w kościele pw. św. Katarzyny. Pierwsza
próba jednak nie powiodła się. Członkowie
komisji naukowej, która zebrała się w koś-
ciele św. Katarzyny mieli wątpliwości czy na
podstawie zachowanych projektów można
dobrać kolory i wykonać „przeołowienia”
zgodnie z intencją artysty. Aby pokazać że
jest to jednak możliwe pan Jacek Białoskór-
ski, doświadczony witrażysta zdobywający
doświadczenie m. in. w legendarnym już
Krakowskim Zakładzie Witrażów S. G. Żeleń-

skiego wykonał fragment witraża Madonnę z Dzieciątkiem, który ozdobił
okno w kościele pw. św. Mikołaja z Tolen�no w Prokocimiu. Mam jednak
nadzieje, że jeszcze za mojego życia, niezrealizowany dotychczas witraż Sta-
nisława Wyspiańskiego uświetni wnętrze jednej z krakowskich świątyń. 

Grażyna Fijałkowska 
Radna Miasta Krakowa i Dzielnicy XII 

Źródło: 
Bałus W.: Sztuka sakralna Krakowa…, s. 161; Smirnow J.: Witraże w katedrze we Lwowie.
„Witraż” 2002, nr 2–3; Romanowska M.: Katedra lwowska. W: Stanisław Wyspiański. Opus
Magnum. Kraków 2000, s. 79; Smirnow J.: Zespół witraży katedry rzymsko-katolickiej we
Lwowie. W: Sztuka witrażowa w Polsce. Red. K. Pawłowska, J. Budyn-Kamykowska. Kraków
2002, s. 81–85; Wałek J.: Świat Wyspiańskiego. Warszawa 1994, s. 273–277; Kossowska I.,
Kossowski Ł.: Manifest symbolizmu – młodopolski Kraków. W: Malarstwo polskiego sym-
bolizmu. Warszawa 2010, s. 36. 
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Nowy Prokocim 
• Sklep „Rarytas” - ul. Ściegiennego
• Przychodnia – ul. Teligi 8 
• SM Nowy Prokocim – ul. Kurczaba 25
• Kościół Miłosierdzia Bożego – u. Kurczaba 5
• Punkt Totolotka – Plac Targowy
• „Trafica” – ul. Teligi 1
• Bloki przy ul. Lilii Wenedy i Jerzmanowskiego
• Biuro przy Orliku – ul. Jerzmanowskiego 4
• Firma MJM – ul. Teligi 34 D
• Sklep spożywczy przy ul. Republiki Korczakowskiej 11

Stary Prokocim i Kozłówek
• Okolice Rynku sklep „Leviatan”
• Siedziba SM „Na Kozłówce”
• Kaplica OO. Augus�anów
• Biblioteka – ul. Spółdzielców 3 
• Przychodnia Zdrowia na Kozłówce
• Wypożyczalnia DVD „Tip Top”

Nowy i Stary Bieżanów
• Kiosk przy Deptaku – ul. Aleksandry 3 
• ZSO nr 12
• Dwór Czeczów
• Fryzjer – ul Ćwiklińskiej
• Sklep Spożywczy centrum Starego Bieżanowa
• Fryzjer – ul. Stacyjna
• Piekarnia – ul. Bieżanowska
• Kościół – ul. Popiełuszki

• Przychodnia Zdrowia – ul Popiełuszki
• Sklep przy ul. Pruszyńskiego
• Sklep przy ul. Złocieniowej
• Kiosk Ruchu koło Drożdżowni
• Kościół Najświętszej Rodziny – ul. Aleksandry 1
• Przychodnia Zdrowia – ul. Heleny 2
• SM Nowy Bieżanów
• Biblioteka – ul. Aleksandry
• Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”
• Kiosk przy Deptaku (koło Biedronki)
• Kiosk przy ul. Mała Góra 16 i Aleksandry 23
• Przedszkole Samorządowe nr 176

Złocień
• Spółdzielnia mieszkaniowa „Śniezka”
• Przychodnia
• Sklepy osiedlowe

Rżąka
• Mini market „Oleńka”
• Sklep wielobranżowy „Kak”
• Zakład fryzjerski „Anna”
• Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryji Panny
• Zespół Szkół Nr 15
• Sklep „Zielony Smok”
• Sklep „ABC”
• Przychodnia
• AVITA Anna Baster przy ul. Schweitzera 13
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

SZOPKI BOŻONARODZENIOWE OBJĘTYM
HONOROWYM PATRONATEM MAŁOPOLSKIEGO

KURATORA OŚWIATY
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących In-

tegracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów w Krakowie. Celem konkursu
jest: Rozwijanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, populary-
zowanie tradycji bożonarodzeniowych, kształtowanie wrażliwości na
sztukę, odwoływanie się do uniwersalnych wartości, w duchu szacunku
dla tradycji i drugiego człowieka.

Konkurs jest skierowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych,
oraz do uczniów gimnazjum. Tematyka prac plastycznych dotyczy treści
związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Technika prac: rzeźba, ma-
kieta. Przyjmujemy prace zbiorowe (maksymalnie do 3 osób). Każda
praca powinna zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko autora/autorów, wiek, klasa; placówka, adres, telefon
(wraz z numerem kierunkowym), adres, mail; imię i nazwisko nauczy-
ciela/opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń/ uczniowie, przygoto-
wał/przygotowali pracę. 

Wszelkie informacje:
Małgorzata Bogusz, tel. 501 337 131, e- mail: grafona@op.pl, 
Wiole�a Oświecińska-Szwej, tel. 880 662 770, e- mail: oswiecinska@op.pl
Prace można nadsyłać do 13 GRUDNIA 2012 roku, na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Nob-
listów ul. Żabia 20, 30-809 Kraków, z dopiskiem „BOŻONARODZENIOWY
KONKURS PLASTYCZNY”.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 20 grudnia 2012 r. na stro-
nie Małopolskiego Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.krakow.pl oraz
na stronie szkoły: www.zsoi4.pl.

,,Dwunastka” objęła konkurs patronatem medialnym.

Redakcja „Dwunastki” objęła patronatem medialnym III powiatowy
konkurs fotograficzno – plastyczno – literacki uczniów niepełnospraw-
nych pt.: Moje miejsce na Ziemi organizowany przez społeczność
 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich
 Noblistów w Krakowie oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyń-
skiego w Krakowie – Filia ul. Na Wrzosach.

Konkurs organizowany jest z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych (tj. 3 XII)
Celem konkursu jest: 
• pomoc dzieciom niepełnosprawnym w odniesieniu indywidualnego

sukcesu
• ukazanie – oczami dziecka niepełnosprawnego – miejsca, w którym

żyje (wystawa prac)
• rozwijanie zainteresowań artystycznych
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów niepełnosprawnych szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne, lite-
rackie oraz fotograficzne związane z tematyką konkursu, które będą
oceniane pod kątem pomysłowości, oryginalności, nawiązania do tema-
tyki konkursu, samodzielności wykonania.
Prace należy opisać w następujący sposób: 
imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, tytuł pracy, szkoła(adres), 
imię i nazwisko opiekuna.
Prace nadesłać należy do dnia 23 XI 2012 r. na adres Szkoły (ZSOI Nr4
ul. Żabia 20, 30-809 Kraków) 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs: Moje miejsce na Ziemi
Wyniki ogłoszone zostaną 28 XI 2012 r. i zamieszczone na stronie inter-
netowej Szkoły: (zsoi4@poczta.onet.pl). Uroczyste wręczenie dyplomów
i nagród odbędzie się 3 XII 2012 r. Wszelkie pytania prosimy kierować
na adres internetowy konkursu:  mojemiejscenaziemikonkurs@wp.pl
Nadesłanych prac nie zwracamy

Z poważaniem
mgr inż. Maria Jolanta Kurcz, Dyrektor ZSO 4

Zaproszenie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Krakowie zaprasza na wieczornicę „Spotkanie z pieśnią
 patriotyczną”, która odbędzie się w dniu 29 listopada o godzinie 18.30.
w budynku szkoły. Spotkanie poprowadzi pan Jacek Włodarczyk.
W programie, m. in. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy
akompaniamencie pianina.

„Ludzie, pasje, uczucia…” to nazwa konkursu fotograficznego,
który przygotowała Młodzieżowa Rada Dzielnicy XII przy pomocy
i współpracy  z Radą i Zarządem Dzielnicy XII, Fundacją Wygrajmy Sie-
bie, a także Domem Kultury Podgórze. Konkurs kierowany jest do
uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ma na celu zachę-
cenie młodzieży do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu. Chcieli-
byśmy także otworzyć ludzi na innych, na ich pasje, uczucia. Regulamin
i więcej informacji na stronie Rady Dzielnicy XII. Na prace czekamy do
17 grudnia. Serdecznie zapraszamy.


