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DWUNASTKI 

mo¿na otrzymaæ 

w sekretariacie 

Rady Dzielnicy

I papieska pielgrzymka 
do Polski

Spotkanie z Prezydentem
6 czerwca o godz. 17:00 na terenie Dzielnicy Biezanów-Prokocim 
odbędzie się spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa – Jackiem 
Majchrowskim. Spotkanie będzie miało miejsce w Szkole Podsta-
wowej 117 przy ul. Kurczaba. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

Papież Benedykt XVI odwie-
dził Polskę. „Niemiecki papież 
zachwycił Polaków” – powie-
dział na rozpoczęcie wiadomo-
ści w dniu 25 maja spiker sta-
cji RTL.

„To jest teraz nasz papież – mówią Po-
lacy i są dumni z tego, że w pierwszą praw-
dziwą podróż zagraniczną papież udał się do 
Polski” – powiedział korespondent ZDF Diet-
mar Barsig.

Na swoją drugą zagraniczną podróż Be-
nedykt XVI wybrał Polskę, by „pójść ślada-
mi ukochanego Jana Pawła II” i złożyć mu 
kolejny hołd. (…).

Wizyta papieża była wyrazem uznania 
dla roli, jaką jego wielki poprzednik ode-
grał w historii.

Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta 
XVI, była pełna subtelnych, ale jakże donio-
słych gestów i słów.

Piotr Czajowski
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Przedszkolaki dzieciom

Bezpieczne kładki
Z powodu złego stanu technicznego na tere-

nie dzielnicy zamknięte zostały dwie kładki dla 
pieszych nad przejazdami PKP. Pierwsza z nich 
łączy Stary Prokocim z Zalewem Bagry druga 
natomiast Stary Prokocim z ulicą Półłanki. 

Kładki te zapewniają szybkie oraz bezpiecz-
ne przemieszczanie się nad torami kolejowymi. 
W okresie zbliżających się wakacji szczególnie 
ważna staje się kładka, która umożliwia bez-
pieczne przedostanie się nad zalew bagry. 

Radni wystąpili z wnioskiem do Prezyden-
ta Miasta Krakowa z prośbą o podjęcie odpo-
wiednich działań, które umożliwią jak najszyb-
sze udostępnienie przejść mieszkańcom.

(Uchwała Nr LVI/592/2006 
Rady Dzielnicy XII Miasta Krakowa 

z dnia 16 maja 2006 r.)

Piotr Czajowski

„Jeśli mocniej słońce grzeje,
Ciepły wiatr znad rzeki wieje,
Jeśli pachnie ziemia, sosna,
Kwiaty, łąka – powiedz… wiosna!”
 Laura Łącz

W pierwszą sobotę kwietnia zaproszone zo-
stały wszystkie dzieci oraz ich rodzice do Przed-
szkola Nr 150 w Krakowie. Wiosenne przed-
południe zostało po brzegi wypełnione atrak-
cjami. Przez trzy godziny trwały przedstawie-
nia teatralne przygotowane przez nauczycielki 
i dzieci z naszego przedszkola. Dzieci recytowa-
ły poezję, tańczyły walczyka, śpiewały piosen-
ki o zielonej i pachnącej wiośnie. Do wspólnej 
zabawy włączyły się także nowe dzieci, które 
przyszły zapoznać się z przedszkolem, do któ-
rego będą uczęszczać w przyszłym roku szkol-
nym. Nie zabrakło także primaaprilisowych żar-
tów i dobrego humoru.

Wszyscy goście wzięli udział w przedświą-
tecznym kiermaszu, na którym można było po-
dziwiać prace plastyczne oraz zakupić gipso-
we cuda autorstwa dzieci, a na koniec spróbo-
wać pysznych rogalików przygotowanych przez 
panie kucharki.

Cały dochód z kiermaszu został przekaza-
ny dla pacjentów oddziału onkologii Instytu-
tu Pediatrii w Prokocimiu. Oby radość płynąca 
z sobotniego spotkania w Przedszkolu przy uli-
cy Teligi udzieliła się wszystkim dzieciom prze-
bywającym w szpitalu w Prokocimiu!

Danuta Lis
Nauczycielka Przedszkola Nr 150 w Krakowie 
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W bieżącym roku spotykamy się już po raz 
trzynasty. Miejmy nadzieję „trzynastka” nie bę-
dzie pechowa, choć były propozycje, aby ten nu-
mer przeskoczyć... Zapowiedzieli swój udział w 
występach estradowych mali artyści z przed-
szkoli, młodzież że szkół podstawowych, Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Siema-
cha, zespoły rockowe, grupy parafialne Bieżano-
wa. Obchody koncentrować się będą w dwóch 
dniach 10 i 11 czerwca. W specjalny sposób Mszą 
świętą i występami uhonorowani będą Jubilaci 50 
i 25-lecia małżeństwa. Wcześniej wystartuje Tur-
niej Dzikich Drużyn oraz eliminacje konkursów. 
Katolicki Dom Kultury Eden gościć będzie wy-
stawę fotograficzną. Co roku staramy się zapro-
sić do występu estradowego osobistość ze świata 
kultury. Byli u nas artyści tacy jak Jan Wojdak z 
Wawelami, Alosza Awdiejew, Agnieszka Chrza-
nowska i Robert Kasprzycki. W ubiegłym roku 
gwiazdą wieczoru był Old Metropolitan Band z 
niezapomnianym, nieżyjącym już dziś artystą, 
Andrzejem Jakubcem. Na XIII Dniach niewąt-
pliwą atrakcją będzie Janusz Laskowski. Artysta 
przyjedzie do nas aż z Białegostoku. Jest jednym 
z najpopularniejszych piosenkarzy polskiej mu-
zyki rozrywkowej. Karierę piosenkarską rozpo-
czął w latach 60-tych. Znany jako wykonawca, 
kompozytor i aranżer. Jego piosenki są znane mi-
łośnikom muzyki od dawna. Od wielu lat towa-
rzyszą kilku pokoleniom Polaków i ciągle cieszą 
się wielką popularnością. Wśród nich są: „Beata 
z Albatrosa”, „Żółty jesienny liść” czy słynny 
przebój „Kolorowe jarmarki” Początek koncer-
tu około godziny 17.30 w niedzielę. Wśród or-
ganizatorów Dni Bieżanowa prym wiedzie Sto-
warzyszenie Rodzin Katolickich. Jako organiza-
cja pozarządowa, SRK corocznie stara się uzy-
skać z Gminy dofinansowanie do imprezy. Trud-
no sobie bowiem wyobrazić, pomimo licznego 
grona życzliwych sponsorów, aby tylko społecz-
nymi środkami zapewnić bezpieczne i właści-
we warunki dla występów i prezentacji. Dzięki 
życzliwemu wsparciu Rady i Zarządu Dzielnicy 
XII, starania te są jak dotąd skuteczne. Inni or-

XIII DNI BIEŻANOWA
10–11 czerwca 2006

Impreza środowiskowa, Dni Bieżanowa na trwałe wpisała się w kalendarz uroczystości 
Dzielnicy. Jesteśmy z niej dumni, ponieważ wokół Szkoły, Parafii, Klubu Sportowego Bieża-
nowianka gromadzą się podczas obchodów liczni mieszkańcy osiedla, przyjeżdżają goście spo-
za Dzielnicy. Estradę okupują dzieci okolicznych placówek oświatowych, odbywają się poka-
zy i wystawy, rozgrywane są zawody sportowe, środowisko integruje się. 

PROGRAM XIII DNI BIEŻANOWA
SOBOTA 10 czerwca 
KDK EDEN – Otwarcie wystawy fotograficznej „Zabawy integracyjne" Redakcji „Bliżej przed-
szkola” – KDK EDEN, 16.00 Finał Dzikich Drużyn i mecz piłki nożnej 18.00 KKS Prokocim 
– KS Bieżanowianka – 17.00 Msza św. dla Jubilatów i rodzin, przyjęcie i koncert – aula Kościo-
ła p.w. Narodzenia NMP.
 
NIEDZIELA 11 czerwca
9.00 – MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE NARODZENIA NMP

Godz. Estrada SP 124 ul F Weigla 2

10.30 Powitanie, omówienie programu
11.00 Zespół muzyczny Cogito – Siemacha
11.30 Popisy sekcji muzycznej KDK EDEN

12.00 Zespoły młodzieżowe rockowe
12.45 Program estradowy – SP 111
13.00 Grupa taneczna Phantom – Siemacha
13.15 Wstęp taneczny dzieci z kl. „0” SP Nr 124 ” 
13.30 cz. 1 Konkursy dla dzieci – prowadzenie aktorzy teatru Skrzat 
14.00 Estrada dla przedszkolaka – Przedszkole Nr 135
14.15 Przedstawienie uczniów kl. 4-6 – SP Nr 124 „Gwiezdna miłość, czyli Romeo i Julia w 

wersji kosmicznej
14.30 Estrada dla przedszkolaka – Przedszkole Nr 180
14.45 cz. 2 Konkursy dla dzieci – prowadzenie aktorzy teatru Skrzat
15.00 Absolwent SP Nr 124 – prezentacja kandydatów
15.15 Konkurs „Ojciec Święty Jan Paweł II przyjacielem dzieci” – SP Nr 124, Rada Dz. XII 
15.45 Estrada dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12
16.30 Pamiątki ze świata – Alicja Kondratiuk i Andrzej Grodecki
17.00 „Nie lękajcie się – Ja jestem z Wami” Występ Oazy Parafii Narodzenia NMP
17,30 Z repertuaru Janusza Laskowskiego – występy dzieci i młodzieży 
18.00 Koncert Janusza Laskowskiego – cz. 1

Sponsorzy XIII DNI – Finaliści konkursów i turniejów, rozdanie nagród
Koncert Janusza Laskowskiego – cz. 2

19.30 Losowanie loterii fantowej
21.00 Zakończenie XIII DNI 

Inne atrakcje:
Mała i duża loteria, stoiska sprzedaży wypieków domowych, grill, stoiska kiermaszowe z praca-

mi dzieci SP 124 i Gm 30, stoiska firm współpracujących i sponsorów. Będą także pokazy, jazda na 
kucykach, karuzela, dmuchańce, lody, bandżi, napoje, wata cukrowa, ciepłe przekąski. Śmiałków za-
praszamy na wspinaczkę na ścianie. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.

ZAPRASZAMY

ganizatorzy to tradycyjnie Katolicki Dom Kul-
tury EDEN (placówka prowadzona przez Sto-
warzyszenie), Szkoła Podstawowa Nr124, Klub 
Sportowy Bieżanowianka, Przedszkole Nr 135, 
Przedszkole Nr 180, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Nr 12 z Gimnazjum Nr 30 Parafia Naro-
dzenia NMP Bieżanów, Oaza Nowego Życia, To-
warzystwo Przyjaciół Bieżanowa, Rada i Zarząd 
Dzielnicy XII, Ochotnicza Straż Pożarna w Bie-
żanowie. Dzięki aktywność współorganizatorów 
logo Dni Bieżanowa nieprzerwanie towarzyszy 
nam od 1994 roku! Na dobrą zabawę, wspania-
ły koncert zapraszamy nie tylko Dzielnicę XII, 
ale wszystkich mieszkańców Krakowa. Do zo-
baczenia w Bieżanowie (przez omyłkę nazywa-
nego „Starym”).

Impreza będzie miała miejsce w SP Nr 124 
przy ulicy Weigla 2. Parking dla gości przy ko-
ściele Narodzenia NMP ul. J. Popiełuszki 35. 
Więcej wiadomości i program XIII DNI BIE-
ŻANOWA na stronie www.srk9.net

Foto i tekst Stanisław Kumon
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Bierzmowanie 
A.D. 2006

MŁODZIEŻOWY MAGAZYN KULTURALNY
w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

Magazyn finansowany jest ze środków Rady Dzielnicy XII

26 maja – 1 czerwca 
– 23 czerwca

Dzień Matki. To święto obchodzone jest co-
rocznie w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku 
wobec matek. W tym dniu są one zwykle ob-
darowywane laurkami, kwiatami i prezenta-
mi przez własne dzieci.

Początki tego święta sięgają czasów starożyt-
nych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy 
Matki – Boginie, symbole płodności i urodzaju. 
Zwyczaj powrócił w XVII w. w Anglii pod nazwą 
Niedziela u Matki (Mothering Sunday). Dzień, 
w który obchodzono to święto, był wolny od pra-
cy. Do tradycji należało składanie matce podarun-
ków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za 
otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał 
do XIX w. Ponownie zaczęto go celebrować po 
zakończeniu II wojny światowej.

Inaczej historia tego święta przedstawia się 
w USA. W 1858 r. amerykańska nauczyciel-
ka Anna Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej 
Pracy (Mothers’ Work Days), a od 1872 r. ideę 
Dnia Matek dla Pokoju (Mother’s Day for Pe-
ace) promowała Julia Ward Howe. Córce Anny 
Jarvis w 1905 r. udało się ustanowić Dzień Mat-
ki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na 
niemal wszystkie stany, zaś w 1914 r. Kongres 
USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja 
Dzień Matki za święto narodowe.

Dzień dziecka. W Polsce i w innych krajach, 
takich jak: Czechy, Słowacja, Rosja oraz kraje bał-
tyckie Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerw-
ca od 1952 r. Jego inicjatorem była organizacja 
zwana „The International Union for Protection of 
Childhood”, której celem była zapewnienie bez-
pieczeństwa dzieciom z całego świata. 

Jednak nie we wszystkich krajach świata 
święto obchodzone jest tego samego dnia. Na 
przykład w Turcji dzieci obchodzą swoje święto 
23 kwietnia. W innych krajach obchodzony jest 
Dzień Praw Dziecka, który przypada na 20 listo-
pada w rocznicę uchwalenia przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych (ONZ) Deklaracji Praw 
Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach 
Dziecka z 1989 r. 

Francuski odpowiednik Dnia Dziecka to 
Święto Rodziny celebrowane 6 stycznia. Zupeł-
nie inaczej wygląda to w Japonii, gdzie osobno 
świętują dziewczynki i chłopcy. Dzień Chłopca 
przypada 5 maja, a Dzień Dziewczynki 3 marca. 
W Dniu Chłopca przed swoimi domami Japończy-
cy wywieszają zrobione z papieru karpie (zwane 

Koinobori albo Satsuki – Nobori). Karpie te sym-
bolizują rodziców – ojciec to karp czarny, matka 
czerwony, niebieski karp symbolizuje syna. Ilość 
karpi niebieskich wskazuje na liczbę potomków 
męskich w danej rodzinie! Siła płynących pod 
prąd karpi kojarzona jest z chłopcami. 

Dzień Ojca. Obecnie obchodzony jest w wie-
lu krajach świata, a wszystko to za sprawą pastora 
Johna B. Dodda z miejscowości Spokane w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Sonora Louise Smart miała niezwykłego ojca, 
który był weteranem wojennym i po śmierci żony 
wychowywał samotnie sześcioro dzieci na rodzin-
nej farmie. William Smart był dobrym i opiekuń-
czym Ojcem, zyskując wielki szacunek w oczach 
swych dzieci. W 1909 r. jego córka przekonała 
duszpasterza i mieszkańców ze swojej miejsco-
wości, aby poświęcić wszystkim ojcom na świecie 
dzień 5 czerwca, kiedy wypadały urodziny jej taty. 
Jednak okazało się, że pastor nie zdąży przygoto-
wać specjalnych uroczystości na ten dzień i wspól-
nie ustalili, że może to być równie dobrze później-
szy termin. Uroczystości odbyły się 19 czerwca 
1909 r. W 1924 r. prezydent USA Calvin Coolidge 
okazał poparcie dla tego święta. Jednak oficjalnie 
zatwierdził je dopiero w 1966 r. prezydent Lyndon 
Johnson, który nadał Dniu Ojca znaczenie święta 
narodowego. Od tej pory Dzień Ojca obchodzony 
jest w USA w trzecią niedzielę czerwca.

W Polsce pierwszy raz Dzień Ojca obcho-
dzono 23 czerwca 1965 r. Do dnia dzisiejszego 
w Polsce obdarowujemy naszych ojców laurka-
mi, wierszykami, praktycznymi i mniej praktycz-
nymi upominkami. Dzień Ojca jest uroczystością 
obchodzoną w wielu krajach, różni się jedynie ter-
min oraz sposób świętowania, zależny od trady-
cji i kultury danego kraju.

Opracował: Maciek Witek
Źródło: Internet, Wikipedia, wolna encyklopedia

Wspomnienie 
o ks. 

Twardowskim
W bibliotece publicznej przy ul. Aleksan-

dry na os. Nowy Bieżanów, pod koniec kwietnia 
odbył się konkurs recytatorski ku czci zmarłego 
niedawno ks. Jana Twardowskiego.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów z 
klasy III a Szkoły Podstawowej nr 24. Pierwsze 
miejsce zajęła Adrianna Wójcik, drugie Moni-
ka Gajek i Szymon Sepielak, trzecie natomiast 
Karolina Danecka i Kamil Nowosadzki. Wszy-
scy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni na-
grodami książkowymi i słodyczami.

Marek Ziobro

11 kwietnia młodzież z Nowego Bieżano-
wa oraz ich bliscy (i nie tylko) zebrali się w ko-
ściele Najświętszej Rodziny z okazji Sakramen-
tu Bierzmowania, które miało się odbyć tego 
wieczoru. Nie była to zwykła, rutynowa uro-
czystość, ponieważ swoją obecnością miał nas 
zaszczycić metropolita krakowski ksiądz kar-
dynał Stanisław Dziwisz.

Wierni oczekiwali na przybycie kardyna-
ła w wielkim skupieniu. Chociaż msza trwała 
2 godziny, wszyscy byli tak podekscytowani, 
że pewnie stracili poczucie czasu. Większość 
imion, które przybrała sobie młodzież, to Karol 
i Krzysztof. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz 
zażartował, że było dużo Karolów, a nie było 
żadnego Stanisława. Atmosfera była napięta, ale 
nasz wyjątkowy gość umiejętnie ją rozluźnił i 
wiele razy żartował (nawet wtedy, gdy zapo-
mnieliśmy, co mamy mówić w kościele). 

Śmiało można powiedzieć, że ten dzień wpi-
sze się na zawsze w naszą pamięć, nie tylko dla-
tego, że dostąpiliśmy zaszczytu zstąpienia Du-
cha Świętego, ale również z powodu radosnej 
wizyty nowego kardynała, prawej ręki papieża 
Jana Pawła II.

Barbara Michałowska
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Jan Paweł II w kolekcjonerstwie

„MŁODA DWUNASTKA” – pismo warsztatów dziennikarskich w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów”. Uczestnicy: Magdalena Bednarska, Alek-
sandra Malicka, Barbara Michałowska, Kamil Nowosadzki, Antoni Otałęga, Maciej Witek, Marek Ziobro. Wszyscy młodzi dziennikarze są miesz-
kańcami Dzielnicy XII m. Krakowa. Prowadzenie: redaktor Jarosław Kajdański

Głowy nastolatków są pełne marzeń, pięknych snów i życzeń 

O CZYM MARZYSZ?
  

Jan Paweł II okrążył ziemię ponad 3 razy. 
W ciągu 28 lat pontyfikatu odbył 103 podróże 
poza Włochy, wygłosił ponad 20 500 homilii i 
przemówień, napisał 13 encyklik, dokonał 1333 
beatyfikacji i 484 kanonizacji. A poza tym był 

wielką osobowością i autorytetem, i na pewno 
zostanie ogłoszony świętym.

Wielu ludzi kolekcjonuje znaczki, kartki 
pocztowe i monety okolicznościowe z wize-
runkiem Jana Pawła II. Naszej redakcji udało 

się dotrzeć do kilku z nich. Pochodzą ze zbio-
rów nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 24 
mgr Zdzisławy Suskiej. 

Przygotowali: 
Marek Ziobro i Kamil Nowosadzki

Mówimy: [ang.] dream, [niem.] Träum, 
[hiszp.] sueńo, [fr.] le ręve, [wł.] sogno, [hebr.] 
hazaja – w różnych krajach posługując się róż-
nymi językami, jednak mając na myśli zawsze to 
samo. Nasze pragnienie to wytwór wyobraźni po-
zwalający oderwać się nam w każdej chwili od 
otaczającej nas szarej rzeczywistości. 

Wiele marzeń nas łączy, są również takie, 
które dzielą. W czasach politycznych nieporo-
zumień, międzynarodowych konfliktów lub za-
grożenia wojną pragniemy, aby w państwie żyło 
się spokojnie i dostatnio, nie naruszając przy tym 
podstawowych praw człowieka, jego godności i 
wolności osobistej. 

A o czym marzy dzisiejsza młodzież? Posta-
nowiłyśmy zapytać o to ich samych. Okazało się, 
że większość pragnie przede wszystkim praw-
dziwej miłości – tej „drugiej połówki”, po pro-
stu “kochać i być kochanym”. Pojawiły się też 
prozaiczne życzenia, takie jak zdanie do następ-
nej klasy z satysfakcjonującą dla każdego śred-

nią, zdanie matury, a także zdobycie prawa jazdy. 
Nietrudno się zresztą dziwić, bowiem marzeniem 
większości chłopców jest mieć porządny samo-
chód. Jedni z nich chcieliby mieć chryslera 300C, 
a inni: „Najlepiej mocno podrasowane po tunin-
gu. Agresywne barwy i odlotowy sprzęt muzycz-
ny w środku. Takim autkiem bazowym mógłby 
być mercedes McLarens”. Na wysokiej pozycji 
w naszej ankiecie znalazły się również podróże 
“małe i duże”. Zwiedzić USA, pojechać na wa-
kacje do ciepłych krajów, a także wybrać się z 
przyjaciółmi na wycieczkę po Europie. Albo spę-
dzić niezapomnianą noc za granicą na koncercie 
swojego ulubionego artysty. 

Młodzi ludzie chcieliby być szczęśliwi i być 
otaczani przez szczęśliwych i prawdziwych przy-
jaciół. Chcemy być szanowani przez innych, mieć 
satysfakcję z siebie i ze swojego życia. W mło-
dych umysłach pojawiła się też chęć zrobienia w 
przyszłości wielkiej kariery: aktorskiej, piosen-
karskiej, dziennikarskiej. Natomiast w kwestii 

Marzenia są częścią naszego życia. Każdy z nas o czymś marzy, czegoś pragnie. To ma-
rzenia sprawiają, że życie człowieka staje się przyjemniejsze, piękniejsze, bogatsze. Motywu-
ją do działania, którego wynikiem jest osiągnięcie samorealizacji. 

materialnej marzeniem jest np. posiadanie wła-
snego jachtu czy willi.

Rozmawiałyśmy jedynie z niewielką ilością 
osób, a wydawało się jakby marzenia naszych ró-
wieśników nie miały końca. Było ich mnóstwo. 
Jedni odpowiadali bez dłuższego namysłu, a inni, 
mając wybrać tylko te trzy największe marzenia, 
byli zdezorientowani. Bo jakże tu wybrać kilka, 
kiedy tak wielu rzeczy się pragnie? Możemy więc 
śmiało stwierdzić, że głowy nastolatków są peł-
ne marzeń, pięknych snów, życzeń. Ktoś by so-
bie życzył gwiazdkę z nieba, ktoś prywatną, bez-
ludną wyspę, no cóż... w końcu każdy z nas wie, 
że marzenia się spełniają, trzeba jedynie mocno 
w nie wierzyć. 

Nie wszyscy jednak zdradzili nam swoje naj-
skrytsze pragnienia i właśnie niech one pozosta-
ną słodką tajemnicą...

Żyjmy więc tak, abyśmy mieli czas dla siebie, 
na ten “drugi” świat, cudny świat marzeń i snów, 
tę chwilkę zapomnienia, pobujania w obłokach, bo 
– jak powiedział niegdyś znakomity pisarz i poeta 
Paulo Coelho – „To możliwość spełniania marzeń 
sprawia, że życie jest tak fascynujące”. 

Magdalena Bednarska, Aleksandra Malicka
     



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców Krakowa, którzy pragną żyć w 
estetycznym otoczeniu Rada Miasta Krakowa w 
dniu 25.01.2006 r. uchwaliła Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku. Art. 3 tego regula-
minu nakłada na właścicieli nieruchomości obo-
wiązek dbania o czystość i estetykę ścian budyn-
ków, ogrodzeń oraz innych urządzeń w szcze-
gólności poprzez usuwanie z nich plakatów, re-
klam, ogłoszeń, napisów i rysunków. Umiesz-
czanie graffiti na elewacjach budynków powo-
duje szkody. Dlatego też właściciel obiektu ma 
prawo żądać od sprawcy uszkodzeń zwrotu 
kosztów, związanych z usuwaniem graffiti.

Informujemy, że osoby, które umiesz-
czają napisy lub rysunki w miejscach niedo-
zwolonych – niezależnie od pokrycia kosz-
tów ich usunięcia – ponoszą odpowiedzial-
ność za popełnienie wykroczeń określonych 
w art. 63a, 124 lub 141 kodeksu wykroczeń. 
Czyny te zagrożone są karą aresztu, ograni-
czenia wolności albo grzywny do 5 tysięcy 
złotych. Jeśli natomiast wyrządzona szko-
dy przekroczy kwotę 250 zł. sprawca bę-
dzie odpowiadał za przestępstwo określone 
w art. 288 kodeksu karnego.

 Z naszych obserwacji wynika, że twór-
cami graffiti są bardzo często osoby nielet-

Wandalizm wokół nas

nie, które nie ukończyły 17 roku życia. Oso-
by takie za swoje czyny ponoszą odpowie-
dzialność przed sądem dla nieletnich w po-
stępowaniu wychowawczym lub popraw-
czym. Sąd może także zobowiązać rodzi-
ców do pokrycia kosztów naprawy elewacji, 
z której trzeba usunąć napis lub rysunek. 
Koszty te mogą wynieść nawet kilka tysię-
cy złotych.

Ponieważ stan czystości i estetyka otocze-
nia leżą w interesie samych mieszkańców Straż 
Miejska zwraca się o podjęcie współpracy, któ-
ra pomoże ujawniać osoby niszczące i dewa-
stujące Państwa domy. Ludzi ceniących czy-
stość jest w Krakowie więcej niż wandali. Je-
śli zjednoczymy wysiłki, to nasze otoczenie 
będzie czystsze i ładniejsze, a to niewątpliwie 
poprawi komfort naszego życia.

Szanowni Państwo! We własnym intere-
sie podejmijcie współpracę ze Strażą Miejską 
i zgłaszajcie wszystkie przypadki malowania 
na elewacjach. Informacje można zgłaszać ca-
łodobowo Dyżurnemu IV Oddziału Podgórze 
– Prokocim na numer telefonu 012 650 07 60 
lub 986.

Tadeusz Góralik
Naczelnik IV Oddziału Straży Miejskiej

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Ponieważ stan czystości i este-
tyka otoczenia leżą w interesie sa-
mych mieszkańców Straż Miejska 
zwraca się o podjęcie współpracy, 
która pomoże ujawniać osoby nisz-
czące i dewastujące Państwa domy. 
Ludzi ceniących czystość jest w Kra-
kowie więcej niż wandali. Jeśli zjed-
noczymy wysiłki, to nasze otoczenie 
będzie czystsze i ładniejsze, a to nie-
wątpliwie poprawi komfort nasze-
go życia.

 

Szanowni Państwo! 
We własnym interesie 

podejmijcie współpracę 
ze Strażą Miejską i zgłaszaj-

cie wszystkie przypadki 
malowania na elewacjach. 
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całodobowo Dyżurnemu 
IV Oddziału Podgórze 
– Prokocim na numer 

telefonu 012 650-07-60 

lub 986. 

 
Tadeusz Góralik

Naczelnik IV Oddziału 
Straży Miejskiej

Wszyscy chcemy żyć w estetycznym, schludnym i zadbanym mieście wśród czystych blo-
ków i kamienic. Niestety rzeczywistość bardzo odbiega od naszych oczekiwań. Duży wpływ 
na pogorszenie estetyki otoczenia mają napisy i rysunki tzw. graffiti (często wulgarne i ob-
raźliwe) pojawiające się w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie tylko szpecą ale powo-
dują także konieczność przeprowadzania kosztownych prac zmierzających do ich usunięcia 
i przywrócenia estetycznego stanu budynkom.

Rozważając znaczenie Konstytucji 3 maja musimy zacząć od przypomnienia ówczesnych 
realiów politycznych i społecznych, okoliczności w jakich została uchwalona oraz jej posta-
nowień.

Rzeczpospolita, czyli połączone unią pań-
stwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, na 
przełomie XVII i XVIII wieku to drugie co do 
wielkości, po Rosji, państwo europejskie z 10 
milionową rzeszą ludności. Było to typowe 
państwo stanowe. U góry drabiny znajdował 
się jednolity pod względem prawnym stan szla-
checki. Zmonopolizował on w swym ręku wła-
sność ziemską, podstawowe źródło bogactwa w 
ówczesnych warunkach oraz dysponował peł-
nią praw osobistych i politycznych. Stopnio-
we poszerzanie przywilejów szlacheckich, za-
zdrośnie szczerzonych, spowodowało wzrost 
roli sejmu i słabnięcie pozycji króla oraz upo-
śledzenie innych stanów, tj. mieszczan i chło-
pów. Z czasem tzw. złota wolność szlachecka 
doprowadziła także do upadku polskiego par-
lamentaryzmu. Pierwszym sygnałem ostrze-

gawczym stał się sejm z 1652 roku, na któ-
rym jeden poseł, sprzeciwiając się przedłuże-
niu obrad, zerwał je. Był to pierwszy przypa-
dek zastosowania liberum veto. Nie bez zna-
czenia jest także położenie geograficzne Pol-
ski. Prusy, Austria i Rosja przeszły w XVIII 
wieku gruntowne reformy, które doprowadzi-
ły do umocnienia tych państw. W tej sytuacji 
Rzeczpospolita stanowiła ich ustrojowe, poli-
tyczne i militarne przeciwieństwo. 

Istniejący stan rzeczy znalazł odbicie w 
głośnej maksymie „Nierządem Polska stoi”

W takich czasach przyszło rządzić ostat-
niemu z królów Polski – Stanisławowi Augu-
stowi Poniatowskiemu. Należy podkreślić, że 
mimo uzależnienia króla i państwa od Rosji, 
która sprzeciwiała się jakimkolwiek próbom 
naprawy Rzeczypospolitej, na każdym sejmie 

dokonywano choćby cząstkowych reform. Za-
ostrzyło to czujność Katarzyny II, która na sej-
mie z 1766 roku zasadniczo ograniczyła su-
werenność Rzeczypospolitej, poprzez wprowa-
dzenie praw kardynalnych. Zebrała najbardziej 
szkodliwe zasady ustrojowe tj. wolna elekcja, 
liberum veto, prawo wypowiedzenia posłuszeń-
stwa królowi, potwierdzenie wszelkich przy-
wilejów szlacheckich, wśród nich władzy nad 
chłopami i ustanowiła się ich gwarantem. 

Po katastrofie pierwszego rozbioru Polski z 
1772 roku i utracie jednej trzeciej obszaru kra-
ju, stało się jasne, ze reformy państwa są nie-
zbędne do dalszego jego funkcjonowania. 

W warunkach sprzyjającej, jak sądzono, 
sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej oraz 
w wyniku dalszego wzrostu dążeń reformator-
skich zwołano w roku 1788 do Warszawy sejm, 
który przeszedł do historii pod nazwą Cztero-
letniego lub Wielkiego. Pierwsze dwa lata sejm 
działał pod „węzłem konfederacji” co umożli-
wiało podejmowanie uchwał większością gło-



sów. Jesienią 1790 roku dokonano nowych wy-
borów i sejm obradował w podwójnym skła-
dzie posłów. W pierwszych miesiącach 1791 
roku uchwalono trzy ważne ustawy: o reorga-
nizacji sejmików, o reorganizacji miast i po-
łożenia mieszczan oraz w maju Ustawę Rzą-
dową, zwaną Konstytucją 3 maja. 

Autorami konstytucji byli: król Stanisław 
August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo 
Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną 
jej redakcję. Uchwalenie konstytucji w przy-
spieszonym tempie, dla zaskoczenie chwilo-
wo nieobecnych w Warszawie przeciwników, 
zostało przeprowadzone przez powstałe w sej-
mie i wokół niego stronnictwo patriotyczne. 
Jednym z jego przywódców stał się marsza-
łek sejmu Stanisław Małachowski, w chwili 
gdy towarzystwo połączyło się ze zwolenni-
kami króla. Ale obok patriotów działało tak-
że stronnictwo hetmańskie, którego głównym 
zadaniem było niedopuszczenie do jakichkol-
wiek reform i ścisła współpraca z Rosją. Na-
leżeli do niego Franciszek Ksawery Branicki, 
Seweryn Rzewuski i Szczęsny Potocki.

Twórcy projektu, aby uniknąć przeciwdzia-
łania opozycji, zdecydowali się przyśpieszyć 
wypadki. Pierwsza poświąteczna sesja sejmu 
została zwołana na dzień 2 maja i nie wzbudzi-
ła większego zainteresowania. Tegoż dnia wie-
czorem w Pałacu Radziwiłłowskim, na publicz-
nym zebraniu odczytano projekt konstytucji, po 
czym zwolennicy reform, zebrani w domu mar-
szałka Małachowskiego podpisali następującą 
asekurację: „W szczerej chęci ratunku Ojczy-
zny w okropnych nad Rzeczpospolitą okoliczno-
ściach projekt pod tytułem Ustawa rządu do jak 
najdzielniejszego popierania przyjmujemy, za-
ręczając to nasze przedsięwzięcie hasłem miło-
ści Ojczyzny i słowem honoru.” Równocześnie 
jednak obradowali przeciwnicy reform.

3 maja od rana panowało w Warszawie po-
ruszenie. Po mieście krążyły tłumy mieszczan 
demonstrując na rzecz przyszłej konstytucji. 
Wojsko otoczyło Zamek Królewski, w któ-
rym obradował sejm. Środki te zagwaranto-
wać miały powodzenie całej akcji. Na Sali ob-
rad oprócz posłów i senatorów znajdowali się 
tzw. arbitrzy, przedstawiciele mieszczan. Sie-
dzieli oni razem z damami, stronniczkami kon-
stytucji na galerii. Sesja zaczęła się o godzinie 
11. Rozpoczęto od wskazania niebezpieczeń-
stwa nowego rozbioru. Zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami Ignacy Potocki poprosił kró-
la by zaproponował środki ratunku. Stanisław 
August stwierdził, iż grono obywateli ułożyło 
projekt ustawy wzmacniającej państwo i we-
zwał do jego odczytania. Po burzliwej, trwają-
cej siedem godzin dyskusji, z Sali obrad i ga-
lerii padły głosy wzywające króla do zaprzy-
siężenia konstytucji. 

Konstytucja składała się z 11 rozdziałów, 
których tytuły informowały o treści i systema-
tyce ustawy. Obejmowała ona wszystkie zasad-
nicze kwestie ustroju społecznego, wynikające 
z nich uprawnienia poszczególnych stanów, or-
ganizacje władz państwowych, wreszcie zagad-
nienia obrony integralności terytorialnej Rze-
czypospolitej.

Ustawa Rządowa gwarantowała „stanowi 
szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, 
prerogatywy pierwszeństwo w życiu prywat-
nym i publicznym” jako „nienaruszalne”. Pra-
wa te przysługiwały jednak tylko „ziemianom” 
czyli posiadaczom majątków ziemskich, nato-
miast nie przyznano ich tzw. szlachcie gołocie. 
Zabezpieczono szlachcie nietykalność osobistą 
oraz pełne prawa własności.

Po raz pierwszy prawa przyznano tak-
że mieszczanom. Zapewniono im nietykal-
ność bez wyroku sądowego, prawo do naby-
wania dóbr ziemskich, piastowania niższych 
urzędów administracyjnych i sądowych, do-
stęp do palestry, osiąganie niższych rang ofi-
cerskich w wojsku oraz możliwość uzyskiwa-
nia szlachectwa. 

W sprawie chłopskiej konstytucja przewi-
dywała „opiekę prawa i rządu Krajowego” nad 
tzw. „ludem rolniczym” otwierając możliwości 
ingerencji sądów państwowych i administracji 
w stosunki pomiędzy dworem a gromadą.

Konstytucja deklarowała swobodę wy-
znań, przyznawała jednak tradycyjnie pierw-
szeństwo religii rzymskokatolickiej jako „pa-
nującej”. Co więcej, utrzymywała odstępstwo 
od niej jako przestępstwo apostazji. W posta-
nowieniach szczegółowych zastrzeżono tron i 
stanowiska ministerialne dla katolików. 

Większe zmiany zaszły w organizacji wła-
dzy państwowej. Dążąc do jednolitego i scen-
tralizowanego aparatu władzy ostatecznie sca-
lono Polskę i Litwę. 

Sejm miał pozostać dwuizbowy. Do izby 
poselskiej miało wchodzić 204 posłów wybie-
ranych na sejmikach na dwuletnią kadencję. 
Senat tworzyli wojewodowie, kasztelanowie, 
biskupi diecezjalni i ministrowie, łącznie 132 
osoby. Sejm miał być „zawsze gotowy” tzn. 
mandaty zachowywały swoją ważność przez 
cały czas trwania kadencji.

Do najważniejszych zmian należało wpro-
wadzenie dziedziczności tronu, eliminując w 
ten sposób wprowadzającą chaos zasadę elek-
cyjności. Po Stanisławie Auguście tron mieli 
dziedziczyć sascy Wettinowie.

Najważniejszym organem władzy wyko-
nawczej była Straż Praw. W jej skład wcho-
dził król jako przewodniczący, prymas, pięciu 
ministrów oraz bez prawa głosu marszałek sej-
mu i następca tronu.

Zniesiono liberum veto, konfederacje.
Sejm Czteroletni rozpoczął swe prace 

m.in. od poszukiwania nowych źródeł docho-
du, zwłaszcza na pokrycie ogromnych potrzeb 
wojskowych. Wprowadzono nowe podatki jako 
tzw. „stały i pewny dochód”.

Sejm Wielki zmierzał także do powięk-
szenia sił zbrojnych dla zapewnienia obrony 
państwa, ustalając liczbę wojska na 100 tysię-
cy żołnierzy. 

Oceniając Konstytucję 3 maja należałoby 
zacząć już od samych okoliczności jej uchwa-
lenia. Wszystkie środki przedsięwzięte w celu 
zapewnienia powodzenia całej akcji Włady-
sław Konopczyński nazwał parlamentarnym 
zamachem mniejszości na większość, a Hugo 
Kołłątaj „łagodną rewolucją”. 

Pierwsza w Europie a druga na świecie 
nowoczesna konstytucja nosiła tytuł Ustawy 
Rządowej. Słowo „rząd” oznaczało wówczas 
ustrój. Innymi słowy była to ustawa zasadni-
cza, regulująca podstawowe kwestie społeczno 
– polityczne, prawa i obowiązki mieszkańców 
państwa oraz zasady organizacji jego władz. 
Utrzymana w duchu epoki, stanowiła wybit-
ny dokument polskiego Oświecenia. Łączyła 
postanowienia wynikające z krytycznej anali-
zy dotychczasowych słabości Rzeczpospolitej 
z rozwiązaniami będącymi odbiciem ówcze-
snych prądów politycznych, polskich postu-
latów reformatorskich, wreszcie możliwości. 
Stąd jej decyzje – doniosłe na miarę epoki, za-
razem ostrożne i wyważone. Liczono się z men-
talnością szlachty, dla której to co przynosiła 
konstytucja, brzmiało rewolucyjnie. Obawia-
no się także zbyt gwałtownej reakcji mocarstw 
sąsiednich, przede wszystkim Rosji. 

Choć konstytucja obowiązywała zaledwie 
14 miesięcy, do przystąpienia króla do Tar-
gowicy, odegrała szczególna rolę w proce-
sie kształtowania nowoczesnego narodu pol-
skiego. Rozwijała postawy patriotyczne, two-
rząc klimat walki o całość i wolność Rzeczy-
pospolitej. Ustawa 3 maja przeszła do trady-
cji narodu jako dowód jego wielkości w do-
bie upadku, stając się symbolem dążeń nie-
podległościowych, działań zmierzających do 
wzmocnienia państwa i rozszerzenia swobód 
jego obywateli. 

Historycy zajmujący się badaniem ustro-
ju państwa wysoko oceniają konstytucję. Sta-
nowiła udane połączenie oświeceniowych idei 
państwa z polską tradycja. Wzmocniła władzę 
ustawodawczą i wykonawczą bez wprowadze-
nia absolutyzmu.

Dorota Czajowska

Interwencje 
Rady Dzielnicy XII

DRWINKA

Rada Dzielnicy XII interweniowała w Za-
rządzie Gospodarki Komunalnej w sprawie 
zaśmieconego terenu wokół rzeki Drwinka. 
Wystosowano pismo do Zarządu z prośbą o 
posprzątanie zaśmieconego obszaru. 

UL. FACIMIECH

Rada wystąpiła do Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cielnej z prośbą o wzmoc-
nienie izolacji na przewodzie przesyłowym 
energii cieplnej przy ulicy Facimiech. 
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Uchwała Nr LVI/586/2006 

dotyczy: anulowania uchwały nr LIII/560/2006 
Rady Dzielnicy XII z dnia 7 marca 2006 roku 
dotyczącej: opinii w sprawie ULICP dla inwe-
stycji pn. budowa stacji bazowej Polskiej Te-
lefonii Cyfrowej nr 513081 Kraków– Potrzask 
na istniejącym budynku Szkoły Podstawowej nr 
61 przy ul. Popławskiej 17 na działce nr 537/3 
obr.53 w Krakowie– Podgórzu.
Na podstawie § 4 pkt 5 lit j Statutu Dzielnicy 
XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwa-
ły Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i za-
kresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy 
XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Anuluje się uchwałę nr LIII/560/2006 Rady 
Dzielnicy XII z dnia 7 marca 2006 roku doty-
czącą opinii w sprawie ULICP dla inwestycji pn. 
budowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfro-
wej nr 513081 Kraków – Potrzask na istnieją-
cym budynku Szkoły Podstawowej nr 61 przy 
ul. Popławskiej 17 na działce nr 537/3 obr.53 
w Krakowie – Podgórzu.

§ 2
Opiniuje się negatywnie inwestycję pn. budo-
wa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej 
nr 513081 Kraków – Potrzask na istniejącym bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Po-
pławskiej 17 na działce nr 537/3 obr.53 w Kra-
kowie – Podgórzu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Negatywna opinia lokalnej społeczności.
 
Uchwała Nr LVI/588/2006 

dotyczy: wydania opinii w/s budowy budynków 
wielorodzinnych przy ulicy Aleksandry.
Na podstawie § 4 pkt 5 lit j Statutu Dzielnicy 
XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwa-
ły Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i za-
kresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dzien-
nik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) w odpo-
wiedzi na pismo AU-02-3-MGM.7331-849/06 
z dnia 19 kwietnia 2006 r., Rada Dzielnicy XII 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

 § 1
Opiniuje się negatywnie ustalenie warun-
ków zabudowy dla zamierzenia inwestycyj-
nego p.n. budowa budynków wielorodzinnych 
z częścią usługową w przyziemiu na działkach 
nr 254, 243/1 obręb 57 jednostka ewid. Podgó-
rze przy ul. Aleksandry w Krakowie, wraz z in-
frastrukturą techniczną i drogową oraz miejsca-
mi postojowymi na działkach nr 112/23, 113/11, 
114/16, 115/18, 116/22, 117/17, 121/2, 121/3, 
124/58, 239/11, 241/9, 242/7, 243/12, 243/13 
obr. 57 Podgórze.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Teren, na którym planowana jest budowa budyn-
ków wielorodzinnych objęta jest WZ dla Parku 
Aleksandry. Na wykup terenów pod park Mia-

sto przeznaczyło już do tej pory znaczne środ-
ki finansowe.

Uchwała Nr LVI/589/2006 

dotyczy: wydania opinii w/s budowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wjazdem 
i infrastrukturą techniczną na działkach przy ul. 
Rydygiera/Wyszyńskiego w Krakowie. 
Na podstawie §4 pkt 5 lit j Statutu Dzielnicy 
XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwa-
ły Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i za-
kresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dzien-
nik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
z dnia 6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) w odpo-
wiedzi na pismo AU-02-3.KKŚ.7331-627/06 
z dnia 28 kwietnia 2006 r., Rada Dzielnicy XII 
Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Opiniuje się negatywnie wniosek o warunkach 
zabudowy dla inwestycji pn. budowa budyn-
ku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem 
w parterze na działce nr 70/24 obręb 58 Podgó-
rze, wraz z wjazdem i infrastrukturą technicz-
ną na działkach nr: 70/24, 69/7, 70/11, 70/19, 
75/61, 70/23, 70/15 obr.58 Podgórze, przy 
ul. Rydygiera / Wyszyńskiego w Krakowie. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:
Teren pod budowę bloku sąsiaduje z Parkiem 
Rżąka od strony północnej. Od strony połu-
dniowej jest urządzony teren zielony służący 
mieszkańcom. 

Z okazji 
Dnia Dziecka 
składamy 
wszystkim 
dzieciom gorące 
życzenia 
spełnienia 
wszystkich marzeń.

Radni Dzielnicy XII

Wybrane uchwały Rady Dzielnicy XII
Sesja nr LVI

Zuzia Juszkiewicz, 6,5 lat


