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BIEŻANÓW  MA  800  LAT 

BIEŻANÓW  ŚWIĘTUJE   800 LAT 

 Jubileusz w pełni , warto więc podsumować 
to co już za nami oraz postawić nowe cele i zadania. 
Rozpoczęliśmy od sprzątania Bieżanowa. Akcja, któ-
rej celem już po raz drugi było uporządkowanie prze-
strzeni publicznej przerodziła się w części w sprząta-
nie – wystawkę. Może w przyszłym roku, kiedy będą 
wdrożone nowe rozwiązania prawne w zakresie go-
spodarki odpadami uda nam się zorganizować praw-
dziwe sprzątanie chodników, skwerów – aby Bieża-
nów stał się bardziej czysty, a świadomość poszano-
wania porządku bardziej powszechna. 
 Kwietniowe Dni Ziemi przyciągnęły do Bie-
żanowa prawdziwe tłumy amatorów sadzonek. Zbiór-
ka surowców wtórnych przerosła oczekiwania organi-
zatorów i choć nie obyło się bez przydługich oczeki-
wań zasadziliśmy ponad 13 tys. sadzonek. Część z 
nich rośnie w naszych ogrodach, na balkonach, a więc 
symboliczne 800 drzew na 800 lecie wykonane z na-
wiązką. 
 W dniu 10 maja 2012 roku odbyła się ofi-
cjalna inauguracja obchodów 800 – lecia Bieżanowa. 
W Dworze Czeczów gościliśmy Prezydenta Miasta 
Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, Wicemarszałka 
woj. Małopolskiego Wojciecha Kozaka, Zastępców 
Prezydenta Krakowa Elżbietę Koterbę i Tadeusza 
Trzmiela oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krako-
wa Bogdana Kośmidera, Radni MK Grażyna Fijał-
kowska i Wojciech Wojtowicz oraz wielu znakomi-
tych Gości – Przyjaciół Bieżanowa.  
 Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania 
unikatowego nagrania z 1905 roku Bieżanowskiej Or-
kiestry Smyczkowej „Odeon” pieśni „Boże coś Pol-
skę”. Po krótkim przemówieniu nawiązującym do hi-
storii i roli Bieżanowa w dziejach Krakowa Prezydent 
Majchrowski odznaczył odznaką Honoris Gratia zasłu-
żonych w działalności społecznej Bieżanowian. Od-
znaczenia otrzymali: 
Ks. Prałat Antoni Sołtysik,  
Ks. Kanonik Bogdan Markiewicz, Panie: Irena Wcisło, 
Leokadia Tam, Bożena Gawor, Anna  Leszczyńska-
Lenda,  
Panowie: Stanisław Jędrzejczyk, Jan Kruszecki, Stani-
sław Kumon, Paweł Włodarczyk. 
Gratulujemy! 
 Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogu-
sław Kośmider, gratulując Jubileuszu, zaprosił wszyst-
kich Bieżanowian na sesję Rady Miasta w dniu 13 
czerwca br., podczas której świętować będziemy wraz 
ze wszystkimi Radnymi 800 lat Bieżanowa.  

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obcho-
dów 800-lecia Gospodarze spotkania Anna Mroczek i 
Zygmunt Szewczyk wręczyli pamiątkowe medale 800-
lecia Bieżanowa: Prezydentowi M. Krakowa J. Maj-
chrowskiemu, Wicemarszałkowi W. Kozakowi, Am-
basadorowi Republiki Chorwacji w Polsce, Ivanowi 
Del Vechio, Zastępcom Prezydenta M. Krakowa E. 
Koterbie i T. Trzmielowi. Medale otrzymali także Ks. 
Prałat Antoni Sołtysik i Pani Dyrektor Domu Kultury 
Podgórze, którego filią jest Dwór Czeczów, Marta Pe-
rucka – Tytko. 
 Refleksją na temat historii Bieżanowa, roli 
jego Mieszkańców w budowaniu przeszłości i teraź-
niejszości podzielił się Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Bieżanowa Pan Zygmunt Szewczyk. 
 Imprezę uświetnił występ Pani Barbary Le-
śniak oraz Młodzieży z XXV Liceum Ogólnokształcą-
cego. Wzruszającą muzyczną interpretację wiersza 
znanej Mieszkanki Bieżanowa śp. Kazimiery Jamki pt. 
„Stary Bieżanowie!” wykonała sama kompozytorka 
muzyki P. Barbara, zaś przygotowana przez nią grupa 
młodzieży z LO Nr XXV i Gimnazjum Nr 30 w utwo-
rach „Czar Krakowa” oraz „Jestem przeciw” (słowa: 
Bogusław Nowaliński, muzyka: Barbara Leśniak) pod-
biła serca wszystkich słuchaczy. 
 Miłą uroczystość zakończyliśmy wznosząc 
toast za pomyślność Bieżanowa i jego Dobroczyńców 
oraz częstując się okolicznościowym tortem. 
 

Dziękujemy Panu Markowi Sosence za udostępnienie 
cennego nagrania „Boże coś Polskę”, Panu Piotrowi 
Michałkowi za przekazanie jubileuszowego tortu. 
 

 11 maja 2012 roku dokładnie 800 lat od 
pierwszej historycznej wzmianki o Bieżanowie w na-
szym parafialnym kościele Ks. Proboszcz w koncele-
brze z Ks. Janem i Krzysztofem odprawił uroczystą 
Mszę św. dziękczynną za lata historii, Bożej opieki 
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nad naszą Małą Ojczyzną. Podczas kazania ks. Pro-
boszcz w pięknym, niezwykle celnym podsumowaniu 
historii Bieżanowa w kontekście dziejów i współcze-
sności Polski odniósł się do zadania na dziś, parafrazu-
jąc J.F. Kennedy’ego - Nie pytaj co Bieżanów może 
zrobić dla Ciebie. Pytaj siebie, co Ty możesz zrobić dla 
Bieżanowa. 

 Po zakończonej liturgii Mszy św. przeszliśmy 
do starego Kościoła, by Matce Boskiej Bieżanowskiej 
oddać hołd, podziękować za dotychczasową opiekę i 
prosić o dalsze błogosławieństwo. Ta chwila modli-
twy, odsłonięcie obrazu wzruszyły wszystkich obec-
nych. Szkoda tylko, że mimo rozpoczynającego się 
właśnie weekendu tak mało z Bieżanowian było w tym 
dniu w naszym kościele.  
 Za nami także XIX Dni Bieżanowa. W tym 
roku zorganizowane z większym rozmachem – bo 
przecież jubileuszowe. (Materiał na ich temat, łącznie 
z wielu fotografiami,  wewnątrz numeru w oddzielnym 
artykule a także na naszej jubileuszowej stronie - 
www.800latbiezanowa.pl). 
 

Księdzu Proboszczowi dziękujemy za modlitwę o pogo-
dę – dookoła podało, nad Bieżanowem świeciło słońce. 
  
 W Dworze Czeczów mogliśmy oglądać nie-
zwykle ciekawą wystawę dokumentującą dzieje Bieża-
nowa. Dzięki ogromnej pracy Pani dr Kamili Foll-
precht i Pana Tomasza Wrońskiego, Pracowników Ar-
chiwum Państwowego w Krakowie, mieliśmy rzadką 
okazję  zapoznać się z historią sięgającą 70 tys. lat!! 
Warto zapytać co dalej. Co jeszcze Bieżanowie może-
my dla ciebie zrobić? 
 Bogaty program jubileuszu sięga przyszłego 
roku. Celem organizatorów jest integracja środowiska 
Bieżanowian, dokumentacja historii naszego osiedla, a 
przede wszystkim upamiętnienie Ludzi, którzy tę hi-
storię tworzyli. Ta historia umiera wraz z odchodze-
niem kolejnych pokoleń. To może ostatni moment by z 
szuflad wyciągnąć stare fotografia, by dziadkowie, 

rodzice opowiedzieli to co jeszcze w ich pamięci, by to 
wszystko udokumentować, by po jubileuszu 800 – le-
cia pozostał ślad naszej wspólnej tożsamości. Każdy 
może tę historię przynieść, zgłosić – czekamy. 
 Od kilku miesięcy działa strona internetowa 
www.800latbiezanowa.pl, na której zamieszczamy 
informacje nt. historii i bieżących wydarzeń związa-
nych z jubileuszem, jesteśmy także na facebooku – 
zapraszamy do ich odwiedzania. Promujmy Bieżanów, 
zapraszajmy na nie znajomych. 
 Promocja naszego osiedla to koleje zadanie 
jakie wyznaczył sobie Komitet Organizacyjny Obcho-
dów 800 – lecia Bieżanowa. W dnia od 16 do 31 maja 
w całym Krakowie na przystankach MPK wywieszono 
50 ogromnych plakatów z hasłem „Odkryjmy kolejne 
800 lat Bieżanowa”, plakaty „Zabierz mnie do Bieża-
nowa” zapraszały na Dni Bieżanowa – a wszystko to 
po to, nasze osiedle nie kojarzyło się tylko z sytuacją 
powodziową, po to, byśmy wspólnie pokazali, że na-
sze osiedle może zmieniać się na lepsze, że może być 
dobrym miejscem do mieszkania. 
 Niestety żadna akcja promocyjna nie przykryje 
dziurawych dróg,  nie zażegna wciąż realnego zagroże-
nia powodziowego, nie zaspokoi wszystkich naszych 
oczekiwań. Mieliśmy wielkie apetyty inwestycyjne. 
Niestety kryzys finansów miasta Krakowa, a tak na-
prawdę państwa ostudził brutalnie nasze oczekiwania. 
Powoli powstaje plan zbiornika retencyjnego, miasto 
przekazało teren pod jego budowę, a Prezydent  Kra-
kowa zawarł w tej sprawie porozumienie z Marszał-
kiem Województwa. Mamy nadzieję, że jego budowa 
ruszy w 2013 roku. Przy udziale funduszy Dzielnicy 
XII  powstaje plan budowy placu zabaw na skwerze 
pomiędzy Dworem Czeczów a przychodnią zdrowia. 

Jest kolejna szansa, że ruszy remont ul. Bieża-
nowskiej. Mimo, że w ubiegłym roku dwukrotnie roz-
strzygnięte przetargi zostały unieważnione, w tym ro-
ku udało się wygospodarować pieniądze z funduszy na 
usuwanie szkód powodziowych. Pochodzenie środków 
determinuje zakres prac – planowany jest remont od-
cinka od ul. Sucharskiego do ul. Mała Góra, Rada 
Miasta przyznała dodatkowe środki na wykonanie ka-
nalizacji opadowej w części remontowanego odcinka.  
Pozostaje mieć nadzieję, że kolejny etap remontu nie 
będzie czekał końca kryzysu. 

Wiele jest do zrobienia, wiele potrzeba środ-
ków, ale jeszcze więcej potrzeba zaangażowania nas 
samych. Dziękuję w imieniu organizatorów wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób już pomogli. Na 
stronie internetowej dziękuje Im imiennie. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do współpracy przy kolejnych 
jubileuszowych działania. Nawet kliknięcie „lubię to” 
na stronie „800” jest cenne i z góry za nie dziękuję. 

 
 Anna Mroczek 
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 

NASZA  WIARA 

 Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii obchodzimy zawsze w trzecią niedzielę maja.  
W tym roku uroczystość ta przypadła na 20 maja. 76 dzieci przyjęło po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa 
w Komunii świętej. W tym roku wyjątkowo dużo, bo aż 30 dzieci, było ze Szkoły nr 111. Dziękujemy rodzicom 
tych dzieci, że wybrali do tej uroczystości nasz kościół, podkreślając w ten sposób swoją więź z parafią.  
 Msza święta przebiegła w bardzo religijnym i poważnym nastroju. Tu należą się wszystkim uczestnikom 
Mszy świętej słowa uznania.  Nie było w kościele takich uczestników  liturgii, którzy stwarzali by jakieś proble-
my z dostosowaniem się do zaleceń służb porządkowych, dzięki temu nic nie przeszkadzało dzieciom w należy-
tym przeżyciu tych ważnych chwil. Także za piękne przygotowanie kościoła należą się rodzicom wielkie słowa 
podzięki. 
 Warto przy tej okazji wspomnieć o obecności na Mszy świętej pań wychowawczyń oraz dyrekcji z obu 
szkół. Dzieci zaś w podziękowaniu zaznaczyły o ich ważnym udziale (obok katechetów) w przygotowaniu do tej 
uroczystości. Poniżej zamieszczamy fotoreportaż z tej uroczystości oraz listę dzieci i zdjęcia grupowe. 
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Banach Maciej 
Bochenek Nikodem 
Bulman Julia 
Burkat Kasper 
Dyduła Izabela 
Gajda Dawid 

         SP 124  klasa 2a 

Radzik Jakub 
Styś Igor 
Szymańska Natalia 
Szymczyk Tomasz 
Trzebunia Maja 
Wysowski Błażej 

         SP 124  klasa 2b 

Mróz Grzegorz 
Nalepka Wiktoria 
Orczyk Aleksandra 
Pieprzyk Aleksandra 
Podsiadło Kacper 

Grochal Jakub 
Helizanowicz Gabriela 
Kozioł Wojciech 
Kudłek Mateusz 
Łopuch Jan 

Chachlowski Kacper 
Dąbrowska Oliwia 
Gastoł Filip 
Gwizdowski Szymon 
Jakosz Andrzej 
Jędrzejczyk Patryk 

Kapera Przemysław 
Kowalska Kamila 
Marzec Jagoda 
Matanyj Dominik 
Nowak Monika 

Pater Patrycja 
Psyk Zuzanna 
Ryś Kacper 
Słomak Michał 
Szot Kajetan 

Ślusarczyk Piotr 
Śniegoń Szymon 
Trzaska Paulina 
Weichonig Klara 
Wincencik Adrian 
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Bugara Zofia 
Dyna Krystian 
Fecko Szymon 
Hajda Barbara 
Hajkiewicz Jan 

Stobierski Kacper 
Surówka Łukasz 
Występek Iga 
Zając Magdalena 
Zbroja Natalia 
Ziółkowski Jakub 

SP 111  klasa 2a 
 
Iwańska Kamila 
Koźbiał Nikola 
Madaj Klaudia 
Michałek Aleksandra 
Strojek Natalia 
Tarczoń Jakub 
Wikar Zuzanna 
Wilkosz Maciej 
Wrona Oliwia 
 

Uczniowie z innych szkól 
 
Brozenbach Aleksandra 
Ciepacz Zuzanna 
Holewa Konrad 

         SP 111  klasa 2a  i z innych szkół 

         SP 111  klasa 2b 

Juźków Zofia 
Karwala Jakub 
Kozłowska Emilia 
Kulik Patrycja 
Luty Bartosz 

Matysiak Zuzanna 
Mróz Kamil 
Nawrot Michał 
Ornat Kacper 
Słuszniak Łukasz 
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 W miesiącach kwietniu i maju 2012 roku dużo 
się działo w środowisku seniorów. Zaraz po Świętach 
Wielkanocnych, jak przystało na kultywowaną tradycję 
Zarząd Koła/Klubu Seniora zorganizował spotkanie 
(11.04) – Jajeczko Wielkanocne. Atmosferę uroczysto-
ści trafnie oddaje wiersz napisany przez Danusię Ter-
cjak zatytułowany „Życzenia na Jajeczko Wielkanoc-
ne” - zamieszczony w dalszej części tekstu. W nastroju 
powagi, sympatyzujący z Kołem karmelita o. Piotr Nyk 
modlił się z nami i poświęcił przygotowane pokarmy i 
ciasta. Jeszcze raz poczuliśmy smak Świąt Wielkiej 
Nocy, tym razem wśród przyjaciół, bliskich, sąsiadów, 
członków bieżanowskiego Koła/Klubu Seniora. Potem 
publiczność rozgrzał specjalny koncert wykonany przez 
nasz Zespół Wokalno – Muzyczny „Bieżanowskie Tru-
badurki” do słów Lodzi Tamowej i przy akompania-
mencie i reżyserii Pani Barbary Leśniak. Wiersze i pio-
senki porywały ze względu na swoją lekkość, żart i 
swoistą pogodę ducha, a stworzone zostały na kanwie 
kompozycji Vivaldiego Cztery pory roku, tym razem 
skomponowano WIOSNĘ (w miesiącu czerwcu Zespół 
zapowiada koncert pt. LATO). Występ na pewno za-
skoczył wszystkich zebranych, a frekwencja w Dworze 
Czeczów była wysoka. Poniżej wspomniany wiersz 
oraz pamiątkowe zdjęcie z imprezy.  

Są koszyczki do święcenia, w nich święcone do jedzenia, 
Gdy z kościółka już wracamy, to na stole zostawiamy. 
Bo na wielkanocnym stole, najważniejsze są symbole: 
Jest BARANEK - już radosny i żonkile - zwiastun wiosny, 
I pisanki kolorowe, zwiastujące nam odnowę  
I jajeczko - symbol życia. 
Więc jak każe nam tradycja, tutaj w odpowiedniej chwili, 
Będziemy się nim dzielili. Niech życzenia z serca płyną 
I nikogo nie ominą. 

 W kwietniu także (20–21.04) nawiązując do 
zbliżającego się Jubileuszu 800–lecia naszego Bieża-
nowa, nasi radni z naszego rejonu: Zbigniew Kożuch, 
Anna Mroczek i Elżbieta Matykiewicz zorganizowali 
na terenie Dworu Czeczów „Dni Ziemi”, z czego sko-
rzystali także nasi seniorzy. Za surowce wtórne dosta-
waliśmy bezpłatnie sadzonki krzewów, kwiatów i in-
nych roślin. Akcja przerosła nasze oczekiwania, koń-
cząc się pełnym powodzeniem. 

 Natomiast maj br. rozpoczęliśmy jeszcze moc-
niejszym akcentem. Zasługą była udana wycieczka do 
Lwowa odbyta w dniach 8 i 9 maja br., przygotowana 
przez Zarząd Koła/Klubu Seniora. W pierwszym dniu 
zwiedzaliśmy Łańcut, a w nim zespół pałacowo – par-
kowy, który jest zasługą Izabelli Czartoryskiej, a wła-
ścicielami byli kolejno: Pileccy, Stadniccy, Lubomir-
scy i Potoccy. Muzeum wnętrz jakim jest Zamek Łań-
cucki to polski klejnot muzealnictwa, gdzie zachowały 
się w autentycznym, pierwotnym stanie: obrazy, cera-
mika, posadzki, pięknie wyposażone salony, łaźnie, a 
nawet teatr dla miejscowych bardów. Oprócz muzeum 
oglądaliśmy powozownię i oranżerię. Po tej części 
zwiedziliśmy muzeum gorzelnictwa, jedyne tego ro-
dzaju w Polsce, pamiętające czasy hrabiego Potockie-
go. Po obiedzie ruszyliśmy w kierunku granicy z Ukra-
iną, a ostatnim już etapem w Polsce był Przemyśl, 
gdzie zwiedziliśmy muzeum archidiecezjalne im. św. 
Józefa Pelczara biskupa, katedrę, dom biskupi i na ko-
niec odrestaurowany na EURO 2012 dworzec kolejo-
wy z przywróconym do dawnej świetności wyglądem.  
 Na drugi dzień, wczesnym rankiem wyruszyli-
śmy do upragnionego Lwowa – przedwojennej perły 
polskich miast. Nasza trasa prowadziła zgodnie z pla-
nem przewodnika poprzez m.in. cmentarze Łyczakow-
ski Łyczakowski i Orląt, stare miasto: katedra ormiań-

EKOŁO EMERYTÓW 
KOŁO EMERYTÓW I RENCISTÓW NR 1  
W KRAKOWIE BIEŻANOWIE STARYM 

(KLUB SENIORA „NADZIEJA")  
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ska (trafiliśmy na ślub pary młodej w tym obrządku), 
łacińska i prawosławna, kaplica Boimów, zabytkowe 
kamienice rynku, ratusz, kościół dominikanów, arse-
nał królewski, plac Mickiewicza. Atrakcją był zamó-
wiony obiad w stylowej restauracji z daniami regio-
nalnymi. W drodze powrotnej, przed granicą mogli-
śmy dokonać skromnych zakupów/upominków ukra-
ińskich specjałów.  

 Do Krakowa wróciliśmy po północy, ale było 
warto. Nawet pogoda dopisała. W tym miejscu godzi 
się podziękować naszemu sponsorowi panu Stanisła-
wowi Steinhofowi, właścicielowi firmy HEBAN, 
który pokrył część wydatków. Zdjęcie, które za-
mieszczamy i twarze uczestników, chyba są tego do-
bitnym przykładem jakie było zadowolenie.  
 Kolejnym pięknym akcentem majowym w 
którym wzięli udział nasi seniorzy była Inauguracja 
obchodów 800–lecia Bieżanowa: w dniu 10.05 – w 
Dworze Czeczów z udziałem Prezydenta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego, najważniejszych osób samo-
rządu krakowskiego oraz kapłanów z naszej parafii; 
w dniu 11.05 - w Kościele parafialnym: uroczysta 
koncelebrowana msza odprawiona z wiernymi, wy-
słuchanie homilii wygłoszonej prze ks. proboszcza B. 
Markiewicza - poruszająca aspekty historyczne Jubi-
leuszu i udział w procesji do starego Kościoła. Pod-
kreślmy liczny udział w tych dniach naszych człon-
ków. Seniorzy z Bieżanowa mieli swój powód do 
radości, bowiem aż 3 osoby z naszego grona zostały 
uhonorowane przez Prezydenta Krakowa odznaką 
Honoris Gratia. Odznaczonymi zostali: Jan Kruszecki 
za wieloletnią i oddaną działalność społecznikowską 
dla Bieżanowa, Leokadia Tam za poświęcenie się bez 
reszty w integrowaniu środowiska seniorów o czym 
czytelnicy Płomienia na pewno wiedzą a także Boże-
na Gawor za bogatą działalność w Polskim Związku 
Katolicko – Społecznym, jako współzałożycielka 
Komitetu Budowy Kanalizacji oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Bieżanowa.  

 W dniu 16 maja 2012 roku aktywny Zarząd 
Koła/Klubu Seniora zorganizował spotkanie integra-
cyjno – imieninowe w Klubie Seniora. Uroczystość 
zaszczyciły osoby z nowego Koła zawiązanego w Bie-
żanowie Nowym celem bliższego poznania naszego 
programu i odwzorowania naszych działań. Głównymi 
świętującymi byli: Zofie Cisowska, Czerniewska – 
Gawor, Kaczmarczyk, Kugiel, Madej i Szymkowska, 
Heleny Gawor i Pater, Stanisława Herod, Aleksandra 
Małek, Helena Ślusarek oraz Zbigniew Palka. Po czę-
ści oficjalnej którą prowadziła przewodnicząca Lucyna 
Wąsik - rozpoczął się koncert życzeń specjalnie przy-
gotowany dla solenizantów i wykonany przez nasz ze-
spół Bieżanowskie Trubadurki. Można było zauważyć, 
że dla niejednego z solenizantów był to dzień niepo-
wtarzalny, niespotykany w życiu codziennym. Wszy-
scy otrzymali od Zarządu Koła prezenty. Nieodłączną 
częścią imprezy były wspomnienia z wycieczki do 
Lwowa. Zdjęcia pokazują dobry humor w dniu imieni-
nowym. 
 Z kolei 27 maja br. braliśmy udział w bogatym 
programie uświetniającym XIX DNI BIEŻANOWA w 
którym wystąpiła ze swoim programem artystycznym 
młodzież szkolna (Zabierz mnie do Bieżanowa. 800-
lecie), wieczorem zaś wysłuchaliśmy recitalu Andrzeja 
Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej z zespołem. Występ 
bardzo się wszystkim podobał, a bisom nie było końca.  
  Dużym osiągnięciem Zarządu Koła jest sku-
teczne rozpropagowanie wypoczynku wśród seniorów. 
Wielu z nas skorzystało z 10 - dniowych wczasów w 
Zakopanem, w czerwcu wyjedzie też grupa do Mię-
dzyzdrojów i Rabki. Wykorzystuje się wszystkie moż-
liwości i promocje dla seniorów i tak będziemy czynić 
do końca roku. 
 Już dziś zapowiadamy, że w ramach ogólno-
polskiej akcji "Promuję Zdrowie" Zarząd Koła/Klubu 
Seniora przy współpracy z Dworem Czeczów oraz z 
okazji 800-lecia Bieżanowa zapraszają na bezpłatne 
badanie słuchu, które przeprowadzi firma „Forte Au-
diologia”. Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 6 
lipca 2012 roku (piątek) od godz. 10'00. Liczymy na 
udział jak największej liczby osób z naszego Bieżano-
wa, ale nie tylko. 
 Chcemy też na łamach poczytnego Płomienia 
przypomnieć o terminach następnych wycieczek: do 
Sandomierza – 11.06 (poniedziałek, 6.00), na spływ 
Dunajcem – 09.07 (poniedziałek, 6.00), do muzeum 
biskupa Erazma Ciołka w Krakowie – 17.07 (wtorek, 
10.00) oraz do Nowej Huty i klasztoru Cystersów – 
30.07 (poniedziałek, 10.00).  

    
Zarząd Koła Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów 

w Krakowie Bieżanowie Starym 
Oprac. Andrzej Wąsik  
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Było wzniośle i radośnie, lecz dwa słowa to za mało. 
By opisać jak się działo, żeby było też w porządku 
trzeba zacząć od początku. 
Spotkaliśmy się w niedzielę na porannej Mszy w kościele. 
Potem w autokar wsiedliśmy no i w  drogę ruszyliśmy 
Trasa wiodła szlakiem opactw , gdzie Cystersi przebywali 
i klasztory budowali. 
Mknie autobus autostradą, w nim pielgrzymi z księdzem jadą, 
modlą  się oraz śpiewają i widoki podziwiają. 
Także słucha nas gromada, gdy Ksiądz proboszcz opowiada 
o miejscach , które mijamy  - lekcje geografii mamy . 
Pierwszy postój w Henrykowie , tu przewodnik nam opowie 
jak to osiem wieków wstecz, powstawała wielka rzecz. 
Obiekt duże ma rozmiary , w centrum stoi klasztor stary. 
Gdy Cystersi tu przybyli, to nie tylko się modlili, 
także ziemie uprawiali i nowości wprowadzali. 
Rejon przez to wzbogacili,  w rolnictwie się zasłużyli . 
Gdy opactwo zwiedziliśmy w dalsza drogę ruszyliśmy. 
Pogodę przepiękną mamy, Bardo Śląskie jest przed nami. 
Tu muzeum unikalne, w nim   przedmioty są sakralne, 
Eksponaty oglądamy potem szopkę podziwiamy. 
Gdzie postaci jest bez liku i jak w małym teatrzyku 
każda rolę swą odgrywa a orkiestra im przygrywa. 
Rzut okiem na okolice i tniemy na Wambierzyce 
Tam schodami hen do góry , by kościelne zwiedzić mury. 
Potem kręta droga była   i pielgrzymka pobłądziła 
„Pensjonatu „ szukaliśmy , ale w  końcu dotarliśmy 
no i trochę już zmęczeni dobrą zjeść kolacje chcemy, 
ale tutaj niespodzianka zamiast zupki jest „wodzianka” 
a na drugie są kotlety , że się jęknąć chce „o rety „. 
Tu atrakcji nie brakuje – dyskoteka się szykuje, 
Pod prysznicem w pewnej chwili cyk ! i światło wyłączyli, 
Więc  świecimy – czym kto może , aby trafić w swoje łoże 
i o nastrój tutaj dbają na pokoje świece dają. 
Pierwszy dzionek już za nami , rankiem pieszo wyruszamy 
Leśnym szlakiem do kaplicy tu w pobliskiej okolicy. 
Trochę w górę się wspinamy , ale jaki widok mamy ! 
Panorama  wokół śliczna , a góra zwie się Igliczna , a na szczycie 
na wzniesieniu Sanktuarium o imieniu Maria Śnieżna    . 
Nasz Ksiądz  Proboszcz Mszę  sprawował a Patryk ministrantował 
Potem jeszcze kilka zdjęć  , ruszać w drogę mamy chęć , 
Była kawa oraz lody , potem nas czekały schody 
A tych schodów tyle było , że aż w głowie się kręciło . 
Kamieniste , wyboiste wiodły tam gdzie   wody czyste 
Przetaczają się przez skały i wodospad jest niemały    . 
Odpoczynku krótki czas , Pan kierowca wiezie nas , 
Międzygórze już żegnamy do Krzeszowa pospieszamy 
Gdzie opactwo jest olbrzymie , co na Dolnym Śląsku słynie 
Tu jest wielka bazylika , gdzie historia nas przenika. 
Przewodnik nas informuje tę historię przekazuje , 
A  zwiedzania jest nie mało , czasu dużo nie zostało 

SRK 
JAK TAM NA PIELGRZYMCE BYŁO 

I CZY DUŻO SIĘ ZWIEDZIŁO ... ? 
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Więc pamiątki kupujemy , w autokar się ładujemy , 
Trasa długie ma rozmiary , kierujemy się na Szklary . 
W Szklarach bowiem nocleg mamy , w Gniazdo Orląt przybywamy 
Chociaż orłów tam nie było,  jedzenie się polepszyło. 
I tak w niezłym już nastroju idziemy spać do pokoju . 
Na śniadanko jajecznica , która smakiem nas zachwyca 
Komu w drogę temu czas i już w Szklarach nie ma nas , 
Wciąż pogodę  piękną mamy w Prudniku się zatrzymamy , 
Tutaj Prymas był więziony od narodu oddzielony , 
Taka cela nędzna , mała lecz Prymasa nie złamała 
Właśnie z celi uwięzienia płyną słowa zawierzenia . 
Matce Bożej nas Polaków – by nie gnębić  swych rodaków . 
I to słowo siłę ma , większą wnet swobodę da . 
Pamiętajmy słowa Jego – Kardynała Wyszyńskiego . 
Wnet muzeum opuszczamy , w rynku kawiarenkę mamy . 
Dobra kawa nie jest zła – ona trochę werwy da . 
I już bardziej pobudzeni autokarem swym jedziemy 
Rozśpiewani na wesoło , piękna okolica wkoło. 
Góra Świętej Anny czeka , przywołuje już z daleka , 
Tu Jan Paweł także był , by nas wzmocnić , dodać sił 
W progi świątyni idziemy , bagaż próśb z sobą niesiemy 
Nasz Ksiądz Proboszcz Mszę  odprawił , wszystkim nam pobłogosławił , 
Jeszcze Barkę zaśpiewamy o rocznicy pamiętamy 
Potem w drodze w autokarze film Papieża nam pokażą 
I choć  nie ma Go  już z nami  wciąż wędruje z pielgrzymami . 
Po Mszy mamy wolną chwile , ale tu zwiedzania tyle 
Grota Lurdzka  i Kaplice , z góry widać okolicę , 
Żołądek się upomina więc kierunek Dom Pielgrzyma 
Tu obiadek zamawiamy i ze smakiem go zjadamy . 
Mknie autobus do Krakowa  , atmosfera w nim morowa , 
Kawały się  sypią  wkoło , w autobusie jest wesoło. 
Droga nam się nie dłużyła , choć wieczorna pora była , 
Jeszcze trochę pośpiewamy i do mety docieramy . 
 
Tą pielgrzymką odmienieni i duchowo wzbogaceni 
OKLASKAMI DZIĘKUJEMY 
                                             P.S. 
                                              Teraz do Szwajcarii chcemy . 

PODZIĘKOWANIE 
Bardzo się cieszymy, że powiększa się grono naszych współpracowników. Bardzo serdecznie dziękujemy za 
przesyłane materiały. Ostatnio do współpracy dołączyła także nasza Oaza. Szczególne słowa podziękowania 
kierujemy pod adresem Anety Żak, która urozmaiciła szatę graficzna naszego pisma obrazkami aniołków. 

redakcja 



STR. 11 PŁOMIEŃ  PŁOMIEŃ  NUMER 3 (148)  STR. 11 

EGZEGEZA  BIBLIJNA 

KOLEJNE  CUDA  ELIZEUSZA ... 

 Król Syrii (Ąramu) wysyła 
swój oddział, aby pochwycić Elize-
usza przebywającego w mieście 
Dotan (północno-środkowa część 
Palestyny). Bóg stawia jednak w 
obronie proroka wojsko niebieskie, 
złożone z jeźdźców na ognistych 
wozach. Mało tego; Syryjscy żoł-
nierze zostają ogarnięci oddziały-
waniem swoistej teofanii, gdzie 
Boże światło odbiera im wzrok, 
podobnie jak oślepiło kiedyś miesz-
kańców Sodomy (por. Rdz 19,11). 
Wówczas prorok prowadzi ich aż 
do Samarii, stolicy królestwa izra-
elskiego. Tam ich oczy ponownie 
się otwierają, ale na gorzkie odkry-
cie, iż oto znaleźli się w niewoli u 
nieprzyjaciół. Elizeusz jednak, 
dawszy im tę nauczkę, żąda, aby 
ich potraktowano życzliwie i ode-
słano do Syrii, gdzie mają zostać 
świadkami mocy proroka Pańskie-
go. 
 Autor biblijny zamierza w 
ten sposób ukazać władzę Boga 
Izraela, który kieruje dziejami 
wszystkich narodów. Tymczasem 
ziemska historia toczy się dalej, 
pełna wojen i wszelkich innych 
udręk. Syryjski król Ben-Hadad 
uderza na państwo izraelskie i oble-
ga Samarię. Długie i uciążliwe ob-
lężenie doprowadza do tego, że 
oślą głowę sprzedaje się za 80 
sztuk srebra (sykli). Cena ta obra-
zuje rozmiar nędzy, jaka zapanowa-
ła w mieście. W tych warunkach 
dochodzi nawet do przypadków 
ludożerstwa, jak to widać na przy-
kładzie dwóch samarytańskich ma-
tek i ich dzieci. 

 Na wieść o tym król Joram 
reaguje nerwowo, spełnia obrzęd 
żałoby (przywdziewa wór i roz-
dziera szaty), przypisując Elize-
uszowi odpowiedzialność za te wy-
padki, bo albo wzywał mieszkań-
ców miasta do oporu wobec wroga 
z nadzieją na Bożą pomoc, albo też 
o tę pomoc nie prosił i nie wyjednał 
ocalenia. Prorok, odkrywszy kró-
lewski zamiar zamachu na jego 
życie, zamyka się w domu. Jednak 
król Joram, który zdążył już zmie-
nić zdanie, przychodzi sam do Eli-
zeusza i wyznaje, że odpowiedzial-
nym za wszystkie te nieszczęścia 

jest Bóg, po czym głośno wyraża 
swą rozpacz. Wtedy  to prorok wy-
stępuje z pomyślną i popartą wy-
mownym symbolem wyrocznią: 
oblężeni mają wkrótce otrzymać 
pod dostatkiem mąki i jęczmienia.  
 Tak oto dochodzi do jesz-
cze jednego cudu. Nad obozem ara-
mejskim rozlega się tajemniczy i 
dochodzący nie wiadomo skąd tur-
kot rozpędzonych rydwanów, tętent 
koni i wrzawa ogromnego wojska. 
Aramejczycy, sądząc, że to na od-
siecz Izraelitom nadciągają najem-
ne oddziały Chittytów i Egipcjan, 
w popłochu rzucają się do ucieczki. 
Do opuszczonego obozu dociera 
czterech trędowatych, którzy lęka-
jąc się śmierci głodowej, po-
stanowili opuścić Samarię. Cały 
epizod nosi cechy wydarzenia nad-
zwyczajnego, gdzie wyzwolicielem 
staje się sam Bóg. 
 Po radosnym odkryciu, że 
nieprzyjaciel pospiesznie opuścił 
swój obóz, trędowaci donoszą o 
tym samarytańskim strażnikom, 
którzy z kolei rozpowszechniają tę 
wieść w całym mieście, a nawet w 
pałacu królewskim. W środku nocy 
król zwołuje radę koronną, ale woli 
zachować ostrożność, bo podejrze-
wa manewr dywersyjny ze strony 
oblegających. Miałby on spowodo-
wać wyjście Izraelitów poza mury 
miasta i narazić ich na atak na 
otwartym polu. Jeden z dowódców 
proponuje rozpoznanie położenia 
za pomocą wypadu dwóch konnych 
rydwanów. Odkryto jednak tylko 
ślady bezładnej ucieczki nieprzyja-
ciół. 

Wojna pomiędzy królami Izraela i Ara-
mu. (Min., XIV w. Wiedeń, Biblioteka 
Narodowa). 

Działalność Eliasza przypada na okres napiętych stosunków między królestwem Izraela a królestwem Aramu. 
Aramejczycy zajmowali teren odpowiadający dzisiejszej Syrii i wiadomo, że istniały różne królestwa aramejskie. 
W czasach Dawida i Salomona Izrael sprawował kontrolę nad tym terenem, a państewka aramejskie były podle-
głe imperium dawidowemu. Po śmierci Salomona jednak państewka te zaczęły się uniezależniać. Elizeusz wystę-
puje przeciwko Aramowi i posługując się swą nadludzką wiedzą, obnaża wrogie zamiary tamtejszego władcy 
względem Izraela.  
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 Chazael, być może zachę-
cony przez proroctwo Elizeusza, 
staje przed swym panem, by za-
pewnić go o dobrych rokowaniach 
co do jego zdrowia, tak jak zapo-
wiedział to prorok. Ale już na drugi 
dzień dusi króla mokrym przeście-
radłem. Asyryjskie źródła potwier-
dzają informację tak o nagłej 
śmierci Ben-Hadada, jak i o uzur-
pacji ze strony Chazaela, który nie 
miał królewskich przodków.  

 W kontekście opowiadań o 
Elizeuszu autor umieszcza sylwet-
kę nowego króla Judy, syna Jozafa-
ta. Nosi on imię Joram, podobnie 
jak król izraelski, z którym jest 
spokrewniony. Autor biblijny bar-
dzo surowo ocenia nowego króla, a 
to wskutek politycznych przedsię-
wzięć, które będą w Judzie przy-
czyną wielu krwawych wydarzeń i 
łez. Jest również mowa o wojnie z 
Edomitami czy Idumejczykami, 
która kończy się częściową klęską: 
Edom zdobędzie niezależność od 
Judy i ustanowi własnego króla. 
Okres rządów Jorama określa się w 
przybliżeniu na lata 848-841 przed 
Chrystusem. Jego następcą będzie 
Ochozjasz, który pozostanie u wła-
dzy tylko przez rok. Ulegając wpły-

wom swego kuzyna z północy, Jo-
rama, zawrze z nim układ, aby po-
nownie zaatakować króla Syrii, 
Chazaela. Jest to przedsięwzięcie 
podobne do tego, w jakie wciągnię-
ci byli ich poprzednicy: Achab i 
Jozafat. Ranny w walce król izrael-
ski, Joram, przebywa na leczeniu w 
wiejskiej rezydencji w Jizreel, do-
kąd udaje się z wizytą Ochozjasz, 
król Judy. Coraz bardziej zagma-
twana sytuacja w obu królestwach 
toruje drogę do rozwiązań nace-
chowanych samowolą i przemocą. 
 Tu do akcji wraca Elizeusz, 
oficjalnie przyspieszając zamach 
stanu przeciwko rannemu królowi 
izraelskiemu, Joramowi. Wysyła 
jednego ze swych uczniów, aby 
udał się na pole walki, gdzie sprzy-
mierzone wojska izraelskie ścierają 
się z Aramejczykami, i podczas na-
rady wyższych dowódców sekret-
nie namaścił jednego z nich, Jehu, 
na króla. Biblijny autor każe przy 
tym uczniowi Elizeusza wygłosić 
surowy wyrok na Achaba i nieprzy-
jazną Eliaszowi Izebel oraz na całą 
jej rodzinę. Jest to wyraz interpre-
towania wydarzeń w świetle inter-
wencji Boga, który kieruje nimi 
zgodnie ze swoim planem. 
 W pierwszej chwili uczeń 
Elizeusza nie zostanie przez do-
wódców potraktowany serio: biorą 
go za członka jednego z ugrupowań 
prorockich, które uchodzą za ludzi 
o zachwianej równowadze psy-
chicznej. W końcu jednak Jehu wy-
znaje całą prawdę, a wojsko dźwię-
kami trąb ogłasza go królem, ście-
ląc przed nim żołnierskie płaszcze. 
 Teraz trzeba przewrót do-
prowadzić do końca. Jehu, utrzy-
mując rzecz całą w tajemnicy, uda-
je się osobiście do Jizreel, gdzie 
przebywa złożony chorobą król 
Joram i gdzie też jest obecny jego 
krewniak - król judzki, Ochozjasz. 
 Jednak o następstwach tego 
spotkania i dalszym rozwoju wyda-
rzeń dowiemy się w następnym 
numerze.  
  

Oprac. Ks. Grzegorz 

 Izraelici zabierają się zatem 
do plądrowania porzuconego obozu 
wroga. Raz jeszcze prorocze słowa 
Elizeusza mają się spełnić co do 
joty: mąkę i jęczmień, odmierzane 
w korcach, można dostać za bez-
cen, tak wielka jest obfitość łupu. 
Spełnia się również groźba, jaką 
dzień wcześniej Elizeusz skierował 
pod adresem tarczownika królew-
skiego, który kpił z jego słów 
(czyżby Bóg miał spuścić mąkę z 
nieba?). Zostaje on w tym zamie-
szaniu stratowany przez tłum, jak 
to zapowiedział prorok: „ujrzysz to 
na własne oczy, lecz jeść z tego nie 
będziesz”. 
 Relacjonując cuda i nie-
zwykle czyny Elizeusza widzimy, 
że Elizeusz jest już osobistością 
bardzo znaną, w czym ma swój 
udział jego pomocnik. To dzięki 
niemu opowiadania przekształcają 
się w swoistą biografię o zabar-
wieniu religijnym i cokolwiek le-
gendarnym. 
 Elizeusz jest teraz w dro-
dze do Damaszku. Być może ma 
zamiar schronić się tam przed wro-
gością izraelskiego króla, który, jak 
widzieliśmy, nie zawsze był do nie-
go nastawiony przychylnie. Możli-
we też, iż prorok zamierza odwie-
dzić wspólnotę żydowskich kup-
ców, mieszkających w tym waż-
nym ośrodku handlowym. Czytamy 
z kolei, że chory król syryjski, Ben-
Hadad, mając w pamięci przypadek 
z cudownie uzdrowionym Naama-
nem (rozdział 5), wysyła z darami 
swego urzędnika, Chazaela, aby 
zapytał, co prorok powie o jego 
zdrowiu. Spotkanie ma przebieg 
zaskakujący. Elizeusz mówi zagad-
kowo: Ben-Hadad teraz wprawdzie 
ma wyzdrowieć, lecz wkrótce 
umrze z innej przyczyny. W Bo-
żym świetle prorok widzi bowiem, 
że sam Chazael skrytobójczo po-
zbędzie się swego króla, stając się 
jednocześnie zawziętym wrogiem 
Izraelitów. Łzy proroka to zapo-
wiedź przyszłych cierpień, jakie 
dotkną jego lud za sprawą Chaza-
ela, gdy już zostanie on królem Sy-
rii. 

Śmierć Ben-Hadada. (Min., XV w. 
Rzym, Apostolska Biblioteka Watyka-
nu). 
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 Zakończyły się  prace zwią-
zane z modernizacją linii kolejowej 
Kraków Bieżanów – Wieliczka Ry-
nek. Podczas dwumiesięcznego re-
montu wymieniono nawierzchnie 
toru i podtorze, podwyższono pero-
ny ( łatwość wsiadania ),  jest nowa 
sieć trakcyjna wraz z konstrukcjami 
wsporczymi, są wiaty dla pasaże-
rów, powstał nowy przystanek Wie-
liczka Bogucice, zbudowano  nowe 
urządzenia sterowania ruchem kole-
jowym. Modernizacja tego odcinka  
linii kolejowej była  zakresem więk-
szego projektu pn. „Zintegrowany 
System Transportu Zbiorowego w 
aglomeracji krakowskiej”,  finanso-
wany przez Unię Europejską ze 
środków Funduszu Spójności,  koszt 
około 45 mln zł. Nie będzie dawne-
go końcowego  przystanku Wielicz-
ka Rynek,  pociąg będzie zatrzymy-
wał się ok. 300 metrów wcześniej 
na nowej stacji Wieliczka Rynek,- 
Kopalnia Soli. Przystanek wieloto-
rowy  Wieliczka po remoncie otrzy-
ma nazwę Wieliczka Park. Koniec 
tych prac przewidziano na 2013 rok. 
Należy podkreślić że  przy przystan-
kach wielickich powstają  parkingi 
Park&Ride,  dla osób pozostawiają-
cych samochody i przesiadający się 
na kolej. 

 Dzięki modernizacji torów 
i zainstalowaniu nowoczesnych 
urządzeń sterowania ruchem prze-
jazd od stacji Kraków-Bieżanów do 
centrum Wieliczki potrwa  niewiele 
ponad trzy minuty. Pociąg ma jeź-
dzić z prędkością 70 km / godzinę. 
Nowa nawierzchnia zbudowana jest 
na cichszych podkładach stalo-

NOWE  ROZDANIE  NA  PKP 

NADESŁANE  DO  REDAKCJI 

wych.  Przejazdy kolejowe w ciągu 
ulic Bieżanowskiej i Łączka  zyska-
ły nową nawierzchnię drogową 
oraz nowoczesne systemy automa-
tycznego sterowania rogatkami.  
Koniec ery tradycyjnego dróżnika! 
Imponujące są wiadukty w ulicy 
Korepty,  Ślusarczyka (wyższe o 1 
metr i poszerzone do 9 metrów). 

Patrząc na ruiny stacji 
Drożdżownia,  wydaje się koniecz-
nym rozbiórka bezużytecznych bu-
dynków i wykonanie w tym miej-
scu parkingu,  choćby na 20 samo-
chodów,  także w stylu Park&Ride. 

 Obserwowałem przebieg 
remontu. Sprawność czeskiej firmy 
EUROVIA budziła respekt. Nie 
przeszkadzało nam  wczesne czy 
nawet niedzielne hałasowanie. Fir-
ma musiała pracować nawet w 
Wielkanoc, choć w tym dniu ogra-
niczyła prace do niezbędnych, 
związanych ze zmniejszonym w 
tym dniu ruchem drogowym. Jak  
wspominałem w Płomieniu ubie-
głym roku,  projekt modernizacji  
przewidywał m. innymi budowę 
nowego wiaduktu nad Serafą. Po-
stawienie tej przeprawy trwało je-
den dzień! Wykonawcy na nasze 
życzenie wykonali też nowe koryto 
dla rzeki,  obniżone ok. 80 cm. Ma 
to zapobiec wylewom Serafy  w 
ulicę Rakuś. Ciekawym faktem jest 
ujęcie rzeki na czas budowy ka-
miennego koryta   w mały rurociąg 
o średnicy 40 cm. Taka malutka 
rzeczka a tyle potrafiła zbroić?!  
Podczas prac wyburzeniowych by-
łem świadkiem małej katastrofy. 
Operator koparki zachował się po-

dobnie jak ogrodnik,  siedzący na 
gałęzi, którą odcina. Szczęściem 
obeszło się bez ofiar. 

 Niestety nie mamy całkowi-
tej satysfakcji z prac. Z przystanku 
Drożdżowni znika południowe wej-
ście na peron. Jest to kolejarskie 
niedopatrzenie, jak się wydaje,  bo 
miejsca na schody jest wystarczają-
co dużo. Po pisemnej interwencji 
mam obietnicę poczyniona przez 
dyrekcję PKP PLK SA na rozpa-
trzenie tej sprawy.   Po remoncie,  
jazdach ciężkiego sprzętu,  jest tak-
że sporo strat infrastrukturze drogo-
wej. Mamy więc nadzieję na napra-
wę naszych dróg,  tak zakładał kon-
trakt. Reasumując,  życzmy sobie  i 
Krakowowi,  by nasza bieżanowska 
podmiejska kolej   uzyskała wresz-
cie należytą rangę. Aby w ramach 
zintegrowanego systemu komunika-
cyjnego  pociągi jeździły jak za 
dawnych lat co ½ godziny ( także 
późno wieczorem),  w dodatku wy-
dłużoną trasą  z Wieliczki do Balic. 

Stanisław Kumon 
---------------- 
Szkoda tylko, że wyznaczając trasę 
przejazdu ciężkiego sprzętu i zała-
dowanych do granic możliwości 
ciężarówek, pominięta została ulica 
Lipowskiego a zuch na zorganizo-
wanym objeździe (nota bene kilka-
krotnie dłuższym) w kolo zabytko-
wych i najważniejszych obiektów w 
Bieżanowie (stary kościół, stara ple-
bania, Dwór Czeczów, Szkoła nr 
124, Ośrodek Zdrowia), zniszczył 
nie tylko ulice ... 

red. 
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 XIX Dni Bieżanowa, największej dzielnicowej imprezy integracyjnej, w bieżącym 
roku przypadły w roku Jubileuszu 800 - lecia Bieżanowa.  Dwudniowe obchody ( 26 i 27 
maja ) miały tradycyjny przebieg i skupiały się  wokół Parafii,  DK Dwór Czeczów i Szkoły 
Podstawowej Nr 124 w Bieżanowie, gdzie stanęła estrada. Zapoczątkowana przed 19 laty 
przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich impreza ma obecnie wspaniałych współorganiza-
torów. Szczególne podziękowania należą się kierowanemu przez p. Magdalenę Piędel DK 
„Dwór Czeczów”. 

SPONSORZY  XIX  DNI  BIEŻANOWA 

SRK 
WSPANIAŁE  XIX  DNI  BIEŻANOWA ... 

 Niedzielne uroczystości rozpoczęła Msza św. 
w kościele NNMP. Po Mszy św. i uroczystym otwar-
ciu, rozpoczęły się występy dzieci i młodzieży szkół 
dzielnicy a także zaproszeni artyści. Na scenie wystąpi-
ło ponad trzysta pięćdziesiąt  dzieci z dzielnicowych 
szkół i przedszkoli.  
 Budowana corocznie estrada jest przeznaczona 
szczególnie dla nich. Oglądaliśmy spektakle,  tańce,  
pokazy akrobatyczne, balet, tańce cheerleaderek,  chó-
ry. Pięknie zaprezentowani się młodzi artyści z progra-
mem opracowanym w czasie Warsztatów Zimowych 
2012, oraz młodzież z XXV LO i 30 Gimnazjum.  Po-
dobał się   występ clowna Feliksa.  Atrakcją wieczoru 
był koncert Andrzeja Sikorowskiego z córką Mają. Fre-
kwencja publiczności, dzięki wyjątkowo bogatemu pro-
gramowi Dni i b. dobrej pogodzie była rekordowa. XIX 
Dni Bieżanowa zakończyła loteria fantowa, z której 
dochód tradycyjne wspomaga KDK EDEN oraz wyjaz-
dy wakacyjne dzieci z parafii. 
 Nie sposób wspomnieć o imprezach około es-
tradowych. Był więc bieg na orientację w trzech kate-
goriach biegowych, zawody w podbijaniu piłki wg re-

guł Guinnessa,   liczne warsztaty  rękodzielnicze,  mu-
zyczne,  pokazy artystów folklorystycznych. Nie bra-
kło atrakcji sportowych i zabawowych dla uczestni-
ków Dni w tym z udziałem podgórskich harcerzy. Im-
preza w bieżącym roku,  dzięki wsparciu  Rady Dziel-
ny i Rady Miasta,  życzliwości Prezydenta Krakowa,  
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Bieżanowa i 
innymi organizacjami,  była wspaniała,  wyjątkowa! 
Wielkie podziękowanie należy się też wolontariuszom 
bieżanowskich organizacji i sponsorom. Bez ich ofiar-
ności nasz bieżanowski ale także i dzielnicowy  festyn 
nie byłby możliwy (poniżej wymieniamy sponsorów). 
Do zobaczenia za rok w ostatni weekend maja na ko-
lejnych - 20 Dniach. 

tekst i foto: Stanisław Kumon 
Kto nie mógł  do nas przybyć,  zachęcamy do ogląda-
nia fotografii z DNI Bieżanowa na bieżanowskich por-
talach. 
www.srk9.diecezja-krakow.pl 
www.biezanow.diecezja-krakow.pl 
www.800latbiezanowa.pl 
www.biezanow.pl 

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej ul. Ślósarczyka 18 
BP "OLIMP" Maria i Janusz Ochwatowie ul. Zwierzyniecka 25 
Konsul Honorowy Chorwacji Paweł Włodarczyk  
PIRP "MONTOREM" S.A. ul. Rzemieślnicza 1 
ORIFLAME ul. Św. Wawrzyńca 33 
Firma "RESS" ul. Ślósarczyka 20 
AUTO-ROBOT SYSTEM p. Bułat, ul. Mała Góra 55 
B.T. "GLOBUS" ul. Bosacka 
B. E. Jaglarzowie ul. Grzecha 10 
F.H. "HEBAN" ul. Kosocicka 7 St. Steinhof s.j. 
Serwis napraw samochodów PRK Kraków S.A. ul. Półłanki 21 
TOPTEL ul. Białoprądnicka 15a K-ów 
"Ramexin" R. Cieluch u. Habeli 6 
"KW TRADE" sp. z o.o., ul. Mała Góra 91B 
Dudek Dawid Zakład Elektryczny ul. Gardowskiego 
F.H.B. "DOMATIO" R. Włosik ul. Zbożowa 7 Wieliczka 
Apteka "Pod Wieżą", D. Rybka, ul. Ks Popiełuszki 35 
F.Kosmetyczna "IZYDA" W. Tomerska ul. Pruszyńskiego 
LA BELLE Partner YASUMI Dorota Laskowska-Chacia ul. Sanocka 1 
MAJA Salon Ślubny M. Mocarska ul. Topolowa 36, Długa 17 K-ów 
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "BIEŻANÓW" ul. Półłanki 75 
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Duda Teresa ul. Popiełuszki   /   Witek Edward ul. Mogiłki 20a   /   Madej Elżbieta ul. Gardowskiego 
Zakład Farmaceutyczny "Amara" sp. Z o.o. Ul. Stacyjna 5   /    "Pałacyk Wielicki"  /  Sosenko Marek ul. Korepty 9 
FH MIDEX Sp. z o.o. ul. Ch.Botewa 2a    /   MAKR s.c. Produkcja i Sprzedaż Odzieży, K. Kowal, ul. Magazynowa 1b 
ARTMAGIC.PL A. Surma Pl. Wolnica 14/6    /    Gabinet stomatologiczny K. Sieroń ul. Bieżanowska 279a 
Rzepko Wojciech Al.. Dygasińskiego   /   Stanisław Pastuszak ul. Składowa 14  /  Pawlik  Tomasz ul. Przylaszczki 7 
Pracownia Cukiernicza "Pasja" ul. Stacyjna 13  /  D.K. Graphix N. Kostuch ul. Bieżanowska 313 
"GRAPH EXPERT" Sp. z o.o. ul. Korepty 31  /  Salom Fryzjerski AFRODYTA ul. Ćwiklińskiej 10 
E. M. Rajca ul. Zarosie 41  /  Młyniec Monika ul. Zarosie 35  /  anonimowy sponsor  /   LACO s.c. ul. Saska 9 
F.H.U.P. IMAGO-ARTIS  Janaszek ul. Sucharskiego 85a / Kwiaciarnia "Niezapominajka" Marek Nowak ul. Ćwiklińskiej 10 
Sklep JAWOR ul. Bieżanowska 276   /  Kwiaciarnia "Niezapominajka" Stanisława Płaszowska ul. Bieżanowska 
Piszczek Adam ul. Mała Góra   /  Ochwat Maria i Janusz, Biuro Turystyczne "OLIMP", ul. Zwierzyniecka 25 
P.U.M. "WOJAS" E. L. ul. Ks. Łaczka 1 
INFOKUB PUI Leszek Kubrak ul. Mogiłki 3A 
Łanoszka Krzysztof ul. Pruszyńskiego 27 
B. A. Korzeniowscy ul. Przebiśniegów 8 
Sniegoń Beata i Sławek ul. Zarosie 31 
Gastoł Jan "Pasieka" ul. Sucharskiego 63 
Mol Paulina ul. Za Młynie 
ADS Szablon ul. Rakuś 26A, J.D. Grochola 
Okarmus Jakub - ul. Pochwalskiego  
J. Płaszowski Handel Kwiatami ul. Potrzask 36 
Dolińscy K.P. ul. Gerberowa 12 
FUH "SOWA" Z. Sowa ul. Nad Serafą 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy B. Mytnik ul. Bogucicka 15 
Kula Teresa Zakład Fryzjerski Bieżanowska 311 
F.H. Adam Gumułczyński ul. Duża Góra 35/40 
Klinika weterynaryjna ARKA G. Gawor ul. Chłopska 2a K-ów 
Klisiewicz Marcin, Restauracja MAGILLO, ul. Lipowskiego 24 
Faguz ul. Schultza 1 
Bar Orientalny "Złoty Smok" D. Saadeh, ul. Goliana 4A, Wieliczka 
Sklep Ogólnospożywczy Cz. Bochenek ul. Pruszyńskiego 16 
Salonik Prasowy Palmowska Marta ul. Bieżanowska 311 
Z.J. Wyroby Kamieniarskie ul. Domagały 1 
FHU "Anna-Trans" A.Karaś ul. Barbary 5 
pp. Batkowie ul. Pruszyńskiego 10 
Lewińscy D.P. ul. Pruszyńskiego 10 
Poloniec Jan ul. Przylaszczki 13 
Anna Honyk ul. Zarosie 40 
Fritz Krystyna ul. Przylaszczki 12 
"KONESER" s.c. ul. Duża Góra 1 
Kutyba Piotr i Grzegorz Ogrodnictwo ul.Stolarza 
J. M. Filarscy ul. Zarzyckiego 20B 
NZOZ dr Teresa Leń, ul. Popiełuszki 42 
p. Słomak ul. Przylaszczki 3 
Flinta Adam FHU "ROW-POL" ul. Popiełuszki 25 
"KLIMED" Sp. z o.o. T. Zwinczak ul. Chęcińska 5 
SYNERGIA - Krakowska Akademia 
Poligrafia - Skarżyński ul. Danalówka 4 
"ELBANA" E. Bujakowska ul. Półłanki 
BOBSTAL FB ul. Ogórkowa 25 
Pizzeria HALABALA P. Zdebski 
M. Z. Krzemień ul. Korepty 5 
Komenda Joanna ul. Zarosie 39 
FH "AKCES" G. Cygan ul. Przylaszczki 15 
p. Hajduk ul. Mogiłki 13 
Poszeluźna Renata ul. Jędrzejczyka 
Pałka Jadwiga ul. Ślósarczyka  
PROMINEX sp. z o. o, ul. T. Śliwiaka 53 
X. Mirosław Dziedzic prob. parafii N.Bieżanów 
Durbas Stanisław Wyrób Mebli ul. Schultza 
X. A. Wójtowicz, Sanktuarium B. Miłosierdzia Łagiewniki 
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na Twojej twarzy. Obudziłeś się i 
pobiegłeś do szkoły. Moje łzy były 
w deszczu, który wtedy padał. Gdy-
byś mnie tylko usłyszał: KOCHAM 
CIĘ!!!  
 Próbuję Ci to powiedzieć 
przez błękitne niebo, zieloną trawę. 
Szepcę to w liściach na drzewach i 
w kolorach kwiatów. Moja miłość 
do Ciebie jest głębsza niż ocean i 
większa niż największa potrzeba w 
Twoim sercu. 
 Proszę Cię, porozmawiaj ze 
mną. Proszę Cię, nie zapominaj o 
mnie. Chciałbym podzielić się z 
Tobą tyloma rzeczami, ale nie będę 
Ci więcej przeszkadzać. Jesteś wol-
nym człowiekiem. To jest Twoja 
decyzja. Pamiętaj tylko, że ja Cię 
wybrałem i ciągle czekam na Cie-
bie. 

Jezus  

ki tekst jest kierowany do nas 
wszystkich. 

Aneta 
 Moje Dziecko, 
 Musiałem napisać do Cie-
bie ten krótki list, aby Ci powie-
dzieć jak bardzo troszczę się o Cie-
bie. Widziałem Cię wczoraj pod-
czas rozmowy z przyjaciółmi. Cze-
kałem na Ciebie cały dzień mając 
nadzieję, że zechcesz porozmawiać 
i ze mną. Dałem Ci zachód słońca, 
aby zakończył Twój dzień i chłodny 
podmuch wiatru abyś odpoczął. 
Czekałem. Nie przyszedłeś.  To 
mnie zraniło. Nadal jednak Cię ko-
cham, ponieważ jestem i zawsze 
będę Twoim przyjacielem.  
 Widziałem Cię śpiącego 
zeszłej nocy i chcąc dotknąć Two-
ich brwi rozlałem światło księżyca 

        Kilka lat 
temu, kiedy chodziłam jeszcze do 
gimnazjum, pewna pani wręczyła 
mi cudowną kartkę wielkanocną. 
Ta cudowność wynikała z tego, że 
była zrobiona ręcznie z troską o 
najdrobniejsze szczegóły. Gdy ją 
otworzyłam w jej wnętrzu,  oprócz 
życzeń świątecznych, znajdowało 
się coś jeszcze. Pewnie mało kto mi 
uwierzy, ale schowany był tam 
krótki liścik od nie byle kogo, bo 
od samego Jezusa! Zafascynowana 
zaczęłam czytać zagłębiając się w 
każde wyryte czarnym atramentem 
słowo. To wszystko było takie 
prawdziwe i takie aktualne! 
        Chciałabym podzielić się ze 
wszystkimi czytelnikami „Płomie-
nia” tym, co przeczytałam, ponie-
waż odnoszę wrażenie, że ten krót-

KARTKA  ŚWIĄTECZNA  ... 

Z  PAMIĘTNIKA  OAZOWICZA  

W dniu 10 maja,  podczas uroczy-
stości inauguracji obchodów Jubi-
leuszu 800-lecia Bieżanowa Pre-
zydent Krakowa,  prof. Jacek 
Majchrowski odznaczył  10 osób 
medalem Honoris Gratia. Odzna-
czenie to, ustanowione we wrze-
śniu 2005 roku przez Prezydenta 
Krakowa,  jest przyznawana przy-
znawane osobom szczególnie 
zasłużonym dla miasta i jego 
mieszkańców.  Cieszymy się że w 
tym roku wyróżnienie otrzymali 

Bieżanowianie  i osoby szczególnie zasłużone postawą 
czy  wieloletnią pracą społeczną na rzecz osiedla.   
Medale otrzymali Ks. Prałat Antoni Sołtysik 
(proboszcz Parafii w latach 1975–1981 i pierwszy bu-
downiczy kościoła), Ks. Kanonik Bogdan Markiewicz, 
Irena Wcisło, Leokadia Tam, Bożena Gawor, Anna 
Leszczyńska-Lenda, oraz Stanisława Jędrzejczyk, Jan 
Kruszecki, Stanisław Kumon i Paweł Włodarczyk. 
 Odznaką jest krążek o średnicy 40 mm, o gład-
kim obrysie jednego półokręgu,  z wstęgą w niebiesko-
białych barwach Miasta Krakowa, na drugim półokrę-
gu widzimy  zarys wież Bazyliki Mariackiej, fragment 

MEDAL „HONORIS GRATIA” DLA BIEŻANOWIAN ... 

murów Miejskich i napis HONORIS GRATIA. Odzna-
ka „Honoris Gratia” zawieszona jest na wstążce mate-
riałowej w barwach Stołecznego Królewskiego Miasta 
Krakowa. 

 Komitet Organizacyjny 
Obchodów Jubileuszu przygo-
tował też swoje odznaczenie. 
Jest nim  medal Jubileuszu 800 
lecia Bieżanowa. Te pamiątko-
we medale, w imieniu Komitetu 
Organizacyjnego, wręczyli go-
spodarze spotkania Anna Mro-
czek i Zygmunt Szewczyk.  
 Wyróżnienie to otrzy-
mali Prezydent J. Majchrowski, 
V-ce Marszałęk Małopolski  W. 
Kozak, Ambasador Republiki 
Chorwacji w Polsce Ivan Del 
Vechio, Zastępcy Prezydenta 
M. Krakowa E. Koterba i T. 

Trzmiel. Medale otrzymali także Ks. Prałat Antoni 
Sołtysik i Pani Dyrektor Domu Kultury Podgórze, któ-
rego filią jest Dwór Czeczów, Marta Perucka – Tytko. 

Tekst  - S.K. 
Foto - W. Majka 
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SRK 
JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE 

 W ramach XIX Dni Bieżanowa tradycyjnie już w naszym kościele odbyła się Msza Św. w czasie której 
pary małżeńskie, świętowały swój jubileusz. Były to pary, które w tym roku obchodzą  pięćdziesięciolecie  i 
dwudziestopięciolecie swojego małżeństwa. Mszę Św. odprawił Ksiądz Proboszcz Bogdan Markiewicz oraz wy-
głosił okolicznościową homilię. W czasie Mszy Św. pary odnowiły przysięgę małżeńską. Jubilaci otrzymali spe-
cjalne błogosławieństwo Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Po uroczystej Mszy Św. była chwila dla foto-
reporterów. Uroczystość uwiecznili na zdjęciach Ks. Grzegorz Łopatka  i P. Stanisław Kumon. Następnie wszy-
scy udali się do auli na słodki poczęstunek. Było tradycyjne „Sto lat”. Uroczystość uświetnił występ P. Barbary 
Leśniak. 
 Niech te małżeństwa oraz wiele innych będą przykładem dla młodego pokolenia. 

        Marta Krzemień 

Złoty Jubileusz obchodzili (w kolejności alfabetycznej): 
Aniela i Władysław Baracz, Janina i Jerzy Chorabik, Helena i Stanisław Słowik, Lucyna i Józef Szałas. 
Jubileusz Srebrny: 
Lucyna i Marek Kopek, Marta i Zbigniew Krzemień, Violetta i Krzysztof Piro, Lucyna i Krzysztof Piwowarczyk, 
Barbara i Aleksander Popiela, Urszula i Jan Stanik, Halina i Leszek Zalewscy. 
             red. 
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Celem konkursów jubileuszowych jest: 
 

pogłębianie wiedzy historycznej  
o Bieżanowie, instytucjach,    
organizacjach społecznych,  

własnych rodzinach,   
 

popularyzacja i utrwalanie tej  wiedzy  
w formie opisowej , poprzez fotografie, filmy, 

rysunek, malarstwo, prezentacje,   
 

inspirowanie twórczości artystycznej  
związanej  z Jubileuszem  800-lecia 

  

· Konkurs wiedzy o Bieżanowie -  „800 lat Bieżanowa”   
 
· Konkurs – „Bieżanów  -  moje miejsce na Ziemi” w kategoriach:  fotografia,  
                      film z komórki, prezentacja multimedialna   
 
· Konkurs  - „Dzieje mojej Rodziny” w kategoriach: drzewo genealogiczne           
                        mojej Rodziny, album rodzinny, historia mojej Rodziny  
                        w formie biografii, eseju, sagi  
 
· Konkurs plastyczny  „Bieżanów  w oczach przedszkolaków” 
 
· Konkurs na  piosenkę  i  wiersz „jubileuszowy” 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE  
Z OKAZJI  

JUBILEUSZU „800-LECIA BIEŻANOWA” 

Regulaminy konkursów do pobrania na stronie internetowej  
www.800latBiezanowa.pl 

 

KOMITET  ORGANIZACYJNY 
JUBILEUSZU  800-LECIA   BIEŻANOWA  

BIEŻANÓW  MA  800  LAT 
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mamą, który później recytowała uzyskując za niego wyróżnienie. Dzięku-
jąc gratuluję wszystkim, którzy brali w nim udział.  
 
Wiele lat temu Pan Bóg nam zesłał 
w nie tak dalekie, górskie rejony 
Człowieka co Go wszyscy poznali 
i przez świat cały był umilony 
 
Karol był w wieku mego pradziadka 
więc byłby teraz już bardzo stary 
Lecz od lat swoich wczesnych,  
młodzieńczych, 
wielki był z Niego krzewiciel wiary 
 
Wcześnie Mu zmarła Jego mamusia 
więc całą ufność dziecina mała 
i miłość oddał Matce Najświętszej 
aby opieką Go otaczała 
 
Życia nasz Karol nie miał łatwego 
bieda i wojna, i ciężka praca... 
A On się ucząc i będąc księdzem 
na trud uwagi wcale nie zwracał 
 
Nadszedł październik roku jednego 
gdy moja mama się urodziła 
Ku szczęściu w sercach wszystkich Polaków 
Papieżem został Karol Wojtyła! 
 
Nasz Papież pielgrzymem ukochanym 
był i światełkiem dla wszystkich ludzi 
Gdy kilkakrotnie Polskę odwiedzał 
wiarę, nadzieję w sercach obudził 
 
Zmrok już zapada, a Ojciec Święty 
„żal stąd odjeżdżać” Polsce powiedział 
I odlatując do Watykanu 
że tu nie wróci pewnie już wiedział... 
 
Chłodnego kwietnia kilka lat temu 
Papież w chorobie, a świat cały drży 
Wrócił do Ojca, nam pozostały 
na ustach modlitwa, a w oczach łzy 
 
O Janie Pawle Błogosławiony, 
niechaj nas Pan Bóg w zdrowiu zachowa 
Wstaw się za nami u Swojej Matki! 
Kochamy Ciebie! My – z Bieżanowa 
 

 

 W siódmą rocznicę śmierci 
błogosławionego Jana Pawła II 
odbył się już po raz szósty konkurs 
recytatorski „Pamiętamy o Tobie 
Ojcze Święty Błogosławiony Janie 
Pawle II”, który został zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich EDEN. Konkurs 
pozwolił na realizację marzeń arty-
stycznych dzieci, pomagając w 
odkrywaniu zdolności i wrażliwo-
ści na otaczający świat, pozwolił 
zbliżyć się do Wielkiego Polaka-
jakim jest niewątpliwie błogosła-
wiony Jan Paweł II.  

 Jury konkursu w skład, 
którego weszły: Anna Leszczyń-
ska-Lenda (prezes SRK), Barbara 
K u m o n  i  M a r t a  B i e r n a t 
(nauczycielki SP 124) przyznało 
następujące nagrody: w kategorii 
klas I-III pierwsze miejsce zajął 
Bartosz Godula, drugie Jakub Go-
dula, trzecie Joanna Kotarba, a wy-
różnienie Filip Gastoł i Maja Trze-
bunia. W kategorii klas IV-VI 
przyznano dwa pierwsze miejsca 
Annie Lewińskiej i Aleksandrze 
Wiśniewskiej, dwa drugie Marci-
nowi Potocznemu i Agnieszce Wi-
śniewskiej, trzecie Zuzannie Godu-
li i trzy wyróżnienia Jackowi Na-
wrotowi, Karolinie Sąsiadek i Julii 
Wołek. Wszyscy laureaci to 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
124.  
 Poniżej prezentuję wiersz 
napisany przez Maję Trzebunię z 

PAMIETAMY  O  TOBIE  OJCZE  ŚWIĘTY 
BŁOGOSŁAWIONY JANIE  PAWLE  II 

NASZE   SZKOŁY - SP 124 

Marta Biernat, 
wychowawca klasy II b 
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PIERWSZE  KLASY  NA  ZIELONEJ  SZKOLE 

 W dniach od 23 kwietnia do 30 kwietnia 2012 
roku uczniowie trzech klas pierwszych ze Szkoły Pod-
stawowej nr 124 w Krakowie przebywały na "zielonej 
szkole" w Porąbce. 

 Placówka położona jest na terenie przyjaznym 
ekologicznie w Beskidzie Małym, w malowniczej Do-
linie Wielkiej Puszczy, w bezpośrednim sąsiedztwie 
lasu. Teren jest bezpieczny, ogrodzony, bez zagrożeń 
środowiskowych o powierzchni 1 ha, na którym wybu-
dowano nowe boisko. Obiekt posiada miejsce na ogni-
sko lub grilla oraz ścieżki spacerowe, plac zabaw z 
wyposażeniem ogródka jordanowskiego. Smaczne, 
domowe obiadki, fachowa opieka medyczna i piękne 
położenie ośrodka zachęca do przyjazdu dzieci i mło-
dzieży z całej Polski. Nasza szkoła przyjeżdża tu od 
kilku lat.  

 Podczas tegorocznego pobytu dzieci poznawa-
ły okolicę i miejscowość przez udział w grach tereno-
wych, zwiedzanie izby regionalnej, spacerach, marszu 
patrolowym na orientację z elementami edukacji eko-
logicznej i zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz 
przeźroczach "Porąbka i okolice". Niezapomnianych 
wrażeń dostarczyła nam wycieczka do Studia Filmów 
Animowanych w Bielsku-Białej, gdzie poznaliśmy 
sposób tworzenia filmów, a w sali kinowej mogły 

oglądać bajki dla dzieci, jak "Bocianowo", "Bolek i 
Lolek", "Reksio". Miłą niespodzianką była kraina za-
baw dla dzieci Figlopark. Dzieci brały też udział w 
zawodach i grach sportowych, w których mogły wyka-
zać się zręcznością i szybkością oraz w konkursach 
ekologicznych. Zasłużone pierwsze miejsce w konkur-
sie czystości zdobyły uczennice klasy I b. Nie zabrakło 
zabaw integrujących grupę jak również dyskotek i ba-
lów przebierańców. Było również ognisko z piecze-
niem kiełbasek i karaoke.  

 Każdego dnia odbywały się zajęcia dydaktycz-
ne i edukacyjne, a wzbogacane w warsztaty plastycz-
ne, muzyczne i ruchowe dały dzieciom możliwość roz-
woju twórczych postaw i zainteresowań. Na zakończe-
nie turnusu z rąk pana dyrektora dzieci otrzymały dy-
plomy i maskotki za udział w licznych konkursach.  

 Dla większości dzieci był to pierwszy wyjazd 
bez rodziców i zachowały się dzielnie, pomagały sobie 
wzajemnie i wspierały się, za co należy się im po-
chwała.  
 Pobyt ten był  niezapomnianą przygodą dla 
naszych pierwszaków!                                                                      

Opracowała                  
Ewa Miłaszewska                  

wychowawca klasy I b 
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NASZE   SZKOŁY - SP 111 
NASI  UCZNIOWIE  NA  DNIACH  BIEŻANOWA 

 27 maja przeżywaliśmy już XIX Dni Bieżanowa. W tym roku wystepy estradowe, stoiska i kiermasze 
usytuowane były przy Szkole nr 124 oraz Dworze Czeczów. Naszą szkołę reprezentowali: uczniowie z kl. IVa z 
piosenką „A ja wolę moją mamę”, siostry Paulina i Karolina Stryszewskie z kl. IVb w piosence „Tyle słońca” 
oraz „Płynie strumyk”, zespół taneczno-wokalny S. Felicjany oraz Lilianna Zagórzańska z kl. IIIa w piosence 
„Kawiarenki”. Poniżej kilka fotek z tych występów. 
 Swój udział zaznaczyli także nasi harcerze oraz wielu innych uczniów, uczestników imprezy ... 
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... to tytuł wystawy przygotowanej w Szkole 
Podstawowej nr 111. Ekspozycja ma na celu  przybli-
żenie uczniom historii Bieżanowa i stanowi element                   
obchodów 800-lecia osiedla. 

 Wzdłuż osi czasowej, rozpoczynającej się 
rokiem 1212, pojawiają się informacje i obrazy                              
z przeszłości. Dla uczniów jest  to  niezwykła lekcja 
historii.  Ciekawa, bo dotyczy bliskiego im  i ich ro-
dzinom otoczenia. Część wystawy poświęcono historii 
Szkoły. 

BIEŻANÓW  MA  800  LAT ... 

KONKURS  HISTORYCZNY  - ZYGMUNTOWSKIE  CZASY ... 

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 111 po raz drugi wzięli 
udział w konkursie historycznym 
organizowanym przez Dział 
Oświatowy Zamku Królewskiego 
na Wawelu oraz Podgórską Biblio-
tekę Publiczną. 

Tematem konkursu było 
panowanie dwóch ostatnich Jagiel-
lonów – Zygmunta Starego                            
i Zygmunta Augusta. Uczestnicy 
(115 uczniów krakowskich szkół) 
w trzech etapach konkursu musieli 

wykazać się wiedzą dotyczącą za-
równo wielkiej polityki, jak i życia 
codziennego i kulturalnego dworu. 

W ramach przygotowań odwiedzili 
Zamek Królewski, a także zapo-
znali się z dziełami Jana Matejki. 

Wszystkie nasze uczennice 
dotarły do finału i odebrały nagro-
dy w czasie uroczystości na Wzgó-
rzu Wawelskim. Aleksandra Pater 
i Anna Radwańska otrzymały wy-
różnienia. 

                                                              
Justyna Kosiba -Purgacz 

Z  EKOLOGIĄ  NA  TY  ... 

 
Szkoła Podstawowa nr 111 promuje postawy 

ekologiczne. Uczniowie zbierają zużyte baterie, pla-
stikowe zakrętki, makulaturę, tekstylia. Staramy się na 
co dzień uświadamiać uczniom, że każdy z nas ma 
wpływ na środowisko. Bierzemy udział w konkursach 
o tematyce ekologicznej, odnosząc wiele sukcesów. 
 W tym roku uczennica klasy Va, Aleksandra 
Novak reprezentowała szkołę w Wojewódzkim Kon-
kursie Ekologicznym w Trąbkach. Przez kilka tygodni 
poznawała zagadnienia z ochrony środowiska, gatunki 
chronionych roślin, zwierząt i grzybów. Ciężka praca 
przyniosła oczekiwany efekt. W kategorii klas 4-6 
(wśród 34 uczestników) Ola zajęła III miejsce. Ser-
decznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.   
                                                                                              

Agnieszka Korpak -Perzanowska 
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Na zieloną Szkołę przyjechaliśmy 21 

kwietnia. W wolnym czasie chodziliśmy nad rzekę. 
Uczyliśmy się gry w tenisa, graliśmy w piłkarzyki. 
Zwiedziliśmy całe Rytro. Dużo chodziliśmy po gó-
rach, doszliśmy do wiatraków. W środę pojechali-
śmy na wycieczkę do Krynicy  i odwiedziliśmy Pi-
jalnię Wód. Bardzo chciałabym tam dłużej pobyć, 
gdyż było super.  

LILIANNA. N. 
 
Wyjechaliśmy sprzed szkoły o godzinie 

9.00. Przyjechaliśmy na miejsce o godzinie 11.00. 
Zjedliśmy pyszny obiad, a potem bawiliśmy się w 
ogrodzie. W niedzielę poszliśmy  do kościoła, póź-
niej były zajęcia z tenisa. Bardzo mi się podobało. 
Chciałbym tu zostać  i polecam to miejsce.  

KUBA  S.  
 
W sobotę przyjechaliśmy do Rytra. O go-

dzinie 14.00 poszliśmy na spacer, a po spacerze 
był tenis i zabawy na trampolinie, na chomiczku,  
huśtawce, gra w ping-ponga, chodzenie po linie. 
W poniedziałek był spacer do centrum, a we wto-
rek byliśmy nad rzeką i graliśmy w piłkę na pola-
nie. Środa była najciekawsza, bo uczyliśmy się na 
tenisie odbicia z  forhendu i bekhendu. We 
czwartek mieliśmy ognisko i pieczenie kiełbasek, a 
w piątek byliśmy na wycieczce w Starym Sączu.  
W sobotę musieliśmy wracać  do domu.  Bardzo 
mi się podobało.                                                                                                                

MICHAŁ B. 
 
Pewnego dnia wyjechaliśmy na zieloną 

szkołę do Rytra. Podróż była trochę długa, ale się 
opłacała. Zdążyliśmy na bardzo dobry obiad, a po 
obiedzie mieliśmy zajęcia sportowe. Graliśmy w 
tenisa, bawiliśmy się w ośrodku, chodziliśmy na 
spacery.  
 Szkoda, że już musimy wracać, chętnie 
jeszcze bym tu kiedyś wrócił. Dla mnie najfajniej-
sze jest to, że dobrze mi się bawiło z kolegami. 
Wszystkim, którzy to czytają, radzę tu przyjechać.                                                                                                               

KACPER J. 
  

ZIELONA SZKOŁA W RYTRZE  -  OCZAMI DZIECI 

                                     

W dniach 21-28 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej nr 111  w Krakowie prze-
bywali na zielonej szkole w uroczym zakątku Polski - Rytrze. 
 Miejsce, o którym pisała w swojej książce „Rogaś z doliny Roztoki” Maria Kownacka, zachwyciło 
wszystkich swym pięknem, spokojem i magią kolorów wiosny. Uczniowie zakwaterowani zostali w ośrodku 
„Sport Szok”, z okien którego roztaczał się piękny widok na panoramę Rytra. W tym uroczym miejscu czekało 
na dzieci wiele atrakcji sportowych, wycieczek i zabaw. 
 Sami uczniowie tak wspominają pobyt w Rytrze: 
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„Płomień” – Pismo do użytku wewnętrznego Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie – Bieżanowie. 
Materiały przesyłać można na adres: ks.grzegorz@diecezja-krakow.pl. Nie zwracamy materiałów nie zamówionych,  
zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany ich tytułów.  
Za treść materiałów nadesłanych, redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 
 

Adres Redakcji: 30-898 Kraków, ul. Ks. J. Popiełuszki 35, tel. 658-11-37. Adres e-mail: ks.grzegorz@diecezja-krakow.pl 
Numery archiwalne znaleźć można na stronie: www.biezanow.diecezja-krakow.pl w zakładce <Płomień>. 

Z ŻYCIA PARAFII 

W naszej wspólnocie parafialnej  
powitaliśmy (chrzty): 

 
08.04.12 
 

Katarzyna Barbara Bajda 
Dawid Piotr Barański 
Wiktoria Maria Bednarz 
Katarzyna Boroń 
Lena Kamila Futiakiewicz 
Kamil Stanisław Kura 
Ksawery Antoni Materna 
Apolonia Zofia Migdał 
Natalia Anna Mocek 
Kacper Damian Pietraszko 
Maksymilian Jan Rzeszut 
Patryk Tomasz Wtorek 
 
09.04.12 
 

Aleksandra Anna Janik 
Anna Krystyna Lewandowska 
 
14.04.12 
 

Elena Laura Dobkowska 
 
28.04.12 
 

Maria Jadwiga Bieniek 
Julia Paulina Lis 
 
29.04.12 
 

Bruno Maximilian Gierszewski 
Marcel Marcin Tondera 
 
05.05.12 
 

Antoni Aleksander Nowakowski 
 
13.05.12 
 

Emilia Maria Polowiec 
 
19.05.12 
 

Michał Ciepiela 
Zuzanna Karolina Pabijan 

KRONIKA 

Z naszej rodziny parafialnej do  
Domu Ojca odeszli (pogrzeby): 

25.03.2012 - † Władysław Jurewicz, ur. 1921 
03.04.2012 - † Karol Chachlowski, ur. 1942 
12.04.2012 - † Zofia Radwan, ur. 1927 
14.04.2012 - † Olszyna Wiśniowska, ur. 1959 
23.04.2012 - † Jerzy Jancewicz, ur. 1953 
25.04.2012 - † Bronisława Wrońska, ur. 1941 
26.04.2012 - † Edward Turkawski, ur. 1955 
30.04.2012 - † Anna Góra, ur. 1925 
07.05.2012 - † Stanisław Kłak, ur. 1928 
09.05.2012 - † Rita Bakalarz, ur. 2012 
10.05.2012 - † Kazimierz Stachura, ur. 1943 
12.05.2012 - † Katarzyna Pożarowska, ur. 1973 
19.05.2012 - † Maria Krzyszkowska, ur. 1928 
20.05.2012 - † Wiktoria Duda, ur. 2012 
26.05.2012 - † Wiktor Jakubiec, ur. 1939 
 

Z innych parafii: 
06.04.2012 - † Lidosława Jamroś, ur. 1922 
18.05.2012 - † Michał Lis, ur. 1925 
22.05.2012 - † Zdzisława Brygider, ur. 1937 
24.05.2012 - † Wiesław Cieślik, ur. 1933 
 

Sakrament małżeństwa zawarli  
(śluby): 

21.04.2012 
Karolina Kinga Groblicka i Michał Bis 

W kaplicy w Os. Złocień: 
 
8.04.12 
Nadia Anita Pyszko 
Bartosz Karol Węgrzyn 
 
06.05.12 
Daniel Patryk Baran 
Piotr Franciszek Bogacz 
 
20.05.12 
Franciszek Kosek 


