
W tym numerze: 

PISMO PARAFII NARODZENIA NMP W BIEŻANOWIE 

NUMER 3 (154) ♦  BIEŻANÓW ♦ 16 CZERWCA 2013 ♦ KOSZT WYDANIA 5 ZŁ 

Z życia parafii: 
     - Nawiedzenie Obrazu 
     - 800-lecie Bieżanowa 
     - Boże Ciało 
     - Elewacja 

2 

SRK: 
Nasze świadectwo ..................... 

 
5 

Nasza Wiara: 
I Komunia Święta …..…........…... 

 
6 

Dzieci Komunijne w Kalwarii ...... 8 

Koło Emerytów i Rencistów ........ 9 

SRK: 
Pielgrzymujemy do Włoch .......... 

 
11 

Nadesłane do redakcji: 
Pamiętamy ................................. 

 
14 

SRK: 
XX Dni Bieżanowa  .................... 

 
16 

Moje wrażenia  ........................... 18 

SRK: 
Jubileusze małżeńskie ............... 

 
19 

Nasze szkoły: 
SP nr 124  .................................. 

 
20 

Nasze szkoły: 
SP nr 111  .................................. 

 
22 

Z życia parafii – Kronika ............. 24 

W tym numerze: 

             ZOSTAŃ  Z  NAMI  PANIE  !!! 



STR. 2 PŁOMIEŃ  NUMER 3 (154)  

Z  ŻYCIA  PARAFII 
ZOSTAŃ  Z  NAMI  PANIE ! 

 Dzieląc się refleksjami z Nawiedzenia Obrazu Jezusa 
Miłosiernego w naszej bieżanowskiej parafii w dniach 12/13 
kwietnia 2013 r. pragnę przede wszystkim wyrazić ogromną 
radość z faktu, że razem mogliśmy przeżywać niepowtarzalne 
chwile przed Obrazem Jezusa Miłosiernego. Obecność reli-
kwii św. Siostry Faustyny i Bł. Jana Pawła II – szczególnych 
świadków Miłosierdzia- zapewne pozostanie na zawsze w na-
szej świadomości. 
 Raz jeszcze pragnę gorąco wszystkim podziękować 
począwszy od Kapłanów poprzez dorosłych, młodzież i dzieci 
za piękne chwile wspólnej modlitwy oraz za wielką pomoc w 
zorganizowaniu niełatwego przedsięwzięcia. Myślę, że każdy 
z nas na swój sposób doświadczył łaski Bożego Miłosierdzia, 
zapewne będziemy często do tego powracać, mam też nadzie-
ję, że te kwietniowe dni odrodziły w wierze każdego z nas i 
całą naszą wspólnotę w tej naszej osobistej i wspólnej wę-
drówce pod rogach naszego życia do Boga. „Miłosierdzie źró-
dłem nadziei” – te słowa towarzyszyły NAWIEDZENIU. Pra-
gnę odnieść je do wszystkich ale przede wszystkim do mło-
dzieży nasze parafii, której praca, zaangażowanie w przeżycie 
NAWIEDZENIU było fantastyczne – począwszy od przygoto-
wania i rozprowadzenia zaproszeń,  udział w liturgii przywita-
nia, piękny udział we Mszy św. o g. 21.00 i przeprowadzenie 
teatralno - modlitewnego czuwania o północy. Jan Paweł II 
często mówił „młodzież jest nadzieją i przyszłością Kościoła” 
Nasza młodzież dała temu wyraz podczas Nawiedzenia co jest 
potwierdzeniem słów „Miłosierdzie źródłem nadziei”. 
 Życzę, by Miłosierny Jezus przez wstawiennictwo Św. 
S. Faustyny i Bł. Jana Pawła II Błogosławił każdemu z nas. 
Każdej rodzinie i całej naszej parafii. 

Ks. Proboszcz  

800 – LECIE BIEŻANOWA 

 11 maja 2013 r. zakończył się obchód 
800-lecia Bieżanowa, który rozpoczęliśmy rok 
temu 11 maj 2012 r. Sprawując Eucharystię 
polecałem Bogu całe nasze historyczne dzie-
dzictwo, ludzi - naszych przodków, którzy ode-
szli do Domu Ojca i nas żyjących, którzy swo-
im życiem pracą i wysiłkiem dopisujemy kolej-
ne karty dziewiątego wieku naszej historii i 
dzieła, których dokonali nasi przodkowie i te, 
którymi autorami jesteśmy my. Pragnę, krótko 
przedstawić udział parafii  w Jubileuszu, bo 
przez ten rok miało miejsce wiele ciekawych i 
interesujących inicjatyw podejmowanych przez 
różne środowiska a przede wszystkim przez 
Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa. 
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Udział parafii: 
 
• Msza św. na rozpoczęcie Jubileuszu 11 maja 2012 r.  

z odczytaniem dokumentu sprzed 800-lat 
• nawiązywanie do Jubileuszu poprzez dekoracje ołtarzy  

na Boże Ciało, szopki czy Grobu Pańskiego 
• Odpust 9.IX.2012 r., któremu przewodniczył Kanonik  

Katedry Wawelskiej Ks. prof. Jacek Urban,  
odznaczony  medalem 800-lecia 

• odznaczenie medalem byłych bieżanowskich proboszczów 
• uroczysta Msza św. 11 listopada 
• nawiązanie do 800-lecia w czasie Nawiedzenia 
• ofiarowanie przez jedną z rodzin jubileuszowego ornatu 
• zrodziła się myśl, by upamiętnić jubileusz nazwaniem  

otoczenia pomnika  
• SKWEREM 800-LECIA BIEŻANOWA 
• jako proboszcz uczestniczyłem w wielu spotkaniach  

organizacyjnych a także w specjalnej sesji  
Rady Miasta Krakowa poświęconej jubileuszowi 

11 maja 2103 r. podczas Mszy św. na zakończenie Jubileuszu przypomniałem sparafrazowane słowa Prymasa 
Tysiąclecia – Polonia semper fidelis (Polska zawsze wierna) BIEŻANÓW ZAWSZE WIERNY  i również sło-
wa, „Nie pytaj co Bieżanów zrobił dla Ciebie, ale co Ty zrobiłeś dla Bieżanowa”. 
Na zakończenie wyszliśmy na zewnątrz naszej świątyni, gdzie na murze z inicjatywy parafii została zamontowa-
na tablica upamiętniająca 800-lecie Bieżanowa. Tablicę tę poświęciłem i po odśpiewaniu „Boże coś Polskę” za-
kończyliśmy  naszą uroczystość. Pragnę jeszcze podkreślić i podziękować P. Organiście i naszemu chórowi za 
przepiękny śpiew podczas Mszy św. jubileuszowej. 

Ks. Proboszcz 

BOŻE  CIAŁO  W tym roku procesja Bożego Ciała 
(pierwszy raz bez Osiedla Złocień, gdzie po-
wstała 15 sierpnia ub. roku nowa parafia) roz-
poczęła się Mszą św. odprawioną przy ołtarzu 
polowym na Łazach (ul. Laskowa) by ulicami: 
Laskową, Bieżanowską i Ks. Popiełuszki 
przejść do kościoła. Myślą przewodnią uroczy-
stości było przypomnienie i utrwalenia czasu 
NAWIEDZENIA poprzez dekoracje ołtarzy i 
treści Słowa Bożego. Wydarzył się „cud” po-
godowy – przed i po procesji obfite opady - na 
czas Mszy św. i procesji piękna pogoda. 
 Bardzo dziękuję mieszkańcom Łazów 
za niezwykłe zaangażowanie w przygotowaniu 
ołtarza polowego i wszystkim, którzy przygo-
towali ołtarze na trasie procesji. Dziękuję 
wszystkim asystom i Wam, którzyście bardzo 
licznie uczestniczyli w procesji, co w Roku 
Wiary jest wymownym świadectwem naszej 
głębokiej wiary w obecność Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie. 

                                                                                                 Ks. Proboszcz  
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 "Nasze Świadectwo" to nowa książka o Bie-
żanowie, historii, działaniach i dokonaniach, ludzi dla 
ludzi. Jest to wydanie jubileuszowe historii 20-lecia 
Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy naszej 
Parafii. Warto przy tej okazji przypomnieć, że inicja-
torami powołania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
byli, Ks. Proboszcz Bogdan Markiewicz oraz później-
szy minister Pan dr Kazimierz Kapera. Do Stowarzy-
szenia przystąpiło wielu zaangażowanych i skutecz-
nych w działaniu wolontariuszy, działających do dzi-
siaj. Pozwolę sobie przytoczyć słowa, napisane przez 
Panią Prof. Marię Madejową we wstępie do książki 
"Nasze Świadectwo" do której lektury serdecznie za-
chęcam. Oto one: "CZY TO MOŻLIWE, ABY TAK 
NIEWIELU DOKONAŁO TAK WIELE ?" 
 Minęło 20 lat od historycznego już spotkania 
osób, które reprezentowały młode rodziny w Bieżano-
wie i które czytelna, przejrzysta - dzisiaj powiedzieli-
byśmy - transparentna postawa światopoglądowa, mo-
ralna i społeczna była i jest ściśle związana z wyzna-
niem chrześcijańskim, katolickim.  

 Osoby te, w lutym 1994 roku, zainspirowane 
nauczaniem o rodzinie Dana Pawła II, i ciągle się 
wsłuchujące w słowa Jego homilii i przemówień wy-
głoszonych podczas pielgrzymek w Polsce, postanowi-
ły "wziąć sprawy w swoje ręce", czyli działalność kul-
turalną, społeczną, edukacyjną i formacyjną prowadzić 
na rzecz rodziny w ramach Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Archidiecezji Krakowskiej jako Koło nr 9 
w Bieżanowie. 
 Książka, do której lektury zachęcam, opowia-
da o bardzo wymiernej i potrzebnej działalności, nio-
sącej pomoc i wsparcie rodzinom, którym powinniśmy 
pomoc, a które nie zawsze mają odwagę o te pomoc 
prosić. Dzięki książce "Nasze Świadectwo" możemy 
zapoznać się z istotą działalności Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich przy naszej Parafii, i uświadomić 
sobie to, co tak pięknie zostało napisane, że tak nie-
wielu potrafi dokonać tak wiele. 
 Jeżeli jest w nas chęć bycia dla innych, nie 
lękajmy się włączyć w tę szlachetną Wspólnotę Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich. 

„NASZE  ŚWIADECTWO” 

SRK 

ELEWACJA ... 

 W roku 1993 przeprowadziliśmy 
generalny remont naszej starej zabytkowej 
świątyni. Został wymieniona dach, rynny, 
odnowa elewacji i kamieniarki i szereg 
innych prac. Po 20 latach elewacja wyma-
ga ponownego gruntownego remontu. Na-
sza świątynia jest najstarszym budynkiem 
zabytkiem w XII Dzielnicy. Niestety nie 
uzyskaliśmy od władz Krakowa żadnych 
dotacji i remont ten podejmiemy sami. 
 Mam nadzieję, że będzie nam to-
warzyszyć podobnie jak w poprzednich 
pracach dobra atmosfera dlatego gorąco 
proszę o modlitwę, ofiarowane cierpienia, 
dobre rady i w miarę możliwości o ofiary 
na ten cel. Z góry dziękuje za wszelką po-
moc mając nadzieję rozpoczęcia i ukoń-
czenia prac w tym roku. 

                 
Ks. Proboszcz 
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 

NASZA  WIARA 

 Jak co roku, Uroczystość Pierwszej Komunii św. w naszej parafii przeżywaliśmy w trzecią niedzielę ma-
ja. W tym roku uroczystość ta przypadła na 19 maja. 76 dzieci przyjęło po raz pierwszy do swego serca Pana Je-
zusa w Komunii świętej. Dzieci przygotowywali do tej uroczystości w SP 124 ks. Sławomir Chwałek, a w SP 111 
ks. Grzegorz Wicher. 

Dąbrowska Nikola 
Duda Dawid 
Groblicki Jakub 
Grochal Weronika 
Hajduk Franciszek 
Handzel Igor 
Jaki Tomasz 
Janik Gabriela 
Kania Julia 
Karasiński Krystian 
Lewińska Kinga 
Lewińska Maria 
Litwin Aleksandra 

Basista Jakub 
Chmielewski Bartosz 
Daniec Anna 
Donatowicz Jakub 
Frysiak Oliwia 
Godula Bartosz 
Karaś Daniel 
Kotarba Joanna 
Kraszewski Maciej 
Krzak Mateusz 
Ludwikowska Natalia 

Bar Julia 
Gajos Karol 
Gibek Joanna 
Gubała Wiktoria 
Janusz Maciej 
Kocaj Patrycja 
Krupa Jan 
Kurek Kamila 
Larysz Wiktoria 
Madej Amelia 
Materna Wiktoria 
Meissner Emma 
Sotwin Julia 
Weichönig Antoni 
Żabicka Julia 

Madeja Rafał 
Maj Piotr 
Michalik Aleksandra 
Nawrot Wiktor 
Niedenthal Kamila 
Prasiel Dawid 
Sajnog Antoni 
Sobota Igor 
Śliwiak Natalia 
Wołek Adrian 
Woźniak Aleksandra 
Zbrzeźniak Hubert  

Marczyk Aleksandra 
Marczyk Julia 
Markowska Gabriela 
Michalik Jakub 
Nowak Julia 
Popowski Mateusz 
Prażmowska Oliwia 
Skarbiński Kamil 
Sopel Mateusz 
Stopa Oliwia 
Szewczyk Oliwia 

         SP 124  klasa 2a 

         SP 124        klasa 2b 

   SP 124  klasa 2c 
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         SP 111 

Kacper Jakubiec 
Mateusz Kołodziej 
Wiktor Śladowski 
Dawid Kostrzewa 
Paweł Krawczyk 
Nikola Rogoda 
Michał Ślipko 
Agnieszka Wysocka 
Dominik Zieliński 
Dawid Biernacik 
Adrian Małek 
Michał Ociepka 
Karolina Sosenko 
Mateusz Stefanik 
Julia Zborowska  

         SP 111 
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DZIECI  KOMUNIJNE  W  KALWARII 

W białym tygodniu 23 maja w czwartek, dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 124, które przyjęły w tym roku I 
Komunię Świętą udały się na pielgrzymkę dziękczynną do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymce przewodniczył ks. 
Sławomir. Dzieci wraz z Wychowawczyniami oraz Rodzi-
cami uczestniczyli we wspólnej Mszy świętej odprawionej 
w bazylice. Po Mszy, była możliwość krótkiej modlitwy w 
kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. 

Po modlitwie nadszedł czas na „małe co nieco” 
prezent od ks. Sławka. Była również chwila wolnego czasu 
i możliwość zakupienia pamiątek. W drodze do i z Kalwa-
rii, uczestnicy w kilku słowach, mogli poznać historię tego 
szczególnego miejsca. Łącznie uczestniczyło w pielgrzym-
ce 130 osób. 
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 Ostatnie dwa miesiące 2013 roku (kwiecień i 
maj) obfitowały w naszym Kole/Klubie Seniora w wie-
le wydarzeń i atrakcji. Niektóre z nich tylko wymieni-
my w kolejności ich realizacji, natomiast skupimy się 
na przedstawieniu trzech najważniejszych dla całej spo-
łeczności Bieżanowa. 
 I tak w kwietniu br. odbyliśmy atrakcyjną wy-
cieczkę (11.04) z cyklu Poznaj swoje miasto, gdzie mo-
gliśmy podziwiać eksponaty wykupione i przywiezione 
z Egiptu przez rodaków walczących na tych terenach w 
czasie II wojny światowej, duże wrażenie zrobiły na 
nas kazamaty dawnego więzienia św. Michała; uczest-
niczyliśmy w spotkaniach integracyjnych połączonych 
z imieninami (17.04) popularnych Kryś i Bożen, a 
29.05.br równie lubianych Zosiek – łącznie 18 osób 
dostało upominki i wysłuchało koncertu z życzeniami 
Bieżanowskich Trubadurek; radna miejska – Anna 
Mroczek zorganizowała nam (21.04) prelekcję dr Jerze-
go Friedigera – lekarza ze Szpitala Bonifratrów n.t. 
chorób odbytu i hemoroidów. Zainteresowanie i dysku-
sja potwierdziły potrzebę takich spotkań. 

 Tymczasem warto skupić się na trzech wyda-
rzeniach wysokiej rangi, w których nasi seniorzy brali 
aktywny udział. Bardzo licznie uczestniczyliśmy w 
uroczystościach nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosierne-
go, relikwii św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II w 
dniach 12 i 13 kwietnia 2013 roku. Byliśmy też na ca-
łodobowym czuwaniu w kościele parafialnym. Wyczu-
wało się wśród naszych mieszkańców oddanie sprawie 
miłości bliźniego i wydaje się, że zaowocuje to popra-
wą i wzajemnym szacunkiem w rodzinach.   
 Drugim wydarzeniem była patriotyczna wy-
cieczka autokarowa seniorów na Litwę (7 – 10.05). 
Dodatkową atrakcją była bogata trasa podróży także po 

Polsce. W drodze na Litwę to była Sokółka – kościół 
św. Antoniego Padewskiego, znany z objawionego 
cudu eucharystycznego (12.10.2008). Piękne słowa na 
ten temat wygłosił miejscowy ks. Dariusz Tomkiel. 
Dodatkowo obejrzeliśmy nakręcony przez telewizję 
TRWAM film z tego wydarzenia. Dalszym etapem 
podróży było zwiedzanie meczetu w Bohonikach, dla 
wielu ciekawostka innej kultury, obyczajowości i reli-
gii. Celem jednak było Wilno i Troki. Wilno zrobiło na 
wszystkich ogromne wrażenie, zwiedzaliśmy cuda ar-
chitektury, zabytki i obiekty sakralne budzące w nas 
Polakach dumę. Najpierw zwiedziliśmy perełkę wileń-
ską - kościół św. Piotra i Pawła (zwłaszcza jego wnę-
trza), potem cmentarz na Rossie, gdzie każdy Polak 
winien oddać pokłon naszym bohaterom i patriotom – 
tam znajdują się grób matki J. Piłsudskiego i jego ser-
ce, groby Syrokomli, ojca i ojczyma Juliusza Słowac-
kiego, Lelewela i filomaty O. Pietraszkiewicza. Trze-
cim miejscem chyba najpiękniejszym była kaplica 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, gdzie trafiliśmy na od-
prawiane nabożeństwo dla niepełnosprawnych, stąd 
była okazja przystąpienia do komunii świętej. Taką, 
wierną kopię obrazu mogliśmy oglądać w Polsce w 
drodze powrotnej w Skarżysku Kamiennej – w koście-
le i kaplicy pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej. Cała 
starówka Wilna robi wrażenie – jej zaułki, gdzie nie-
gdyś mieszkali Mickiewicz, Kraszewski, Słowacki, 
cerkiew św. Ducha, unicka cerkiew św. Trójcy, kościół 
św. Kazimierza – nb. patrona Litwy, pałac prezydencji, 
ratusz i plac ratuszowy, katedra wileńska, czy też Uni-
wersytet Wileński. 

 Na drugi dzień pobytu na Litwie zwiedzaliśmy 
zabytki kultury karaimskiej oraz przepięknej urody 
zamek trocki na wyspie. Nie straszne były dla nas pię-
tra i schody, każdy chciał widzieć co pokazuje i opo-
wiada pani przewodnik. Nigdy też nie zapomnimy po-

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

(KLUB SENIORA „NADZIEJA")  
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żegnalnego wieczorku z grillem i śpiewami, kawała-
mi, po prostu polską atmosferę w Trokach. 
 W drodze powrotną do kraju zwiedziliśmy 
sobór św. Trójcy w Hajnówce, poznając chrześcijań-
stwo prawosławne, a najbardziej zaskoczyła nas próba 
śpiewu chóralnego w cerkwi, który przygotowywał 
się do Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Na krótko jesz-
cze „wpadliśmy” do Białowieży i chociaż nie było 
nam dane zobaczyć żubrów to spacer wzdłuż rozlewi-
ska był pożyteczny. W ostatnim dniu, po odpoczynku 
w Siemiatyczach zwiedziliśmy św. górę Grabarka, 
która dla prawosławnych jest tym co dla nas Często-
chowa. Zobaczyliśmy odbudowaną po spaleniu cer-
kiew, miejsce krzyży oraz cudowne źródełko. Potem 
na krótko zatrzymaliśmy się we wspomnianym Skar-
żysku Kamiennej by przed obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej pomodlić się i podziękować jej za cu-
downą wycieczkę i piękną pogodę która była naszym 
dobrym duchem. Kilka fotografii niech będzie naszym 
dokumentem i okazaną radością. Swoje wrażenia z 
wycieczki na Kresy opisała koleżanka Lodzia Tam w 
wierszu pt. „Wspomnienia z Litwy”. 
Litwo, Litwo zielona, 
Litwo dobrych ludzi. 
Ciebie poeta wysławiał, 
W prostych słowach do ludzi. 
Gdzie ludzie są nam życzliwi, 
Gdzie pielęgnuje się polską mowę. 
Gdzie w Wilnie Matka Boska, 
Spogląda z góry łaskawie. 
Jeziora wśród lasów zielonych, 
Błyszczące jak lustra w trawie. 
Skromne domy drewniane, 
Szyby w białej oprawie. 
Dobry chleb, dobre słowo, 
Od ludzi otrzymane. 
Będą w naszych wspomnieniach, 
Te dni słońcem zalane. 

 Trzecią i jakże bogatą uroczystością był ciąg 
wydarzeń w dniach 24 – 26 maja 2013 roku, zaczynając 
od wystawy malarstwa w Dworze Czeczów dla uczcze-
nia 800 – lecia Bieżanowa, którą zorganizował i poka-
zał nasz kolega Zbigniew Palka (komisarz wystawy). 
Wystawę nazwał „Byłem i jestem” i niech ta metafora 
zachęci do oglądania obrazów, z których większość 
pozostanie w Domu Kultury na zawsze ofiarowana 
przez wspomnianego. W dniu 25 maja br. nasze Bieża-
nowskie Trubadurki z okazji jubileuszy 25 - lecia sa-
kramentu małżeńskiego 4 bieżanowskich par, dały 
piękny koncert, który chyba przypadł wszystkim do 
gustu, mamy na myśli także jubilata – organisty. Z ko-
lei w dniu 26 maja br. zespół ten dał koncert pt. Nasza 
Matka, wchodzący w skład programu kończącego Dni 
Bieżanowa i związanego z nimi Jubileuszu 800 – lecia 
Bieżanowa. Warto odnotować, że po tym koncercie w 
części oficjalnej przedstawiciele samorządowi wręczyli 
7 seniorom z Klubu Seniora medale 800 – lecia: Lucy-
nie i Andrzejowi Wąsikom, Bożenie Gawor, Czesławie 
Stojek, Krystynie Tuchowskiej, Annie Wójcik oraz Ge-
nowefie Wójcik. Jest to dobrym znakiem i wskazówką 
dla ich pracy i zaangażowania.   

Zarząd Koła Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów 

w Krakowie Bieżanowie Starym 
Oprac. Andrzej Wąsik  
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 W dniach 29/04 – 05/05 Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich zorganizowało  pielgrzymkę do sło-
necznej Italii. Wyruszyliśmy bladym świtem z parkin-
gu przy kościele. Po drodze do Cieszyna zabraliśmy z 
Katowic i Pszczyny kolejnych pielgrzymów. Piękna 
trasa przez Czechy, Austrię, do Włoch przez malowni-
cze Alpy, liczne tunele i wysokie estakady ponad doli-
nami górskimi nie dawały oderwać oczu od pięknych 
widoków. Wspólną modlitwą różańcową i oglądaniem 
filmu o Ojcu Pio wypełnialiśmy długą podróż. 
 Drugiego dnia po śniadaniu przyjechaliśmy do 
Padwy, miasta św. Antoniego, nazywanego przez Wło-
chów Il Santo (nasz święty). Tutaj centralnym punk-
tem naszej pielgrzymki była Bazylika św. Antoniego – 
obrońcy ubogich i uciśnionych, apostoła pokoju i do-
broci, sługi pojednania i niezmordowanego głosiciela 
Ewangelii.  W kaplicy relikwii są przechowywane pa-
miątki z życia świętego. Szczególnie czczony jest jego 
język i struny głosowe zachowane w nienaruszonym 
stanie. W bazylice znajduje się kaplica polska św. Sta-
nisława. Jest ona wyjątkowym miejscem w skali Euro-
py, w którym zgromadzono pamiątki szczególnie cen-
ne dla kultury polskiej oraz jej historycznych związ-
ków z Włochami. Freski w kaplicy przedstawiają sce-
ny z życia św. Stanisława - biskupa i męczennika: 
Wskrzeszenie Piotrowina oraz Cudowne zrośnięcie się 
członków świętego (temat ten nawiązywał do oczeki-
wanego odrodzenia państwa polskiego).  

SRK 
PIELGRZYMUJEMY  DO  WŁOCH 

 W tym świętym miejscu uczestniczyliśmy w 
liturgii eucharystycznej w klasztornej kaplicy p.w. św. 
Maksymiliana Kolbe. W Padwie zwiedziliśmy także 
pierwszy uniwersytet w Europie, gdzie studiowali licz-
ni Polacy: Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, Jan 
Zamojski, król Stefan Batory i król Jan Sobieski.  
 Z Padwy udaliśmy się do Loretto, jednego                  
z najpiękniejszych sanktuariów maryjnych we Wło-
szech. Loretańska Bazylika z niezwykła relikwią Dom-
ku Matki Bożej i słynącą łaskami figurą Maryi z Dzie-
ciątkiem, znajduje się na wzgórzu ponad miastem. Po-
niżej bazyliki usytuowany jest cmentarz 1090 polskich 
żołnierzy II korpusu generała Andersa. 
 Trzeci dzień pielgrzymki rozpoczęliśmy na-
wiedzeniem kapucyńskiego Sanktuarium Święte Obli-
cze w Manopello, gdzie znajduje się niezwykła reli-
kwia – chusta, która okrywała głowę Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Badacze zgadzają się co do tego, że 
święte Oblicze z Manopello nie zostało namalowane 
ręką ludzką i dlatego jest to pierwotny wizerunek 
Chrystusa, na którym wzorowali się przez wieki mi-
strzowie malarstwa. 
 Następnie skierowaliśmy się do Lanciano, w 
którym od dwunastu wieków przechowywane są do-
wody jednego z pierwszych i  największych cudów 
eucharystycznych Kościoła  Katolickiego. W VIII wie-
ku, w małym kościółku Mszę świętą odprawiał mnich 
z zakonu Bazylianów, który wątpił w obecność Pana 
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Jezusa w Eucharystii. W czasie przeistoczenia Hostia 
przemieniła się w skrwawiony strzęp Ciała, a wino w 
kielichu  w Krew. W XIII w. franciszkanie wybudo-
wali obecne sanktuarium, w którym do dziś przecho-
wywane są w pięknej monstrancji zachowane od VIII 
wieku – cudowne Ciało i cudowna Krew. Przeprowa-
dzone w XX wieku badania wykazały iż cudowne 
Ciało składa się z tkanki mięśnia sercowego i ma tę 
samą grupę krwi AB, co Cudowna Krew. 
 Trzecim sanktuarium nawiedzonym tego dnia 
był kościół Michała Archanioła na górze Gargano, 
gdzie wjechaliśmy z niemałym strachem, niekończącą 
się serpentyną. Kult św. Michała ma swój początek w 
V wieku, po czterech objawieniach. Grota, w której 
znajduje się sanktuarium, nosi nazwę Niebiańskiej 
Bazyliki, gdyż jako jedyna na świecie nie była nigdy 
poświęcona ręką ludzką. 
 Czwartego dnia udaliśmy się do San Giovanni 
Rotondo, miejsca uświęconego pięćdziesięcioletnim 
pobytem Ojca Pio. Rozpoczęliśmy od Mszy św. kon-
celebrowanej w tzw. kościele antycznym pod wezwa-
niem św. Franciszka. W tej świątyni przez prawie 30 
lat ojciec Pio, każdego ranka o godzinie 4, odprawiał 
Mszę św. z udziałem setek, a nawet tysięcy ludzi, na-
stępnie zaś przez wiele godzin, codziennie słuchał 
spowiedzi. Na chórze tego kościółka, we wrześniu 
1918 roku w czasie modlitwy, Ojciec Pio otrzymał 
szczególny znak uczestnictwa w zbawczym cierpieniu 
Jezusa Chrystusa, były to stygmaty – bolesne, rozległe 
rany na dłoniach, stopach i w boku, które utrzymywa-
ły się przez 50 lat, aż do jego śmierci  23 września 
1968r.  Św. Ojciec Pio przez 52 lata pobytu w klasz-
torze OO. Kapucynów  w San Giovanni Rotondo speł-
niał posłanie miłości w sposób heroiczny służąc Bogu 
i ludziom. Materialnym dowodem takiej postawy jest 
ołtarz w kościele antycznym i w kościele Matki Bo-
skiej Łaskawej (1959r.), przy którym celebrował 
Mszę św. w bardzo wydłużonym czasie z powodu 
przeżywanego cierpienia. Szczególnym znakiem mi-
łości  wobec  Boga i ludzi jest zachowany konfesjo-
nał, w którym Ojciec Pio w czasie niezliczonych go-
dzin sprawował Sakrament Pokuty, który jest udziela-
niem Bożej miłości. Wymownym znakiem czynnej 
miłości bliźniego w życiu Ojca Pio, jest założony 
przez niego szpital, który nazwał Domem ulgi w cier-
pieniu. Po śmierci Ojca Pio szpital rozszerzył działal-
ność i dzisiaj może przyjąć jednorazowo 1500 cho-
rych.  

 Niezwykłym świadectwem ufności ludzi w 
moc modlitwy wstawienniczej Ojca Pio są listy, które 

w ciągu jego życia napływały w ogromnej liczbie z 
całego świata. W klasztornym muzeum poświęconym 

Ojcu Pio znajduje się wielki regał, zajmujący całą 
ścianę, wypełniony listami, które napłynęły do Ojca 

Pio w ciągu tylko jednego roku. Ojciec Pio beatyfiko-
wany 1999 i kanonizowany przez papieża Jana Pawła 
II doczekał się wybudowania wielkiej świątyni w San 

Giovanni Rotondo, która będzie nosić jego imię 
(konsekracja w czerwcu 2013). W krypcie pod nowym 

kościołem znajduje się obecnie grób św. Ojca Pio. 
 Piątego dnia naszej pielgrzymki udaliśmy się 
do malowniczej Mantui zwanej małą Wenecją. To 
miasto pięknych pałaców zostało wpisane na listę za-
bytków UNESCO. Zwiedziliśmy tu kościół św. Stefa-
na z pięknym kasetonowym sklepieniem. Stąd poje-
chaliśmy do Werony. Z przewodniczką zwiedziliśmy 
centrum miasta z rzymskim łukiem triumfalnym z I 
wieku i amfiteatrem „Arena” zbudowanym 40 lat 
przed rzymskim Coloseum. Odwiedziliśmy dom Julii i 
zespół pałacowy rodu Della Scala. W Weronie w ma-
lutkim romańskim kościółku uczestniczyliśmy we 
Mszy św. 

 Ostatni szósty dzień spędziliśmy w Mediola-
nie. Zwiedzanie z przewodnikiem obronnego zamku 
Sforzów, jednego z najbardziej luksusowych dworów 
renesansowych w Europie. Następnie przeszliśmy na 
plac della Scala i zwiedziliśmy najsłynniejszą scenę 
operową świata – teatr alla Scala. Przeszliśmy przez 
elegancki pasaż handlowy zwany galerią Wiktora Em-
manuela na plac przed Katedrą p.w. Narodzin Naj-
świętszej Marii Panny. W tym trzecim co do wielkości 
kościele (z XIV-XIX) znajduje się grób św. Karola 
Boromeusza – arcybiskupa Mediolanu, do którego kil-
kakrotnie przybywał Jan Paweł II. Po dłuższym zwie-
dzaniu katedry udaliśmy się do kościoła św. Ambroże-
go zbudowanego w IV wieku, obecnie jednego z naj-
piękniejszych w mieście. 
 Pobyt w Mediolanie zakończyliśmy Mszą św. 
w polskim kościele p.w.  Santa Maria alla Porta, pod-
czas której dziękowaliśmy za możliwość odwiedzenia 
wielu świętych miejsc i prosiliśmy o szczęśliwą po-
dróż do domu. 
 Na zakończenie relacji z naszego pielgrzymo-
wania składamy serdeczne podziękowania księdzu 
Grzegorzowi. Za codzienną poranną i wieczorną mo-
dlitwę, Msze św. z homilią i katechezę o Eucharystii. 
Pełni wrażeń i przeżyć, naładowani duchową energią 
wróciliśmy do naszych domów. 

Pielgrzymi  
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KILKA  FOTOGRAFII  Z  TEJ  PIELGRZYMKI 

Więcej fotografii na stronie internetowej naszej parafii ... 
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 Zmarł nagle 21 listopada 
1994 roku -  żył 55 lat. Angażował 
się w liczne działania „Solidarno-
ściowe”.  
 W czasie trwania  Protestu 
Głodowego w naszej Parafii głosił 
Rekolekcje  Wielkopostne, utrzy-
mywał stał kontakt z Ks. A. Choj-
nackim  i Ks. K. Jancarzem, brał 
udział w koncelebrach  w mistrze-
jowickich  Czwartkowych Mszach  
Świętych, nierzadko głosząc  pod-
niosłe patriotyczne kazania o pod-
łożu historycznym, był inwigilowa-
ny przez SB. Złożyliśmy na Jego 
grobie kwiaty, zapalili znicze, od-
śpiewaliśmy „Ojczyzno ma” oraz 
„Solidarni” i po modlitwie pojecha-
liśmy w stronę Szczyrzyca. Tam 
mieliśmy w planie zwiedzanie 
Klasztoru Cystersów założonego w 
XIII wieku. W Kościele  znajduje 
się pochodzący z XVI wieku Cu-
downy Obraz Matki Boskiej Szczy-
rzyckiej, przed którym modlą się 
liczni pielgrzymi.   
 W Opactwie znajdują się 
również bogate w zbiory muzeum 
sztuki sakralnej  i muzeum historii 
mieszkańców tego regionu. Warto 
się tam wybrać także ze względu na 
walory krajobrazowe. 

 Opuszczamy skąpany w 
słońcu Szczyrzyc  i udajemy się  do 
Juszczyna koło Makowa Podhalań-
skiego Po ponad godzinnej jeździe 
stajemy koło parafialnego kościoła. 
Tu na pobliskim cmentarzu  pocho-
wany jest Ks. A. Chojnacki. Po 
przeniesieniu z Bieżanowa w lutym 
1986 roku  przebywał tu do 1993 
roku. W tym czasie Juszczyn stał 
się miejscem patriotycznych spo-
tkań ludzi z różnych stron Polski. 
W środowisku nastąpiło ożywienie 
i zainteresowanie problemami spo-
łecznymi. Prześladowany przez  
SB, cudem uniknął śmierci w za-
machu na swoje życie. W 1993 ro-
ku wyjechał   na misje  do Rumunii 
a potem na Ukrainę. Po powrocie 
zamieszkał w Domu Księży w Ma-
kowie Podhalańskim. Zmarł nagle 
22 marca 2001 roku. 
 Nasza pielgrzymka ze 
sztandarami  przeszła do grobu Ks. 
A. Chojnackiego. I tu złożyliśmy 
kwiaty, zapaliliśmy znicze, odmó-
wiliśmy  modlitwy i po odśpiewa-
niu kilku okolicznościowych pieśni 
przeszliśmy pod wieżę obok ko-
ścioła, na ścianach której staraniem 
Ks. Chojnackiego umieszczone są 
tablice pamiątkowe Katynia, Kon-

PAMIĘTAMY i z wdzięcznością  
wspominamy bohaterskich naszych 
Kapłanów z ponurego czasu stanu 
wojennego i lat późniejszych, któ-
rzy dodawali nam odwagi, budzili 
nadzieję i nieśli różnorodną pomoc, 
a Ich płomienne kazania na Mszach 
Świętych za Ojczyznę gromadziły 
tysiące ludzi. 
Mistrzejowice to najtrwalszy i naj-
bogatszy symbol wierności wyrażo-
ny w krótkim, ale dobitnym haśle:   
Bóg, Honor, Ojczyzna.                                                                                                                                                  
 Od wielu lat co roku orga-
nizowane są pielgrzymki na groby 
zasłużonych Kapłanów związanych 
z Mistrzejowicami. W tym roku do 
mistrzejowickiej pielgrzymki dołą-
czyła delegacja Stowarzyszenia 
Patriotycznego im. Ks. Adolfa 
Chojnackiego oraz Zespołu Apo-
stolstwa Świeckich  z naszej Para-
fii. Po wielu deszczowośniegowych  
dniach 23 marca br. wstał piękny 
rozsłoneczniony dzień - jakby daro-
wany  przez Niebiosa naszej piel-
grzymce. 
 Najpierw odwiedziliśmy 
cmentarz w Raciechowicach, gdzie 
spoczywa  Ks. Stanisław Koniecz-
ny, od 1982 roku był proboszczem  
w Świątnikach Górnych.  

NADESŁANE  DO  REDAKCJI 
PAMIĘTAMY ... 
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federacji Barskiej, AK, „Ognia”, 
Sałapatka.  
 Ucieszyliśmy się, bo wszy-
stkie tablice są starannie odnowio-
ne, co jest zasługą obecnego Pro-
boszcza. Na  podkreślenie zasługu-
je troska mieszkańców Juszczyna o 
grób Ks. Adolfa, na którym nieza-
leżnie od pory roku, palą się znicze 
i są kwiaty. Mimo upływu 12 lat od 
Jego śmierci pamięć  o Księdzu jest 
ciągle żywa. 
 A dokoła nas roztaczał się 
wręcz baśniowy krajobraz, roz-
świetlone słońcem wzgórza pokryte 
srebrzystym śniegiem i czyste błę-
kitne niebo. Trzeba  o tym wspo-
mnieć  z wdzięczności dla Stwórcy 
za te dary nieogarnione ludzkim 
rozumem. 
 Takie widoki  towarzyszą 
nam w dalszej drodze, która prowa-
dzi do Makowa Podhalańskiego, 
gdzie na cmentarzu obok kościoła 
znajduje się grób Ks. Kazimierza 
Jancarza. Mistrzejowice były piątą 
parafią Jego Wikariatu. Pracował  
tam w latach 1978-1989. Od po-
czątku angażował się w działalność 
społeczną. Po ogłoszeniu stanu wo-
jennego, natychmiast podjął  
wszechstronną pomoc represjono-
wanym nadając jej ramy organiza-
cyjne.  
 Odprawiane Czwartkowe  
Msze Święte gromadziły zawsze 
tłumy ludzi  z całej Polski. W kon-

celebrach brali udział m.in. ks. bi-
skup Ignacy Tokarczuk, ks. Edward 
Frankowski , ks. Jerzy Popiełuszko, 
ks. Henryk Jankowski, systema-
tycznie ks. Tadeusz Zaleski, ks. A. 
Chojnacki, ks. St. Konieczny, pijar 
o. Kazimierz Wójciak, i wielu in-
nych, nie tylko z Polski.  
 W 1989 roku został pro-
boszczem w podkrakowskiej Lubo-
rzycy, w  której również  ujawnił 
swój organizatorski talent na niwie 
społecznej gospodarczej i kultural-
nej. Zmarł  nagle 25 marca 1993 w 
wieku 46 lat. /Epidemia nagłych 
zgonów „takich” Księży/ 
 Uczestnicy pielgrzymki 
uformowali pochód  i pod sztanda-
rami  przeszli do grobu Kapelana 
„Solidarności”. Tu zaś, wraz z ro-
dziną Ks. Kazimierza, pomodlili-
śmy się, złożyli kwiaty, zapalili 
znicze i podobnie jak wcześniej 
odśpiewaliśmy kilka okolicznościo-
wych pieśni. Grób Ks. Jancarza 
zdobi niezwykły pomnik ze spe-
cjalnego stopu, wyrażający głębo-
kie religijno – patriotyczne przesła-
nie z bardzo wyrazistą płaskorzeź-
bą postaci Kapłana. 
 Na zakończenie pielgrzym-
ki, w kościele parafialnym w Ma-
kowie Podhalańskim, odprawiliśmy 
Drogę Krzyżową prowadzoną przez  
Alicję Kondraciuk i Grzegorza Ko-
walskiego oraz uczestniczyliśmy w 
uroczystej Mszy Świętej w intencji 

wymienionych Kapłanów. Ofiarę 
Mszy Świętej sprawował i homilię 
wygłosił ks. Tadeusz  Isakowicz - 
Zaleski, znany z nieugiętej, bardzo 
odważnej postawy, mimo dwukrot-
nego zamachu na jego  życie i tylko 
Bożej Opatrzności zawdzięczamy, 
że  jest z nami. Potem zostaliśmy 
zaproszeni na plebanię  i spotkanie 
z ks. Tadeuszem. Była możliwość 
zakupu książek Jego autorstwa 
m.in. „Chodzi mi tylko o prawdę”, 
„Ludzie dobrzy jak chleb”, „O Rze-
zi Wołyńskiej”, „Moje życie nie-
znane”. 
 W pogodnym  nastroju 
wróciliśmy do Krakowa. Wdzięcz-
ni  jesteśmy  wszystkim za wzajem-
ną życzliwość, organizatorom za  
sprawność działania, w szczególno-
ści duszy tego przedsięwzięcia 
Grzesiowi Kowalskiemu, duchowe-
mu podopiecznemu Ks. Kazimie-
rza, za  piękny śpiew i grę na  gita-
rze  a Wali, że każdy czuł się jak w 
dobrej, zgodnej rodzinie. 

                 
Barbara Sosnowicz                  

w im. ZAŚ i SPACH 
 
PS. 
Na fotografiach mogiła ś.p. Księ-
dza Adolfa Chojnackiego, oraz hi-
storyczne już  zdjęcie wizyty w 
Juszczynie Stowarzyszenia Patrio-
tycznego im. Księdza Adolfa Choj-
nackiego.  Członkom Stowarzysze-
nia towarzyszyła wtedy ś.p. Anna 
Walentynowicz.   
Z dziennikarskiego obowiązku na-
leży odnotować zmiany we wła-
dzach SPACH. Od kwietnia br.  
funkcję prezesa Stowarzyszenia  
(po zmarłej Józefie Doboszowej) 
pełni  Bogusława Jaglarz. W zarzą-
dzie jest też Witold Gawor,  pełnią-
cy funkcję v-ce prezesa.   
Nowemu zarządowi życzymy suk-
cesów w wypełnianiu misji  umac-
niania patriotyzmu,  obrony wiary,  
dbałości o prawdę historyczną i 
symbole narodowe.   
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 SPONSORZY  XX  DNI  BIEŻANOWA 

SRK 
XX  DNI  BIEŻANOWA ... 

Podziękowanie 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich składa serdeczne i gorące podziękowania wielu wspa-
niałym darczyńcom XX Dni Bieżanowa. Jesteśmy  wszystkim wdzięczni za udział i zakup 
losów, z których dochód  pokryje koszty kolonii dzieciom z rodzin niezamożnych naszej 
parafii. Zachęcamy również do nabycia książki pt. ”Nasze świadectwo”,  opowiadającej 
o dwudziestoletniej działalności naszej organizacji. Można ją nabyć w KDK Eden lub w 
Dworze Czeczów w cenie 15 zł. Jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać. 

                                                                        Anna Leszczyńska-Lenda 

Ochwat Maria i Janusz, Biuro Turystyczne "OLIMP", ul. Zwierzyniecka 25 
F.H. "HEBAN" ul. Kosocicka 7 St. Steinhof s.j. 
Konsul Honorowy Chorwacji Włodarczyk Paweł  
Firma "RESS" ul. Ślósarczyka 20 
B. E. Jaglarzowie ul. Grzecha 10 
Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej ul. Ślósarczyka 18 
MAJA Salon ślubny M. Mocarska ul. Topolowa 36, Długa 17 K-ów 
AUTO-ROBOT SYSTEM P. Bułat, ul. Mała Góra 55 
B.T. "MĄDEL-TRANS" Tarnów 
"AAT RENKAR" ul. Łowińskiego 9 
Serwis napraw samochodów PRK Kraków S.A. ul. Półłanki 21 
"KW TRADE" sp. z o.o., ul. Mała Góra 91B 
Dudek Dawid Zakład Elektryczny ul. Gardowskiego 
Klisiewicz Marcin, Restauracja MAGILLO, ul. Lipowskiego 24 
Lenda Joanna, ul. Hoyera 26 K-ów 
INTERSERV, ul. Grzecha 10a 
Zakład Farmaceutyczny "Amara" sp. Z o.o. Ul. Stacyjna 5 
Anonimowy sponsor 
F.Kosmetyczna "IZYDA" W. Tomerska ul. Bagrowa 2 
Apteka "Pod Wieżą", D. Rybka, ul. Ks Popiełuszki 35 
D.K. Graphix N. Kostuch ul. Bieżanowska 313 
P. Hojda Stanisława 
Witek Edward ul. Mogiłki 20a 
Firma Transportowa Pastuszak 
Jerzy Jamróz ul. Stacyjna 13 
Pawlik  Tomasz ul. Przylaszczki 7 
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"GRAPH EXPERT" Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a 
E. M. Rajca ul. Zarosie 41 
Kutyba Piotr i Grzegorz Ogrodnictwo ul.Stolarza 
NZOZ dr Teresa Leń, ul. Popiełuszki 42 
p. Słomak ul. Przylaszczki 3 
P. Surma, Przylaszczki 9 
"TRANS-IGLO" T. Duda, ul. Weigla 1 
Młyniec Monika ul. Zarosie 35 
F.H.U.P. IMAGO-ARTIS J.Janaszek ul. Sucharskiego 85a 
Sklep JAWOR ul. Bieżanowska 276 
Łanoszka Krzysztof ul. Pruszyńskiego 27 
Sniegoń Beata i Sławek 
Gastoł Jan "Pasieka" ul. Sucharskiego 63 
FUH "SOWA" Z. Sowa ul. Nad Serafą 
"ELBANA" E. Bujakowska ul. Półłanki 
Kwiaciarnia "Niezapominajka" Marek Nowak ul. Ćwiklińskiej 10 
Sklep Ogólnospożywczy Cz. Bochenek ul. Pruszyńskiego 16 
p. Hajduk ul. Mogiłki 13 
P. Ciołek Aneta, USA 
IGLOMEN - Hurtownia mrożonek 
P.Duda Teresa, ul. Weigla 1 
P. Łastarscy, ul. Gerberowa 3 
Kwiaciarnia "Niezapominajka" Stanisława Płaszowska ul. Bieżanowska 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy B. Mytnik ul. Bogucicka 15 
Kula Teresa Zakład Fryzjerski Bieżanowska 311 
Faguz ul. Schultza 1 
Bar Orientalny "Złoty Smok" D. Saadeh, ul. Goliana 4A, Wieliczka 
Z.J. Wyroby Kamieniarskie ul. Domagały 1 
Flinta Adam FHU "ROW-POL" ul. Popiełuszki 25 
P. Markiewicz, Przylaszczki 6 
P. Konieczna, Przylaszczki 10 
PP. Anna i Maksymilian Berkowiczowie, W-wa 
FHU "Anna-Trans" A.Karaś ul. Barbary 5 
PP. Batkowie ul. Pruszyńskiego 10 
Lewińscy D.P. ul. Pruszyńskiego 10 
Poloniec Jan ul. Przylaszczki 13 
Klinika weterynaryjna ARKA G. Gawor ul. Chłopska 2a K-ów 
Fritz Krystyna ul. Przylaszczki 12 
"Ramexim" R. Cieluch u. Habeli 6 
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "BIEŻANÓW" ul. Półłanki 75 
"Pałacyk Wielicki" 
B. A. Korzeniowscy ul. Przebiśniegów 8 
Anna Honyk ul. Zarosie 40 
"KONESER" s.c. ul. Duża Góra 1 
BOBSTAL FB ul. Ogórkowa 25 
Komenda Joanna ul. Zarosie 39 
FH "AKCES" G. Cygan ul. Przylaszczki 15 
Klimkowska Magdalena ul. Pochwalskiego 3 
Sklep "Kefirek" ul. Drożdżowa 
K. Zdebska, L. Halabala, ul. Korepty 3 
PROMINEX sp. z o.o. ul. Śliwiaka 53 
P. Pałka Jadwiga, Ślósarczyka 
Włosik Ryszard 
PP. Bożena i Marek Sosenkowie, Korepty 9 
P. Katarzyna Dolińska, ul. Gerberowa 12 
P. Baracz Aniela, ul. Smolenia 
PP. J.B. Grochal, ul. Rakuś  
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 Dwudzieste Dni Bieżanowa, pomimo pozornie 
sprzyjających okoliczności (pogoda, kontynuacja ob-
chodów 800-lecia Bieżanowa), jakoś nam nie 
„zagrały” (się nie udały). Ich wiodącym,  koncepcyj-
nym   organizatorem, finansowanym przez Gminę 
Kraków, był Dom Kultury Podgórze poprzez Dwór 
Czechów. W Bieżanowie  znaleźliśmy trzy różne pla-
katy informujące o programie obchodów DB, ale jedy-
nie ten zredagowany przez Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich zawierał pełną informację o sobotnim fe-
stynie sportowo-rekreacyjnym, uroczystościach jubile-
uszu par małżeńskich, niedzielnej uroczystości ko-
ścielnej, występach i pokazach oraz o imprezach towa-
rzyszących.  Trochę nas zabolało  pomijanie katolic-
kich korzeni święta,   brak konsultacji ze  Stowarzy-
szeniem Rodzin Katolickich , inicjatorem i  doświad-
czonym współorganizatorem. 

  W sobotę na boisku K.S. „Bieżanowianka” 
młodych piłkarzy nie brakowało, grali z zapałem, 
szkoda że przy nielicznej publiczności. 
Na popołudniowej Mszy św. i uroczystości dla Jubila-
tów – par małżeńskich najlepszą frekwencją wykazali 
się członkowie SKR „EDEN” (bo to też ich święto). 
Czas poczęstunku uprzyjemnił nam kabaret emerytek 
„Bieżanowskie Trubadurki”. 

 Niedzielne obchody Dni Bieżanowa rozpoczę-
ła Msza św. w intencji uczestników i organizatorów, 
po której prezes A. Leszczyńska-Lenda podziękowała 
księdzu proboszczowi za (już) dwadzieścia Mszy św.,   
wsparcie organizacyjne oraz wieloletnią pomoc w pra-
cy na rzecz rodzin bieżanowskich. Ksiądz Proboszcz  
Bogdan Markiewicz  otrzymał pamiątkowe wydawnic-
two  „Nasze Świadectwo”, bogato ilustrowaną  książkę 
dokumentującą 20 lat działalności  Stowarzyszenia w 
Bieżanowie. W tym przypadku wydawca DK Dwór 
Czeczów  spisał się na medal. 
 Program  Dni Bieżanowa realizowany na bo-
iskach Szkoły Podstawowej nr 124 miał mieć w kon-
cepcji organizatora charakter jarmarczny (jakby już nie 
święto, ale targi). Godzinami estrada zionęła pustką, 
choć  dzieci miały mnóstwo pracy, zabawy i ruchu. 
Mogły uczestniczyć w warsztatach wszelkiego ręko-
dzieła (ceramiczne, wikliniarskie, bibuł karskie, zaba-
wek z siana, bukieciarstwa) wypracowując swoje 
„dzieła”, grze wielkoformatowej „Bitwa pod Grunwal-
dem”. Po południu teatr uliczny angażował energię 
młodych do żonglerki, chodzenia na szczudłach czy 
puszczania gigantycznych baniek. Słowem:  w całym 
rozgardiaszu jakaś tam metoda była, bo dzieci co raz 
wpadały na nową atrakcję. Szkoda tylko, że nie sko-
rzystano przy tym z miejscowych animatorów 
(specjalistów), jak przed laty nauka jazdy konnej 
(koniki przegoniło przecież lobby deweloperskie), 
miejscowych wypieków albo pokazów pochowanych 
po szafach bieżanowskich strojów włościańskich, czy 
sztuki pielęgnacji ogrodów. Byłoby mniej kosztów i 
chluba dla kultury lokalnej. „Miejscowi” ostali się tyl-
ko estradowi przedszkolacy  i  Bieżanowskie Truba-
durki. 
 Wolna Grupa Bukowina moim zdaniem nie 
została dobrana jako „gwiazda wieczoru”. Mimo grona 
wiernych słuchaczy  i pięknego występu nie była w 
stanie  nawiązać kontaktu z publicznością. Występ nie 
przyciągnął tłumów. 
 No i loteria główna: nasza starsza młodzież 
wielce była nią zawiedziona. A to  trzeba im było włą-
czyć się w rozszerzanie kręgu sponsorów  Dni Bieża-
nowa, a nie gonić za byle groszem na piwo. Albo: to 
przecież sygnał dla nich, by wśród siebie wzięli się w 
rozszerzanie kręgu sponsorów. Bez pracy nie ma koła-
czy, vide uwijająca się w niedzielę przy gastronomii 
Oaza. 
 Podsumowując XX Jubileuszowe Dni - mogły 
być lepsze,  bardziej integrujące,  z szerszym udziałem  
placówek szkolnych,  organizacji,  pokazywaniem tego 
co najlepsze,  własne i  całej Dzielnicy. 

Elżbieta Madej 

XX  JUBILEUSZOWE  DNI  BIEŻANOWA  PRZESZŁY  DO  HISTORII  

...  moje  wrażenia 
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SRK 
JUBILEUSZE  MAŁŻEŃSKIE 

 Stało się już tradycją, że w czasie Dni Bieżanowa 
ma miejsce świętowanie jubileuszu małżeństw z 25 i 50 sta-
żem. W sobotę 25 maja z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich oraz proboszcza ks. Bogdana Markiewicza w 
Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny została odpra-
wiona uroczysta Msza św. dla czterech małżeństw, które 
zawarły związek małżeński 25 lat temu. Srebrni jubilaci wy-
słuchali okolicznościowej homilii i odnowili swoją przysię-
gę małżeńską. Po uroczystej Mszy św. ksiądz proboszcz 
wręczył małżonkom dyplomy z błogosławieństwem ks. Kar-
dynała Stanisława Dziwisza.  
 Po Mszy Jubilaci pozowali do pamiątkowego zdję-
cia. W auli pod kościołem odbyło się spotkanie na które 
członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przygoto-
wali dla Jubilatów i Ich rodzin słodki poczęstunek (tort ufun-
dował p. Jerzy Jamróz), owoce i lampkę szampana. Czas 
umilały Bieżanowskie Trubadurki, które recytowały i śpie-
wały wiersze i piosenki o miłości. Nie zabrakło „Złotego 
pierścionka”, „Zabrałeś mi serce moje”, „O mnie się nie 
martw”, „Srebrne wesele”, „Siwy włos”, „Młodym być”, 
„Sto lat”. Wokalistki prezentowały się wspaniale, wszystkie 
panie ubrane były w jednakowe stroje, które zasponsorowała 
Dzielnica XII. Minirecital piosenek miłosnych poprowadziła 
p. Barbara Leśniak.  
 Uroczystość zakończyły wierszowane życzenia: 
Nasi Drodzy Jubilaci, bądźcie szczęściem swym bogaci 
Już się wiele nie przejmujcie, tylko miłość pielęgnujcie 
My otuchy Im dodajmy, a więc sto lat zaśpiewajmy! 
 

Tekst: Marta Biernat,  foto: Stanisław Kumon 
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NASZE   SZKOŁY - SP 124 
KLASY  TRZECIE  NA  ZIELONEJ  SZKOLE 

 W dniach 18-29 kwietnia 
2013 roku klasy trzecie przebywały 
w Międzyzdrojach na tzw. zielonej 
szkole. Trzecioklasiści pod opieką 
swoich wychowawczyń Marty 
Biernat, Katarzyny Kerep oraz wo-
lontariuszki Barbary Śliwakowskiej 
uczestniczyli w programie „Na zie-
lonej wyspie”. Codziennie odbywa-
ły się spacery na plażę i do Woliń-
skiego Parku Narodowego, gdzie 
uczestnicy zielonej szkoły zdoby-
wali wiadomości i umiejętności 
związane z pobytem nad morzem, 
czyli dowiedzieli się co to jest mo-
lo, wydma, klif, poznali gatunki 
mew i muszli, budowę lasu, rośliny 
i zwierzęta lasu. Wieczorami brali 
udział w zabawach i konkursach: 
wiedzy o Międzyzdrojach, piosen-
ki, znajomości imion żubrów z po-
kazowej zagrody, budowli z piasku. 
 Po powrocie dzieci mają 
ogromną ilość wrażeń, którymi po-
dzieliły się z rodzicami, często 
wspominają sytuacje, które miały 
miejsce w Międzyzdrojach.  

A oto ich wspomnienia: 
W tym roku na zielonej szkole byli-
śmy w Międzyzdrojach. Kiedy tam 
przyjechaliśmy było słonecznie. 
Dużo zwiedzaliśmy, byliśmy w Mu-
zeum Przyrodniczym. Odwiedzili-
śmy także Muzeum Figur Wosko-
wych. Codziennie chodziliśmy na 
plażę, tam budowaliśmy zamki z 
piasku. Poznaliśmy żubry i ich 
imiona. Mieliśmy też dyskoteki, 
konkursy i zabawy. Z naszego okna 
mieliśmy piękny widok na morze. 
Byliśmy też na promenadzie, gdzie 
gwiazdy odbiły swoje ręce. Bardzo 
mi się tam podobało. 

Zuzanna Psyk 
Na zielonej szkole w Międzyzdro-
jach były miłe zabawy na świeżym 
powietrzu i różne ciekawe zajęcia. 
Zajęcia mi się podobały, bo dużo 
dowiedziałem się o żubrach i me-
wach. Oglądaliśmy morze i chodzi-
liśmy po molo. Z powodu wczesnej 
pory roku nie mogliśmy się w nim 
wykąpać. Na plaży oglądaliśmy 
wydmy. Dużo spacerowaliśmy i 

oddychaliśmy morskim powietrzem. 
Po powrocie do ośrodka graliśmy 
w piłkę nożną na Orliku. Wieczo-
rem przed zaśnięciem oglądaliśmy 
super bajki. Jestem bardzo zadowo-
lony, że uczestniczyłem w tegorocz-
nej zielonej szkole. Chciałbym po-
dziękować naszej wychowawczyni, 
za zorganizowanie tak wspaniałej 
przygody. 

Dominik Matanyj 
Bardzo podobały nam się wycieczki 
na plażę. Byliśmy w Muzeum Figur 
Woskowych. Gofry, na których byli-
śmy bardzo nam smakowały. Chęt-
nie bawiliśmy się na plaży. Słucha-
liśmy szumu fal. Było tam dużo kon-
kursów, w których chętnie braliśmy 
udział. Wesoło się bawiliśmy na 
dyskotekach. Jedzenie nam bardzo 
smakowało. Robiliśmy bransoletki. 
Byliśmy w Muzeum Przyrodniczym. 
Byliśmy na Alei Gwiazd i sami od-
ciskaliśmy ręce w gipsie. Nauczyli-
śmy się nowej piosenki. 
 

Monika Nowak, Kacper Ryś 

Tekst : Marta Biernat - wychowawca klasy III b 

KONKURS "ZBIERAMY BATERIE" W KLASACH 0-III  

 Nasza szkoła już piąty rok 
uczestniczy w programie ekolo-
gicznym REBA. Ma on na celu 
ochronę najbliższego środowiska 
przez zbiórkę zużytych baterii i 
małogabarytowych akumulatorów 
oraz kształtowanie postaw proeko-
logicznych wśród dzieci i doro-
słych. W obecnym roku szkolnym 
każde chętne dziecko miało możli-
wość uczestniczyć  w konkursie "O 
największą ilość zebranych baterii", 
który trwał od września do maja 
2013 roku. W klasach 0 - III uzbie-
raliśmy 16 653 sztuki baterii, czyli 
340 kilogramów.  

Oto nasi laureaci: 

Emma Meissner 2c 217 sztuk, 
Kacper Sarota 2c - 217 sztuk, 
Mateusz Sopel 2b - 193 sztuki, 
Aleksandra Litwin 2a - 191 sztuk, 
Marta Surlas 1a - 182 sztuki, 
Kamila Niedenthal 2a - 173 sztuki, 
Jan Krupa 2c 157 sztuk, 
Maria Czopko "0" - 158 sztuk, 
Jakub Groblicki 2a - 150 sztuk, 
Łucja Bochenek 1a - 132 sztuki, 
Szymon Tomera 1b - 129 sztuk, 
Aleksandra Marczyk 2a - 113 sztuk, 
Zuzanna Janusz 1b - 113 sztuk, 
Jakub Batko "0" - 113 sztuk, 
Emma Paranyan 1b - 100 sztuk.  
 

Wszystkie dzieci otrzymają nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. 

I miejsce:   
Mateusz Popowski 2b - 1300 sztuk 
II miejsce:  
Aleksandra Woźniak 2a - 1190 szt 
III miejsce:  
Jakub Wołkowicz 1a - 1060 sztuk 
Kacper Krzeczkowski 1a - 1027 
Julia Sotwin 2c - 951 sztuk  
 
Wyróżnienia zdobyli: 
Weronika Grochal 2a - 618 sztuk, 
Joanna Kotarba 2b - 534 sztuk, 
Bartosz Kania "0" - 447 sztuk, 
Wiktoria Gubała 2c - 367 sztuk, 
Wiktoria Materna 2c - 336 sztuk 
Krystian Karasiński 2a - 325 sztuk, 
Julia Żabicka 2c - 293 sztuki, 
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                   Opracowanie i foto:  
Jadwiga Puto (wychowawca kl. Ia) 

 Dnia 8 maja 2013 roku o godzinie 
9.00 w Szkole Podstawowej Nr 124 w 
Krakowie przy ulicy Sucharskiego 38 od-
była się uroczystość, podczas której pani 
dyrektor mgr Ewa Kazberuk dokonała 
otwarcia Małego Laboratorium Marii 
Skłodowskiej - Curie w Kąciku poświęco-
nym patronce szkoły.  
 W tym dniu uczniowie klas 0 - III 
ubrani w galowe stroje zaśpiewali hymn 
szkoły, którego słowa mówią o tym, iż 
należy się wzorować na postawie życiowej 
i osiągnięciach naukowych słynnej Polki - 
laureatki Nagrody Nobla. Wysłuchali też z 
uwagą informacji na temat wyposażenia 
laboratorium Marii Skłodowskiej - Curie, 
których  udzieliła  dzieciom pani Kinga 
Sopel - pomysłodawczyni i główna wyko-
nawczyni laboratorium. 
 Serdecznie dziękujemy pani Kin-
dze Sopel za ten wspaniały dar, który bę-
dzie nie tylko dopełnieniem Kącika Pa-
tronki Naszej Szkoły, ale także źródłem 
informacji o pracy i dokonaniach nauko-
wych słynnej Polki. 

LABORATORIUM ... 

 
Dzieciom,  

rodzicom i nauczycielom 
gratuluję i dziękuję  
za systematyczne  

gromadzenie baterii  
oraz ochronę  

naszej małej Ojczyzny.  
 

Zapraszam  
znów za rok!  

 
Koordynator  

szkolnego  
konkursu: 

  
Ewa Miłaszewska  
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NASZE   SZKOŁY - SP 111 

JĘZYK  TEŻ  JEST  NASZĄ  OJCZYZNĄ 

SUKCESY  KLASY  O 

19 marca 2013 roku dzieci 
z klasy „0” ze Szkoły Podstawowej 
nr 111 wzięły udział w Krakow-
skim Przeglądzie Teatrów Dziecię-
cych i Młodzieżowych organizowa-
nym przez Dom Kultury „Tęcza”. 
Mali aktorzy zaprezentowali się w 
muzycznej bajce  „O Królewnie 
Śnieżce”. 

 
 
Przygotowania do konkur-

su były bardzo intensywne. Ciężka 
praca i trud włożony w umiejętne 
przedstawienie emocji na scenie 
zostały docenione. Spośród plejady 
teatrów, reprezentowanych przez 
różne grupy wiekowe (od przed-
szkola po liceum), dzieci z klasy 
„0” zajęły II miejsce. Niełatwą 
rzeczą jest pokonanie szkolnych 
grup teatralnych, w których wystę-
powali znacznie starsi, a co za tym 
idzie i bardziej doświadczeni akto-
rzy. 

Nie bez echa pozostał rów-
nież talent naszych małych bohate-
rów, którzy w przyznawanych in-
dywidualnie nagrodach, również 
zdobyli znaczące trofea. Wyróżnio-
ne osoby w doskonały sposób wcie-
liły się w swoje role: Jolanta Lu-
chowska - Śnieżka, Aleksandra 
Dutka – Macocha, Wojciech Ro-
gowski - Krasnal Zielone Serdusz-
ko. 

Kto wie, może to jest wła-
śnie początek drogi, którą w przy-
szłości obiorą. 
 Wszystkim uczniom z kla-
sy „0”, którzy brali udział w kon-
kursie, serdecznie gratulujemy. 
 

Anna Hesse - Gawęda   

 W marcu br. w  naszej 
szkole odbył się – pierwszy z cyklu 
- konkurs  gramatyczny „Z fonety-
ką za pan brat”. Wzięły w nim 
udział cztery drużyny z kl. 6a i 
cztery z kl.6b. 
 Zawodnicy przypomnieli  
niektóre mechanizmy działania 
aparatu artykulacyjnego człowieka. 
Swobodnie poruszali się po świecie 
głosek  dźwięcznych i bezdźwięcz-
nych, ustnych i nosowych,                                     
twardych i miękkich. Niczym języ-
kowi detektywi  analizowali wyra-
zy i zdania, szukając  fonetycznych 
rozwiązań i omijając gramatyczne 
pułapki. W podanych przykładach 

określali funkcje samogłoski ”i”, 
wyszukiwali głoski nosowe i spół-
głoski  tylko dźwięczne nie mające 
odpowiedników bezdźwięcznych. 
 W ciekawym językowo 
ćwiczeniu: Mimo mroźnej zimy 
zziajany źrebak pil wodę z zimnego 
źródełka liczyli, ile razy występuje 
głoska „ź”   i   „zi”. 
 Konkursowi  towarzyszył 
pokaz multimedialny ilustrujący 
kolejne pytania. Zawodnikom  
przypatrywali  się i przysłuchiwali  
nie tylko  uczniowie z klasy piątej 
oraz  nauczyciele, ale i zaproszeni 
goście. 

       Pierwsze miejsce zdobyła 
drużyna z kl. 6a w składzie:  Ola 
Novak, Klaudia Noskowicz i Bar-
tek Ślusarek.                    
 Mam nadzieję, że udział w 
konkursie nie tylko ugruntował  
umiejętności językowe uczniów, 
pozwalając  im  doświadczyć pozy-
tywnych emocji, ale i wzmocnił 
imperatyw nauki. 
      Dziękuję wszystkim, którzy 
stanęli w językowych  szrankach. 
Życzę radości z odkrywania  tajem-
nic  języka  polskiego, który także 
jest naszą Ojczyzną. 

                 
Polonistka  Lucyna Budacz  
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W dniach 8 – 18 maja 
2013 r. uczniowie klasy VIb, ze 
Szkoły Podstawowej nr 111 
brali udział w zielonej szkole. 
Pobyt we Władysławowie obfi-
tował w wiele atrakcji. 

Akwarium Gdyńskie, 
statek-muzeum Dar Pomorza, 
zamek w Malborku, molo w 
Sopocie, Starówka w Gdańsku, 
Westerplatte, latarnia na Roze-
wiu, fokarium na Helu, port 
rybacki we Władysławowie, 
aleja gwiazd sportu we Włady-
sławowie, pracownia bursztynu 
Damroka, to miejsca, które od-
wiedziliśmy. 

Czas zajmowały nam 
też: wyjścia na plażę, zawody 
sportowe, konkursy, oglądanie 
filmów (np. Billi Elliot czy ad-
aptacji lektury W 80 dni dooko-
ła świata), karaoke, mecze piłki 
nożnej, lekcje języka polskiego, 
tworzenie albumów z pobytu. 
Bawiliśmy się  również przy 
ognisku i na dyskotece. 

KLASA  VIB  NA  ZIELONEJ  SZKOLE 
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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.  Nie drukujemy materiałów skopiowanych np. z internetu,  
lub innych wydawnictw. 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): 

31.03. 
Klaudia Gabriela Gubała 
Martyna Marta Melcer 
Antonina Małgorzata Witkowska 
06.04. 
Milena Weronika Suder 
07.04. 
Kacper Kamil Kiernicki 
14.04. 
Natalia Urszula Borejczuk 
Piotr Franciszek Kowalczyk 
27.04. 
Karol Marek Smoleń 
12.05. 
Emilia Magdalena Jurkowska 
Nela Barbara Stępień 
18.05. 
Martyna Helena Szlachta 
25.05. 
Jan Ryszard Będkowski 
Anastazja Maria Włodarczyk 

KRONIKA 

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

13.03. - † Bożena Groblicka, ur. 1954 
30.03. - † Anna Żurek, ur. 1942 
01.04. - † Wiesław Michałek, ur. 1929 
04.04. - † Irena Szmyd, ur. 1920 
27.04  - † Maria Łydżba, ur. 1953 
02.05. - † Zofia Grzywna, ur. 1924 
03.05. - † Michał Wójcik, ur. 1921 
08.05. - † Maria Stanok, ur. 1925 
16.05. - † Michał Kraszewski, ur. 1923 
18.05. - † Stanisław Dudzik, ur. 1927 
22.05. - † Stefania Pliszka, ur. 1940 
 
 

Z innych parafii: 
21.03. - † Henryk Łuczkiewicz, ur. 1933 
13.04. - † Edward Pieniądz, ur. 1932 
09.05. - † Maria Haluch, ur. 1931 
18.05. - † Tadeusz Duda, ur. 1939 
 
 

Sakrament małżeństwa zawarli (śluby): 
4 maja 
Anna Ewa Borejczuk i Maksymilian Berkowicz 
25 maja 
Kinga Magdalena Wałach i Janusz Andrzej Górnisiewicz 

KOMUNIKAT 
Bardzo proszę wszystkich współpracowników i redaktorów o systematyczne przesyłanie materiałów do kolej-
nych numerów „Płomienia”. W związku z tym nie będę wyznaczał terminu ich nadsyłania. Kolejny numer po-
wstanie w momencie, kiedy otrzymam odpowiednią ilość materiałów do jego  złożenia. Im materiałów będzie 
więcej, tym częściej będą się ukazywać kolejne numery i odwrotnie. 
Proszę o nie przysyłanie materiałów przepisanych lub skopiowanych z książek, czasopism i internetu!  
Fotografie proszę przesyłać w oryginalnym rozmiarze i rozdzielczości (to znaczy nie pomniejszone)! 
 

wykonujący skład komputerowy - Ks. Grzegorz Ł. 


