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JUŻ 25 LAT

 8oo lat Bieżanowa, 600 lat naszej Parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 100 lat  powrotu 
Polski na mapy Europy i świata i 25 lat naszego Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich, czy to dużo, czy za mało 
aby coś o nas opowiedzieć? Na pewno niewiele, ale ten 
fragment historii naszych działań na terenie Bieżano-
wa ma swoją wymowę i mam nadzieję, że zapisze się 
piękną kartą u potomnych. Wierzę, że jako organizacja 
potrzebna teraz, będzie potrzebna również później, że 
znajdą się następcy i działalność będzie się rozwijała.
      Rozpoczęliśmy skromnie akcją „Lato w mie-
ście” z KS Bieżanowianka, na jej boiskach. Dzieci 
przychodziły ochotnie, zajęcia i wycieczki były atrak-
cyjne. Z entuzjazmem przystąpiliśmy do organizacji 
I Dni Bieżanowa. Pomysłodawcą  i  motorem obcho-
dów był i jest nadal Stanisław Kumon. Włączyliśmy 
do współpracy bieżanowskie firmy i osoby prywatne. 
Wspierały nas różne organizacje Bieżanowa, ale pod-
porą była zawsze Parafia i Ks. Bogdan Markiewicz. 
 Kolejnym przedsięwzięciem było uru-
chomienie Katolickiego Domu Kultury Eden  
w budynku parafialnym. Miesięcznie około 500 dzie-
ci przewijało się przez różnorodne zajęcia poza-
lekcyjne, gdyż w szkole nie było na nie pieniędzy. 
Zajęciom w Edenie towarzyszył duży entuzjazm. 
Już w 1996 roku zaczęliśmy organizować kolonie letnie, 
najpierw w pobliskich miejscowościach jak Żabnica, 
Lanckorona, Ciężkowice, Zakopane i Lipnica a potem 
wyruszyliśmy nad morze. Początkowo uczestniczyło  
w nich  około 50 dzieci, pełny autokar. Wyjazd nad mo-
rze to już podróż dwoma wagonami PKP. Nasze dzie-
ci zwiedziły Gdynię, Kołobrzeg, Sopot i Świnoujście. 

W  każdej z nich byliśmy kilkakrotnie,  a wyciecz-
ki do pobliskich miejscowości pozwoliły poznać 
piękno polskiego  wybrzeża. Nie tylko „serwowa-
liśmy” jod naszym dzieciom,  ferie zimowe były 
równie atrakcyjne. Zimowiska z nartami cieszy-
ły się wielką popularnością. Uczyliśmy się jeździć 
na nartach: w Zakopanem, Lipnicy, Ciężkowicach, 
Maniowych, Orawce i Poroninie, gdzie podziwia-
my  rozwój wspaniałej, polskiej, rodzinnej firmy. 
 Podsumowując tę formę działalności SRK,  
razem to daje nam ponad 4000 dzieci, którym organi-
zowaliśmy letni i zimowy wypoczynek. Przed każdym 
wyjazdem odbywała się Msza św z intencją o dobry  
i szczęśliwy wypoczynek. Bóg nam błogosławił, zawsze 
wracaliśmy w komplecie. Zastanawiam się,  kto by to 
organizował, gdyby nie było Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich w Bieżanowie? Jakie by było nasze osiedle? 
 Dla dorosłych organizowaliśmy pielgrzymki 
po Polsce i zagranicę. Pierwszą naszą wyprawą była 
Praga (za symboliczne 80 zł), potem Lwów, Wiedeń, 
atrakcyjne miejscowości w Niemczech, Szwajcarii, 
Francji, Ziemi Świętej i oczywiście Włoch. Dziękuje-
my Panu Bogu, że mogliśmy uczestniczyć w 2014 roku 
w kanonizacji Świętego Jana Pawła II. Naszym celem 
była zawsze modlitwa w pięknych i świętych miejscach 
i miejscowościach. Zawsze towarzyszył nam ksiądz  
z naszej parafii. Pokochaliśmy też pielgrzymki po Pol-
sce. Na północy odwiedziliśmy: Gieczwałd, Świętą 
Lipkę, Kodeń, w środkowej Polsce  Włocławek, War-
szawę, Niepokalanów. Województwa wschodnie  prze-
siąknięte krwią Żołnierzy Niezłomnych są bliskie na-
szemu sercu, byliśmy tam kilkakrotnie. Zaczynaliśmy 
od Częstochowy, Gniezna, Kalisza, Świętego Krzyża 
i Lichenia. Odwiedziliśmy też z modlitwą trzy miej-
scowości uwięzienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego: 
Stoczek Warmiński, Prudnik i Komańczę. Miejsca za-
chodniej Polski również były celami naszych pielgrzy-
mek: Bardo Śląskie, Wambierzyce, Krzeszów, Hen-
ryków, Wrocław, Kłodzko. Piękną mamy Ojczyznę.
 W dalszym ciągu kontynuujemy organizowane 
od 1994 roku Dni Bieżanowa. Podsumowując ta integra-
cyjna, charytatywna i rekreacyjną impreza to jest nasze 
spore osiągnięcie. Setki dzieci  i zdolnej młodzieży wy-
stępujących  na estradzie, imprezy i turnieje sportowe 
oraz mnóstwo innych atrakcji,  wszystko zawdzięczamy 
ludziom dobrej woli, którzy nas wspierają i pomagają 
nam co roku. Dni Bieżanowa to również okazja,  by  
w  niedzielne popołudnie po Mszy św. spotkać się ze zna-
jomymi, porozmawiać, wymienić poglądy i przy okazji 
spostrzec, że się starzejemy i pora już szukać następców.
 Mamy jeszcze na koncie kilka pięknych dzieł. 
Wyremontowaliśmy dom samotnej matki wychowującej 
sześcioro dzieci. Byliśmy pozwani do sądu przez dyrek-
torkę Przedszkola 135 i obroniliśmy prawo rodziców do 
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nauki religii, organizowania jasełek,  śpiewania kolęd.    
Zwieńczeniem naszej 25-letniej działalności jest posta-
wienie Kamienia Pamięci w setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Pragnę zwrócić uwagę 
na tablicę, na której jest cytat Świętego Jana Pawła II, 
iż Ojczyznę należy kochać, gdyż  krótko mówiąc jest 
to nasza matka!  Niestety nie wszyscy o tym pamięta-
ją!  My uczymy, jak kochać,  organizując patriotyczne 
wystawy, prelekcje i spotkania z mądrymi patriota-
mi. Szkoda, że tak niewiele ludzi w nich uczestniczy. 
 Nasze poczynania zawdzięczamy pomocy 
Najświętszej  Pani Bieżanowskiej. W każdą pierwszą 
środę miesiąca modlimy się podczas wieczornej Eu-
charystii, potem uczestniczymy w części formacyjnej 
przygotowanej przez naszego asystenta kościelnego, 
wysłuchujemy uwag, przyjmujemy rady. Bierzemy 

czynny udział w Drodze Krzyżowej po ulicach Bieża-
nowa. Budujemy szopkę lub grób Pana Jezusa w na-
szej świątyni. Każde Dni Bieżanowa rozpoczynamy 
Mszą św., podobnie uroczystości związane z jubile-
uszami małżeńskimi. Na pielgrzymkach Msza św. jest 
zawsze rano, aby z Panem Bogiem rozpocząć dzień.
 Nasze owocne 25 lat uczciliśmy piękną 
uroczystością, Mszą św. w naszym kościele i poświę-
ceniem sztandaru SRK. Bieżanowianom mówimy 
„Wielkie Bóg zapłać”, czasu nie zmarnowaliśmy. Na 
przekór tendencjom zaniku lub słabnącej  aktywności 
innych kół i organizacji,  my trwamy,  służymy spo-
łeczeństwu. Czy dalej będziemy mogli tak  pracować 
i modlić się? Co będzie z nami dalej? Czy w naszej 
parafii znajdą się następcy, społecznicy? Czas pokaże.
  
                                                                           Anna Leszczyńska-Lenda - Prezes

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH
W POLSCE I W KRAKOWIE

 Każda rocznica jest okazją do dokonywania podsumowań, do refleksji o upływie czasu, a także do pa-
trzenia w przyszłość. W roku 2013 mija dwudziesta rocznica powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  
w Bieżanowie,  Koła nr 9 w Archidiecezji Krakowskiej.
 Warto przypomnieć co było inspiracją do powstawania Kół Stowarzyszenia w Polsce. Lata 90-te to 
początek przekształceń i transformacji po odzyskaniu suwerenności naszej Ojczyzny w 1989 roku. Zmia-
ny, jakie dokonały się w naszym kraju przyniosły wiele nowych możliwości i jednocześnie wiele zagro-
żeń. Rodzina, ta podstawowa komórka ludzkiej społeczności, jest skazana na skutki zachodzących przemian  
i jest zawsze żywo nimi dotknięta. Jak zachować swoje miejsce w procesie zmian, jak zachować chrześcijańską  
i narodową tożsamość? W jaki sposób przenieść w przyszłość tradycję i kulturę? Rodzina osamotniona nie jest  
w stanie obronić się, ustrzec przed negatywnymi tendencjami. Dostrzegł ten problem Ojciec św. Jan Paweł II. 
W roku 1981 ukazała się  adhortacja Familiaris Consortio  o zadaniach rodziny we współczesnym kościele.

 Adhortacja była  owocem prac synodu biskupów, który odbył się w Rzymie w 1980 roku. Innym znaczą-
cym dokumentem  była  Karta Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej z października 1983 roku. Dokument został de-
dykowany wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym.  
Oczywiście „Karta” została  skierowana także do samych rodzin, w tym polskich. Celem jej jest umocnienie  
w ich świadomości niezastąpionej roli i miejsca, jakie zajmuje rodzina; pragnie zachęcić rodziny do łączenia się 
między sobą. Nasze społeczeństwo uzyskało w ten sposób niezawodne narzędzie do opracowania ustawodawstwa 
i polityki prorodzinnej oraz ukierunkowania dla programów działania. 
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 Jako katolicy  mogliśmy  żądać w ramach wy-
borów prezydenckich, parlamentarnych, samorządo-
wych itp., aby wybrany prezydent, parlament, samorzą-
dy itp. respektowały i realizowały programy działania 
wynikające z tej „Karty”. Ojciec Święty także gorąco   
zachęcał do tworzenia stowarzyszeń rodzin, by rodzi-
na chrześcijańska stała się źródłem światła i zdrowym 
zaczynem dla innych rodzin: „Jest również wskaza-
ne, ażeby rodziny chrześcijańskie w żywym poczuciu 
wspólnego dobra czynnie angażowały się na każdym 
poziomie w inne stowarzyszenia, nie kościelne”.
 Odpowiedzią na ten znak czasu było powstanie 
w szeregu diecezji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 
Najwcześniej struktury SRK powstały w Diecezji Płoc-
kiej (1989r.),  Diecezji Katowickiej (1990 r.)  i w  Die-
cezji  Pelpińskiej - 1991 r.
 W Diecezji Krakowskiej spotkanie organiza-
cyjne członków-założycieli Stowarzyszenia miało miej-
sce w październiku 1992 roku. Miejscem spotkania był 
klasztor O.O. Benedyktynów w Tyńcu. Po zarejestro-
waniu SRK w Archidiecezji Krakowskiej i uzyskaniu 
osobowości prawnej, od 1993 roku zaczęły powstawać 
parafialne Koła SRK. Od 25 lat towarzyszy nam piękne 
logo. 

 W roku 1994, który Papież Jan Paweł II,  
a także Organizacja Narodów Zjednoczonych określi-
li  Rokiem Rodziny, doszło do powstania Koła SRK   
w Bieżanowie. Po lutowym spotkaniu grupy inicja-
tywnej, w dniu 7 marca 1994 roku,  uzyskaliśmy for-
malny status Koła nr 9. Należy podkreślić iż inicja-
tywa należała do Bieżanowianina, prezesa ZG SRK  
w Archidiecezji Krakowskiej a także prezesa ogólno-
polskiego związku - Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rodzin Katolickich dr Kazimierza Kapery, przy udziale  
i przychylności  Księdza Proboszcza Parafii Narodzenia 
NMP - Bogdana Markiewicza. 

 Połączył nas entuzjazm, poczucie wolności,  
otwarcie możliwości twórczych, a także wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka. W wolnej Polsce poczu-
liśmy się także współodpowiedzialni za naszą „ Małą 
Ojczyznę”, osiemsetletnie osiedle Bieżanów. Nie go-
dzi się pozostawać biernym, stwierdzał Jan Paweł II  
w adhortacji „Christifideles laici”.  Odpowiedzieliśmy 
na ten apel!
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich jest organi-
zacją katolików świeckich, działającą w ramach przepi-
sów kościelnych i świeckich, wspierającą cele i zadania 
duszpasterstwa rodzin. Skupia osoby wyznania rzym-
skokatolickiego, uznające naukę Kościoła i wynikające 
z niej zasady etyczne dotyczące małżeństwa i rodzi-
ny. Stowarzyszenie prowadzi działalność w łączności  
z hierarchią Kościoła ściśle współpracując z asystentem 
kościelnym. Celem działalności stowarzyszenia jest 
wspomaganie rodzin w kształtowaniu ich życia zgodnie 
z zasadami etyki katolickiej poprzez formowanie posta-
wy apostolskiej członków Stowarzyszenia, podejmo-
wanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodar-
czych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. 
Wielką wagę przywiązuje się do troski o zachowanie 
życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 
 2 czerwca 1994 roku w parafialnym numerze 
Płomienia (Nr 3) ukazał się tekst Stanisława Kumona  
„STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH – 
CZY POTRZEBNE?”  Pojawiło się w nim wiele py-
tań. Jak żyć? Jak wygląda nasza rodzina? Czy można  
pozostawić wszystkie problemy losowi? Oceniając stan  
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PARAFIALNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU

polskiej rodziny autor zastanawiał się także, czy aby statut organizacji  katolickiej  nie będzie dla Bieżanowian za 
ciasnym gorsetem do  pracy i podejmowania  inicjatyw społecznych. Sam był przekonany,  że na pewno nie będzie 
za ciasny! Warto  zacytować przesłanie sprzed lat dwudziestu:
... Nie dziwmy się więc, że tak wiele nie udaje się w naszej Ojczyźnie. Wszyscy mamy w tym udział. Na to jaka będzie 
przyszłość,  rodzice pracują już dziś. Jest to praca ciężka  i dlatego staramy się rodzinom  pomóc przez Stowarzyszenia. 
(…) Jesteśmy członkami społeczeństwa, które ma wiele obowiązków wobec państwa,  ale i praw, które mu się należą.  
Praktyka dowodzi, że tylko dobrze zorganizowane społeczności mogą w pełni korzystać z tych praw. Dlaczego są  
w Polsce  miejscowości nawet bardzo małe, gdzie kwitnie działalność kulturalna, sportowa, edukacyjna? Gdzie 
dba  się o porządek,  przestrzega prawa? Nikt jednak tego tym społecznościom nie podarował. Po prostu byli bar-
dziej zorganizowani ...
 Pamiętając o słowach Ojca Świętego, Jana Pawła II  „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”, spora gru-
pa mieszkańców, głównie młodych małżeństw,  zaangażowała się w organizację SRK. Powstało stowarzyszenie 
także w naszej parafii! 
 W roku 2013 staraniem członków SRK, we współpracy z Komitetem obchodów 800 lecia Bieżanowa 
ukazała się książka  Nasze świadectwo. W niej opisano wydarzenia, ludzi w okresie dwudziestolecia od powstania.  
Stąd pochodzą powyższe  fragmenty. 

 … Trzeba dzisiaj, przeżywając ten jubileusz, 
podziękować naszemu Stowarzyszeniu Rodzin za tę 
25 - letnią działalność – mówił proboszcz parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,  Ks. Bogdan 
Markiewicz w czasie Mszy św. dziękczynnej za dzia-
łalność koła nr 9 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  
w Bieżanowie Starym. Proboszcz zauważył w homilii, 
że jubileusz przypomina o walce, jaką pewne środowi-
ska prowadzą  z  rodziną, oraz o tych, którzy na różne 
sposoby starają się jej przychodzić z pomocą. Podkreślił 
zasługi Stowarzyszenia: 
- Wystarczy wspomnieć Dni Bieżanowa, wyjazdy tysię-
cy dzieci na kolonie, na zimowiska, udział dzieci w kon-
kursach, przywołać działalność Edenu, jako wspólnoty 
ludzi dbających o rodziny, o tradycje patriotyczne… 
Dokonując zaś poświęcenia  sztandaru, zauważył: 
- Ten sztandar będzie pięknym symbolem całej działal-
ności stowarzyszenia, jego  służby na rzecz rodziny.
 Koncelebrowana Msza św. rozpoczęła święto-
wanie jubileuszu. Przybyli na niego m.in. członkowie 
Stowarzyszenia, ich rodziny, przedstawiciele innych 
kół, a zarząd główny SRK archidiecezji krakowskiej re-
prezentował Czesław Szeląg. W gronie gości znaleźli 
się radni miejscy i dzielnicowi, nauczyciele z bieżanow-
skich placówek oświatowych, lokalni przedsiębiorcy 
oraz księża, którzy przez kolejne lata byli duszpasterza-

mi bieżanowskiego koła SRK (Ks. Krzysztof Piechowicz, Ks. Milan Michalak i Ks. Włodzimierz Kurek).
Ks. Marek Gizicki, przebywający na misjach w Tanzani, napisał m.in.: „Mile wspominam ten czas 
spędzony z rodzinami w parafii Bieżanów Stary. To był wspaniały czas obserwowania i wspierania 
waszego otwartego serca na różne stałe działalności coroczne, na okazyjne akcje społeczno - religijne…”
 -  To wielka radość, że jesteście dzisiaj z nami – mówił do zebranych Stanisław Kumon od początku 
zaangażowany w działalność Stowarzyszenia. Przypomniał też rolę mieszkającego w Bieżanowie dr. Ka-
zimierza Kapery, który w 1993 r. miał znaczący udział w powołaniu SRK. Obecna prezes koła, Anna 
Leszczyńska podziękowała proboszczowi i księżom asystentom oraz współpracownikom Stowarzysze-
nia za wsparcie, którego od lat udzielają bieżanowskiemu kołu. 
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Podkreśliła: 
-  Przez 25 lat nasze Stowarzyszenie podejmowało 
wiele inicjatyw kulturalnych, oświatowych oraz 
społecznych, które kształtowały zasady moralne 
oraz integrowały mieszkańców Bieżanowa.
 Bezpośrednio po Mszy świętej, zebrani 
wysłuchali koncertu oratoryjnego Wincentego  
z Krakowa „za OJCZYZNĘ”  w wykonaniu zespołu  
Musica Deo et Patriae. Była okazja do wykona-
nia pamiątkowej fotografii a następnie uczestnicy  
udali się do auli parafialnej, gdzie zaprezentow-
ano okolicznościową wystawę dokumentującą 
działalność Koła nr 9 SRK.

 Współzałożyciel koła, Roman Borejczuk 
w rozmowie z Niedzielą wspomina: 
- Koło powstało w 1994 r. jako pokłosie akcji, któ-
rą zainicjował p. Kazimierz Kapera. Apel padł na 
dobry, żyzny grunt i udało się zachęcić  ludzi do 
działalności społecznej i kulturalnej. Pamiętam, że  
w przeciągu 2-3 miesiecy pojawiło się kilkadzie-
siąt osób chętnych do pracy. Myśmy byli jakby 
pionierami w oddolnym działaniu. Okazało się, że 
potencjał ludzi jest niesamowity…
 Uczestnicy spotkania wysłuchali interesu-Uczestnicy spotkania wysłuchali interesu-
jącego wykładu prof. Marii Madejowej „Wolność, 
wychowanie do Wolności”. Zasłużeni dla koła 
otrzymali podziękowania, okolicznościowe dy-
plomy i medale.
 Warto przywołać różnorodną działalność 
Stowarzyszenia, które m.in. prowadzi Katolicki 
Dom Kultury EDEN, organizuje Dni Bieżanowa, 
a dla najmłodszych bieżanowian stwarza możli-
wość wyjazdów na kolonie i zimowiska. Członko-
wie Stowarzyszenia  są pomysłodawcami i orga-
nizatorami lub współorganizatorami konferencji, 
spotkań, konkursów, wystaw okolicznościowych 
i patriotycznych. Podejmują też inicjatywy o cha-
rakterze wspierającym potrzebujących.

 (z dokumentacją ich działalności można się zapo-
znać na:  www.srk9.diecezja.krakow.pl)
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FOTOREPORTAŻ Z UROCZYSTOŚCI
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Maria Madejowa
OJCZYZNA JEST NASZĄ MATKA ZIEMSKĄ

Przemówienie wygłoszone 10 listopada  2018 roku podczas odsłonięcia i poświęcenia Kamienia Pamięci 
w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 

11 listopada 1918 roku

 Na Kamieniu Pamięci zostały zamieszczone 
słowa św. Jana Pawła II:

,,Ojczyzna jest naszą matką ziemską ... 
Polska jest matką szczególną.

Jest matką, która wiele przecierpiała 
i wciąż na nowo cierpi. 

Dlatego... ma prawo do miłości szczególnej”.

            Na kanwie  tych słów, w głębokiej refleksji,  
rodzą się pytania: Jak rozumieć słowo ojczyzna? Co 
znaczą wyrażenia: ojczyzna - matka ziemska; ojczyzna 
- matka szczególna? Papież Polak wiedział jak trudna 
jest ta Polska. Polska, jako matka szczególna. W swoich 
przemówieniach i homiliach często o tym mówił. Ale 
najtrafniej namalował słowami obraz «trudnej Polski» 
w swoim utworze, pt. ,,Stanisław”. Poemat ten napisał 
jako kardynał w 1978 roku, na dwa tygodnie przed wy-
borem na papieża. Swoją ukochaną Ojczyznę - Matkę 
widział jako:

,,Ziemię trudnej jedności.
Ziemię ludzi szukających własnych dróg. […] 
Ziemię poprzez rozdarcie zjednoczonej 
w sercach Polaków – jak żadnej”.

Należy jednak wrócić do początku wypowiedzi, a mia-
nowicie do zadanych pytań. Otóż pełną  odpowiedź na 
każde postawione pytanie znajduje się w wierszu  Marii 
Konopnickiej, pt. ,,Ojczyzna”. Posłuchajmy:

Ojczyzna moja -  to ta ziemia droga, 
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja - to wioski i miasta,
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta; 
To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki,
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja - to praojców sława, 
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, 
To duch rycerski, szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja - to te ciche pola, 
Które od wieków zdeptała niewola, 
To te kurhany,  te  smętne mogiły  
Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja -  to ten duch narodu, 
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, 
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, 
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!

 A zatem ojczyzna - to ziemia droga; to wio-
ski i miasta, to praojców sława; to te ciche pola, to ten                                
duch narodu, mówiąc inaczej Ojczyzna to wszystko to, 
co odziedziczyliśmy po ziemskich przodkach: ojcach  
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i matkach. To znaczy ziemia, terytorium, a przede 
wszystkim wartości i treści duchowe jakie składają się 
na kulturę polskiego narodu.
 I nagle ciosy zadane Polsce przez państwa do-
konujące trzech rozbiorów były straszliwą krzywdą 
dziejową. Byty „pogwałceniem praw narodu polskiego 
i porządku międzynarodowego” (św. JPII ). I oto ziemia 
odebrana narodowi przemocą wołała przez cztery poko-
lenia o ducha narodu, który budził się, żył i usilnie starał 
się o to, aby tej odebranej ziemi przywrócić jej prawa.
 Trzeba się zatrzymać nad tym, jak w latach za-
borów „duch narodu”  budzi się, jak żyje i jak dąży do 
odzyskania własnej Ojczyzny - matki ziemskiej.

 Dzień 11 listopada 1918 roku to dzień, w któ-
rym Polska Niepodległa wraca na mapę Europy i świata.  
I to nie tylko dzięki wysiłkowi i staraniom wybitnych 
polityków, wybitnych strategów wojskowych, genera-
łów i niezłomnych polskich żołnierzy (świadczą o tym 
liczne mogiły rozsiane po Polsce i poza  jej granicami), 
lecz także „zbiorowemu bohaterowi”, któremu na imię 
było „naród polski”.
 To prawda, że ojcami polskiej niepodległości 
byli m. in. J. Piłsudski, R. Dmowski, I. J. Paderewski, 
W. Korfanty, I. Daszyński, W. Witos. Ale to niepełna 
prawda.
 Przypomnijmy - Polacy byli podzieleni, żyli 
pod trzema zaborami. Zostali pozbawieni terytorium, 
ale dziedzictwo duchowe, które przejęli od swoich 
przodków w  nich trwało  przez  cały okres zaborów, 
przez 123 lata. I przetrwało! Nie tylko przetrwało, ale 
wyjątkowo dynamicznie się rozwijało.
 Trzeba wyraźnie zaakcentować, że czas za-
borów to okres  szczytowych osiągnięć  kultury pol-
skiej. Wiek XIX i pocz. XX to wspaniały, wyjątkowo 
dynamiczny rozwój kultury. W żadnym innym okresie 

dziejów kultury polskiej - tak jak w czasie zaborów 
- naród polski nie wydał tylu i takich przewodników 
duchowych. A zatem: nie wydał takich geniuszy pió-
ra jak A. Mickiewicz, J. Słowacki, Z. Krasiński,  K.C. 
Norwid,  S. Wyspiański,  H. Sienkiewicz  i  inni; Nie  
wydał  takich  geniuszy  muzyki, jak F.  Chopin,  St.  
Moniuszko,  I.  Paderewski  i  inni.  Ich  dziedzictwo  
przenieśli  w  teraźniejszość m.in. T. Penderecki,  H.M. 
Górecki, W. Kilar. Nie wydał takich niezwykle  uta-
lentowanych geniuszy sztuki, jak J. Matejko, A. Grot-
tger, J. Malczewski, L. Wyczółkowski, J. Chełmoński,  
J. i W. Kossakowie czy Adam Chmielowski i wszech-
stronnie utalentowany, uzdolniony Stanisław Wyspiań-
ski.
 Czas zaborów to wiek pionierski dla polskiego 
teatru (mieszczańskiego i ludowego), który zapoczątko-
wał Wojciech Bogusławski. Do tego czasu należy za-
liczyć Karola Rostworowskiego i innych wspaniałych 
autorów i aktorów, np. Helenę Modrzejewską. Teatr 
polski w okresie zaborów przeżywał swój złoty wiek.
 Na jednym przykładzie  zilustruję i walkę du-
chowych  przywódców  o odzyskanie wolnej Ojczyzny 
[której  prawo  do  życia, do  istnienia  siłą  odebra-
li -  tak  zwani -   sprzymierzeńcy] i  ich prawdziwą,   
a zarazem głęboką miłość do formalnie nieistniejącej, 
ale zawsze żywej Polski  w sercach narodu.
Jednym z przywódców duchowych był Henryk Sienkie-
wicz, który 10 XII 1905 roku odebrał Literacką Nagrodę 
Nobla. Nagroda ta znaczyła bardzo dużo dla nieistnie-
jącej Polski na mapie świata i Europy. H. Sienkiewicz 
byt też wielki dla świata. Świadczą o tym notacje 
w encyklopediach. Podają, że „był jednym z najpoczyt-
niejszych pisarzy polskich w skali światowej; zyskał 
stawę jednego z największych twórców prozy polskiej  
i światowej jako autor powieści historycznych, «ku  po-
krzepieniu  serc ».   Jego  powieści  tłumaczono  na  kil-
kadziesiąt  języków. (Encyklopedia powszechna  PWN,  
Warszawa  1976,  s.190, t. lV).  Natomiast  wniosko-
dawcy  Nagrody  Nobla pisali: „Dopiero starając się 
ogarnąć cały dorobek Sienkiewicza, widzi się, jak jest 
olbrzymi! Jego epicki styl osiąga  szczyty  artyzmu.  Je-
śli robi on tak  imponujące  wrażenie  na  kimś,  kto  zna 
jego  dzieła w tłumaczeniach, to jak piękne być muszą 
w oryginale...” (Gaz. Warszaw. 7 -  13 grudnia  2018 r, 
str. 21). Podczas uroczystości wręczania pierwszej dla 
Polaka Literackiej Nagrody Nobla, Sienkiewicz wyko-
rzystał ten moment, aby mówić o Polsce! A nie o sobie. 
Z całą mocą w swoim przemówieniu podkreślał, że za-
szczyt ten [otrzymania Liter. Nagr. Nobla] cenny dla 
wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszy być musi dla syna 
Polski! Głoszono Ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych 
dowodów, że Ona żyje! Głoszono Ją niezdolną do my-
ślenia i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono Ją pod-
bitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać! (tamże).
 Pisarz utożsamiał się z Polską. Swoje literackie 
osiągnięcia uznawał za niepodważalny dowód na istnie-
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nie polskiej mowy, polskiego myślenia i ogromnego wy-
siłku Polaków na różnych płaszczyznach działania: po-
litycznej, wojskowej, społecznej, religijnej, kulturalnej  
i edukacyjnej, aby odzyskać niepodległość.
 Wspaniały  rozwój  kultury  duchowej  przygo-
tował  Polaków  do walki o odzyskanie wolności. Ale 
Polska nie wróciłaby na mapę świata, gdyby nie ojczyste 
domy rodzinne, w których kolejnym pokoleniom prze-
kazywano ojczystą mowę, zwyczaje, narodową literatu-
rę i głęboką wiarę. Ojcowie i matki na fundamentach 
wartości Bóg, Honor, Ojczyzna uczyli jak według nich 
żyć i pracować. Bronili polskiej tożsamości narodowej, 
kulturalnej i religijnej w najbardziej zwyczajny sposób: 
przez swoją codzienną pracę, stawianie wymagań mło-
demu pokoleniu i przez szczerą pobożność, nie tylko od 
święta. To także polscy nauczyciele i katecheci uczyli 
polskości,  z narażeniem własnego życia.
 I to jeszcze niepełny obraz zasług przygoto-
wujących grunt „ku wolności”. Do odzyskania nie-
podległości w 1918 roku przyczynili się polscy święci  
i polskie duchowieństwo. Sylwetki niektórych świętych 
poznaliśmy podczas nabożeństw Nowenny Jubileuszo-
wej w naszej parafii, m.in. św. Urszuli Ledóchowskiej 
i bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, św. S. Faustyny, św. 
Brata Alberta, św. Maksymiliana Marii Kolbego, św. 
Rafała Kalinowskiego, bł. Anieli Salawy.
 Ratowali oni ducha Polaków od niewoli zła, po-
dejmując różne działania, by Polska była wolna. Między 
innymi o sprawie polskiej mówili, jeżdżąc po świecie  
z konferencjami i wykładami (np. Urszula Ledóchow-
ska i Maria Teresa Ledóchowska). Otaczali opieką 
różne grupy społeczne, przypominając im o polskich 
korzeniach, zakładali bezhabitowe zgromadzenia (np. 
bł. Honorat Koźmiński). Prowadzili ochronki, szko-

ły, drukarnie, zgromadzenia. Opiekowali się chorymi  
i ubogimi (np. św. Urszula i bł. Maria  Ledóchowskie,  
św. Maksymilian  Kolbe,  św. Brat  Albert). Przypomi-
nali   o   fundamentach  ludzkiej  wspólnoty  opartej  na   
służbie   i  miłości   (np.  św.  Rafał   Kalinowski, św. 
Maksymilian i inni). Wszyscy Oni budowali duchowe 
fundamenty  pod  odrodzoną Rzeczypospolitą.
 Z perspektywy wiary odzyskanie przez Polskę 
niepodległości było darem Bożym, o  czym można się 
przekonać , analizując objawienia Matki Bożej w Gie-
trzwałdzie i Licheniu, która dużo wcześniej przepowie-
działa wolność Polsce. Także Maryjne sanktuaria, np. 
w Pasierbcu, czy w dolinie Dunajca rozkwitały podczas 
zaborów i są do dzisiaj świadectwem działania Bożej 
Opatrzności.
 Z zasygnalizowanych jedynie spraw, wyraźnie 
widać, że ta nasza ziemia ojczysta, której na imię Pol-
ska, odebrana narodowi przemocą wołała, budziła „du-
cha narodu”, aby walczył o przywrócenie  jej należnych 
praw. Polacy walczyli nie tylko z karabinem w rękach, 
lecz także pędzlem, dłutem, muzyką, żywym słowem, 
codzienną zwykłą pracą, szczerą pobożnością, pielę-
gnowaniem ojczystych obyczajów  i zwyczajów oraz 
zwyczajnym, codziennym życiem polskich rodzin opar-
tym na  mocnych fundamentach wiary chrześcijańskiej. 
 Musimy pamiętać, że polska historia; historia 
Kościoła w Polsce, nasza  tradycja, literatura i kultura 
informują oraz uczą o wzorcach życia poświęconego 
dobru naszego narodu.
 Wymienione w niniejszym przemówieniu syl-
wetki Polaków  stanowią liczne przykłady  odwagi, mę-
stwa, wierności ideałom oraz bezinteresownego odda-
nia się Ojczyźnie.

 Pragnieniem, a zarazem i życzeniem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bieżanowie jest, 
aby ten odsłonięty i poświęcony Kamień Pamięci przypominał nie tylko setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ale i to, że trzeba również dobrze znać przeszłość swojej Ojczyzny. 
Znać po to, aby budować jej teraźniejszość i przyszłość. Obowiązkiem każdego Polaka jest utrwa-
lanie i pielęgnowanie pamięci historycznej, aby bezinteresownie i z odwagą i determinacją bronić  
w każdym momencie dziejów swojej Ojczyzny - Matki, która jest „Matką szczególną”. 

 Winniśmy Ją  zawsze otaczać opieką, z umiłowaniem tego co ojczyste (mowa, dzieje, trady-
cja, krajobraz). A przede wszystkim wtedy, gdy trzeba będzie Ją ratować przed różnymi próbami 
Jej unicestwienia np. przez działania militarne, narzucane obce ideologie, czy tendencje niszczące 
nasze dziedzictwo kulturowe. 

-------------------
Fotorelacja z odsłonięcia znajduje się na ostatniej stronie (okladki).
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NASI PRZYJACIELE I DOBRODZIEJE !!!

 Inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich daleko wybiegają poza sprawy religii, formacji 
indywidualnej członków Koła. Podejmowane są liczne 
inicjatywy społeczne, nierzadko wymagające dużych 
nakładów finansowych. Niezależność finansowa Sto-
warzyszenia jest warunkiem niezbędnym dla realizacji 
statutowych zadań  stowarzyszenia, wywiązywania się 
z umów, ubezpieczenie uczestników kolonii i zimo-
wisk, regulowania rachunków za EDEN, finansowania 
imprez plenerowych, organizacji spotkań, pielgrzy-
mek, zawodów.  
 Jest to możliwe dzięki zaufaniu jakim darzą nas 
mieszkańcy Bieżanowa, dzięki darczyńcom, jawnym  
i anonimowym sponsorom. 

  W dyplomach przekazanym darczyńcom dziękujemy za ofiarność, wrażliwość społeczną i oczy-
wiście życzymy dalszych długich lat powodzenia dla właścicieli i załogi.  Dyplomy otrzymały także zaprzyjaź-
nione instytucje i Rada Dzielnicy XII.

 Jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzy-
mujemy także 1% podatku. Nie jest to wielka kwota 
(za rok 2018 tylko 1500 zł), ale cieszymy się z samego 
faktu objęcia nas tym programem. Nie jest to sprawa 
łatwa z uwagi na wielorakie kontrole i upublicznienie 
danych sprawozdawczych na stronach ministerialnych. 
Taki wymóg powoduje z jednej strony duży kłopot 
(wiele organizacji rezygnuje z OPP), z drugiej jednak 
uwiarygadnia organizację.    
 25 lecie Stowarzyszenia to była dodatkowa 
okazja na przypomnienie i obdarowanie przyjaciół Sto-
warzyszenia. Otrzymali oni od nas pamiątkowy medal 
i dyplomy. Gest drobny, ale odebrany bardzo życzliwie 
przez instytucje, firmy i osoby.

 Na awersie medalu widnieje napis:  Jubileusz – 25 lat Służby Bogu,  Ojczyźnie i Rodzinie.  W centrum  
logotyp  Dni Bieżanowa z charakterystyczną wieżyczką kościoła NNMP. Symbol  towarzyszy nam od 1994 roku. 
Jego autorem  jest  artysta plastyk pan Marek Górny,  kiedyś mieszkający w Bieżanowie. Na rewersie widnieje 
znak graficzny  SRK  Archidiecezji  Krakowskiej oraz data 1918-2018  i napis  100 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.  Taki zbieg okoliczności.
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WYSTAWA Z OKAZJI XXV-LECIA SRK

 Członkowie Stowarzyszenie mają nadzieję na dalszą współpracę i  ofiarność.

 W dniu  obchodów XXV-lecia  SRK (19 lutego  
2019), po uroczystościach kościelnych i poświęceniu 
sztandaru  w auli  parafialnej została otwarta wystawa 
przedstawiająca historię, działalność stowarzyszenia. 
Materiały fotograficzne pochodzą ze zbiorów Stanisła-
wa Kumona, w dużej mierze autora fotografii. Wystawę 
w  cztery kolejne niedziele odwiedziło wielu mieszkań-
ców Bieżanowa,  często odnajdując się na fotografiach 
sprzed lat. 
 Wystawa jest projektem dużym, składa się z 36 
plansz obrazowo dokumentujących historię Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich w Bieżanowie, współpracę 
z Archidiecezją, Parafią Narodzenia NMP, Samorzą-
dem Krakowa, współpracy ze szkołami i domami kul-
tury, historię budynku – siedziby SRK – Katolickiego 
Domu Kultury  Eden  oraz najważniejsze projekty pro-
rodzinne, społeczne i kulturalne zrealizowane podczas 
25 lat jego istnienia. Fotografie pochodzą ze zbiorów 
Stanisława Kumona.

 Stowarzyszenie skupia w Kole przedstawicieli 
różnych pokoleń, środowisk i zawodów. Motto umiesz-
czone na sztandarze - „Rodzina Sanktuarium życia (św. 
JP II)”.  Członkowie Koła oprócz formacji  religijnej   
i pomocy rodzinie,  organizują dla społeczeństwa licz-
ne wystawy, warsztaty, konferencje, pielgrzymki, ko-
lonie i zimowiska dla dzieci, także imprezy masowe,   
integrując społeczność Bieżanowa oraz przybliżając  
i promując polską tradycje i kulturę. Przywiązuje się  
szczególną wagę do pielęgnowania polskości.
 Stowarzyszenie w parafii istnieje od 1994 
roku. Początek działalności   to to czas przemian ustro-
jowych, gospodarczych, kulturowych. To czas nadcho-
dzącej wolności słowa, wypowiedzi w twórczości arty-
stycznej. Ludzie czuli potrzebę aktywności społecznej, 
potrzebę wspólnoty, która przyszłość bierze w swoje 
ręce, nie ogląda się na państwo czy Kraków. Powstaje 
Katolicki Dom Kultury EDEN, przez następne kilkana-
ście lat jedyna placówka w okolicy. 
 Z pomocą i radą przychodzi członkom stowa-
rzyszenia parafia. Częściowo finansuje media,  pomaga 
w remontach. Członkowie  SRK dokumentują działal-
ność w Gazecie Dzielnicowej,  XII- tce,  Tygodniku 
Niedziela,  parafialnym Płomieniu. 
 Dużo się w Bieżanowie dzieje i po  części  uda-
je się te wydarzenia umieścić na wystawienniczych fo-
tografiach pogrupowanych  tematycznie.
Znajdujemy więc plansze:
- działalność Katolickiego Domu Kultury Eden
- wyjazdy wakacyjne i feryjne, lato w mieście,  zawody 
sportowe 
- pielgrzymki (w poszukiwaniu piękna, historii,  trady-
cji i wiary) 
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- nasi kapłani / asystenci SRK
-  Dni Bieżanowa (25 edycji) 
- Spotkania z ciekawymi ludźmi
- konkursy i zawody sportowe
- wystawy
- działalność formacyjna
 Stowarzyszenie działało  
prężnie, rozrosło  się do ponad 
40  członków.  Sprawy finan-
sowe prowadzone są w ramach  
SRK EDEN.  Dorobek Stowarzy-
szenia jest pokaźny, zarówno w 
kwestiach pomocy rodzinie jak i 
działalności społecznej. SERIK 
otrzymało wiele podziękowań od 
organizacji i samorządu,  także 
list gratulacyjny za udział w kra-
kowskim konkursie Filantrop roku 
2018.    

 Cieszymy się, gdy na naszych imprezach plenerowych ujawniają się liczne talenty muzyczne, teatralne,  
plastyczne. Wieloletnie działania Stowarzyszenia to przykład dobrej praktyki w zakresie organizacji wielospecja-
listycznych działań dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób  w osiedlu. Stowarzyszenie współpracuje z lokal-
nym i regionalnym samorządem oraz podmiotami, publicznymi i niepublicznym, działającymi w obszarze jego 
zadań statutowych. 
 Oprócz plansz dokumentujących działalność SRK,  w posiadaniu stowarzyszenia jest 16 planszowa wy-
stawa dokumentująca przebieg „Protestu głodowego”, prowadzonego w Bieżanowie w 1985. Obie wystawy mają 
charakter wystaw powtarzalnych, możliwych do łatwego wypożyczenia razem z antyramami.  
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 Katolicki Dom Kultury EDEN  wobec powsta-
nia domu kultury w Dworze Czeczów stracił niegdy-
siejsze znaczenie. Niemniej świetlica oraz Mały Dom 
Pielgrzyma działa  nadal.  Od wielu lat to także miejsce 
spotkań,  wystaw i konkursów.  Znakomicie uzupełnia-
my samorządową placówkę CK Podgórza. 
 Wśród gości Edenu byli artyści, posłowie,  sa-
morządowcy. Wspominamy m.in. obecność Stanisła-
wa Markowskiego, ś.p. Stanisława Czecza, Janusza 
Kaweckiego Adama Słomki, Barbali Bubuli, Jerzego 
Bożyka, Małgorzaty Wasserman, Tadeusza Dudy,  
a ostatnio ks. Isakowicza Zaleskiego.  
 Były też spotkania z kandydatami na radnych 
obecnej kadencji. Niestety zbyt mało Bieżanowian 
chce korzystać z możliwości  wymiany poglądów, 
uzyskania wiedzy historycznej czy poznania współ-
czesnych mechanizmów samorządności w wymiarze 
państwowym lub  lokalnym. Ciągle pokutuje stereotyp 
– nie pójdę,  nie przeczytam,  ja wszystko wiem i nie 
chcę (boję się) zmienić stanowisko,  postawę. Tymcza-
sem człowiek jest istotą społeczną, musi się uczyć całe 
życie, przekazywać wiedzę młodszych, brać za nich 
odpowiedzialność jako senior czy nestor. 
 Ta tematyka był poruszana na konferencji Gro-
madzkie Repozytorium Pamięci, także organizowane 
przez SRK w listopadzie 2018 roku.  Czasem sobie my-
ślę,  ksiądz powiedział piękne mądre kazanie,  dlaczego 
nie usłyszało go większa populacja osiedla, obecni byli 
parafianie,  których wiara i postawa jest ukształtowana. 
Jest przysłowie – boi się jak diabeł święconej wody,  
niestety potrzebujący „uwierzenia”  w Chrystusa,  boją  
się z nim spotkać. 
 Po pięknym kazaniu arcybiskupa Głódzia na 
Skałce, rozmawiałem z nim chwilę. Mówię,  dobre 
kazanie,  szkoda,  że tak mało ludzi się o nim dowie. 
Kapłan odpowiedział – kto chce,  znajdzie kazanie   
w internecie. Niby tak !!! Ale nie zdrowi potrzebują 
lekarza! Należy do nich dotrzeć. Ciekawie i mądrze 
przemawia arcybiskup Marek Jędraszewski, kto jednak 
i gdzie może go posłuchać? Spotkania osobiste dają 
najwięcej!  

 Zdarza się zarzut – uprawiacie politykę w para-
fii. Zgroza, jak można, kto na to pozwolił? Zapraszacie  
środowiska prawicowe! Skandal Odpowiadamy - nikt 
nikomu nie broni zaprosić do Bieżanowa prez. Maj-
chrowskiego czy  polityków PO.  Miejsc gdzie to można 
uczynić  jest w Bieżanowie dużo.  Zaproś,  zrób spo-
tkanie, zadbaj o promocję, a nie miej do ks. Proboszcza 
pretensji. My to robimy w Edenie,  które SRK dzierżawi 
od parafii wiele lat. SRK  EDEN ma osobowość prawną. 
Funkcjonowało w nim nawet biuro poselskie - filia.

KDK  EDEN  -  MIEJSCEM SPOTKAŃ
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SRK  -  W OPINII BIEŻANOWIAN

 ZYGMUNT SZEWCZYK
 … Okres lat 90-tych, początku transformacji 
ustrojowej, stwarzał potrzeby ożywienia działalności 
kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej; zrębów orga-
nizacyjno-bazowych dla tej działalności, bo Bieżanów 
stawał się powoli kulturalną pustynią. Także działal-
ność na rzecz ludzi ubogich i chorych miała aspekt 
wysoce humanitarny, a organizacja kolonii i obozów, 
wycieczek dla dzieci i młodzieży była wielce trafiona, 
zaspokajając pragnienia i marzenia wielu bieżanow-
skich rodzin. Organizacja imprez artystycznych, spor-
towo-rekreacyjnych, integracyjnych, a szczególnie 
Dni Bieżanowa, wychodziła naprzeciw oczekiwaniom  
i potrzebom mieszkańców, prezentując tradycje lokalne  
i bieżący „dorobek” kulturalny młodego pokolenia.
 Działalność Koła Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich w zakresie kulturalno-artystycznym i regio-
nalizmu jest wspaniałym uzupełnieniem działalności 
szkół. Szczególnie w kształtowaniu wiedzy historycz-
nej o Bieżanowie, jego ludziach i ich dokonaniach. 
Zestawienie, opis i udokumentowanie działań w po-
szczególnych segmentach programowych daje wyraz 
zaangażowania, ogromu pracy i skrupulatności sze-
rokiej rzeszy wolontariuszy, o zakresie ilościowym 
uczestników, doborze form i metod działań, realizacji 
celów społecznych, humanitarnych, patriotycznych 
i etyczno-moralnych. To szeroki zasób wiedzy Koła 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Świadkami prze-
żyć emocjonalnych byli uczestnicy imprez i akcji, ich 
rodzice, dziadkowie, rodziny, koleżanki i koledzy ...

Fragment publikacji Nasze świadectwo  2013 r. 

 PROF. MARIA MADEJ 
 … Przedstawione fakty wskazują na to, że tej 
duchowej drodze towarzyszy hasło „Rodzina Bogiem  
silna”. Nasuwa się pytaniE: Jak, na ile Bogiem silna? 
Ojciec Święty wyjaśnił nam, że „rodzina musi być na 
tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszyst-
kich, którzy ją tworzą – że potrafi pozostać ostoją dla 
człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów 
i bolesnych doświadczeń”.
 A jak urzeczywistnia się to wezwanie w „ma-
łej rodzinie rodzin” w Bieżanowie? Realizuje się ono 
w odkrywaniu Boga w nas i w naszych rodzinach 
przez uczestnictwo we Mszy św. w każdą pierwszą 
środę miesiąca, przez spotkania modlitewne, świątecz-
ne i okazjonalne. Prowadzone są wykłady, prelekcje  
i odczyty przez zaproszonych gości z różnych dziedzin 
nauki i kultury. Uświęcone są rocznice państwowe, 
papieskie i parafialne. Są organizowane wycieczki i 
pielgrzymki dla mieszkańców Bieżanowa do miejsc 
świętych i historycznie ważnych. Najwięcej jednak 
miejsca i uwagi poświecono uroczystościom lokalnym 

zorganizowanym przez członków SRK, którym nadano 
nazwę Dni Bieżanowa. Z podanych relacji organizato-
rów Dni, czyli członków SRK, a także z zapisanych 
„uwag na gorąco” przez uczestników i obserwatorów 
imprezy wynika, że inicjatywa Dni Bieżanowa powsta-
ła dla ożywienia, zintegrowania społeczności lokalnej; 
wzmocnienia więzi między mieszkańcami Bieżanowa  
i okolic; wzmocnienia relacji międzypokoleniowych  
i w trosce o rodzinę jako „pierwszej i podstawowej 
szkole miłości społecznej”, jako „pierwszej i podsta-
wowej szkole cywilizacji miłości”. A także dla pozy-
skania środków finansowych na letnie oraz zimowe 
wakacje dla dzieci i młodzieży z bieżanowskich rodzin 
oraz na działalność edukacyjną i kulturalną dla młod-
szych mieszkańców.
 Wnikliwa lektura, np. krótkich sprawozdań 
czy reportaży z przebiegu uroczystości Dni Bieżano-
wa, pozwala na poczynienie ciekawych obserwacji.  
A mianowicie jak zaplanowane cele wspomnianej 
imprezy i wielu innych stopniowo, systematycznie 
są osiągane. Można zauważyć, że coraz więcej osób, 
instytucji, rodzin, szkół, zespołów itp. włącza się do 
współodpowiedzialności za przebieg uroczystości. 
Liczba chętnych do udziału w konkursach, zawodach, 
rajdach, rozgrywkach sportowych – wzrasta. Pojawia 
się  każdym rokiem więcej pan prezentujących swoje 
słodkie „małe co nieco.” Niezwykły i już stały punkt 
programu to nie tylko Msza św. na rozpoczęcie wspól-
nego świętowania, lecz także Msza św. za małżeńskich 
jubilatów (25 i 50 lat). Specjalne błogosławieństwa (od 
Ks. Proboszcza i Ks. Kardynała) podkreślają szacunek 
i powagę trwałości sakramentalnego związku mał-
żeńskiego, zapewniającego bezpieczeństwo dzieciom  
i innym członkom rodziny. Z radością śledziłam pod-
czas lektury tej pracy jak „otwierają się kieszenie” 
sponsorów (z roku na rok ich liczba się powiększa).  
 Przychodzi mi na myśl jeszcze jedno spostrze-
żenie, że Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z roku 
na rok poszerza krąg miłości społecznej otwartej ku 
mieszkańcom Bieżanowa. Ta miłość społeczna (ofiar-
na, dobrowolna, skierowana ku drugiemu człowieko-
wi) jest ukształtowana i zespolona wokół Matki Bożej 
Bieżanowskiej i Jej Duszpasterzy, i już promienieje na 
życie mieszkańców Bieżanowa, a może i dalej przez 
nasze rodziny. Trudno jest omówić w jednym rozdzia-
le taki ogrom pracy (z całą odpowiedzialnością pod-
kreślam - dobrowolnej, trwałej i społecznej), trudu  
i wysiłku niewielkiej garstki rodzin, które pragną czy-
nić wszystko, aby młode pokolenie i rodziny miesz-
kające w Bieżanowie uchronić przed niszczącymi je 
tendencjami nowej kultury (konsumpcyjnej, medialnej 
i postmodernistycznej). Pragną też swoim następcom 
wskazać drogę budowania życia rodzinnego opartego 



 STR. 18.                     PŁOMIEŃ            NUMER SPECJALNY

wielu naszych przodków, aby na gruzach starej Europy, 
po I wojnie światowej pojawiła się na mapach Europy 
Polska.
 Niepodległość jest nie tyle nam dana co zadana 
a usytuowany w pięknym miejscu obelisk upamiętnia 
wydarzenie z historii naszej Ojczyzny i ma przypomi-
nać, że patriotyzm to zdolność do poświęcenia dla Oj-
czyzny – Polski i ‘małej ojczyzny’ – Bieżanowa.
 Osobom zaangażowanym w prowadzoną dzia-
łalność  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Para-
fii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bieżano-
wie, w tym szczególnie Przewodniczącej Pani Annie 
Lendzie należą się wielkie słowa uznania i serdecznego 
podziękowania.

Kwiecień 2019 r. 

 RYSZARD JAGLARZ
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przeżywa 
w tym roku piękny jubileusz 25 – lecia pracy dla wspól-
noty parafialnej i całej społeczności bieżanowskiej. Na 
przestrzeni lat swoją działalnością objęli właściwie 
wszystkich chętnych Bieżanowian proponując i organi-
zując różne formy działań integrujące nasze środowi-
sko. Na przestrzeni tych lat, każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Działalność tego stowarzyszenia przypomnia-
ła mi czasy, kiedy w Bieżanowie działo się wiele od-
dolnych imprez organizowanych przez mieszkańców, 
gdzie wielu się znało, spotykało, często spontanicznie 
udzielało.   
 Ja urodziłem się w 1930 r. i jako mały chłopiec 
pamiętam w latach poprzedzających II Wojnę Świato-
wą  spotkania organizowane przez Polską Organizację 
Wojskową (POW) z okazji 11 listopada na wzgórzu 
Kaim wraz z zawodami strzeleckimi  oraz uroczystości 
z okazji 3 maja pod pomnikiem w centrum Bieżanowa. 
Barwny przemarsz, w strojach ludowych, ze sztandara-
mi  rozpoczynał się przy szkole na ulicy Sucharskiego 
i maszerował ze śpiewem  pieśni patriotycznych,  mię-
dzy innymi  „Witaj majowa jutrzenko”. Lata wojenne to 
czasy działalności na naszym terenie AK, partyzantki, 
co upamiętniają nazwiska na  nazwach naszych niektó-
rych ulic. Dlatego, jako senior wdzięczny jestem sto-
warzyszeniu, że kultywuje tradycje patriotyczne  naszej 
społeczności.
  Wspominając pierwsze Dni Bieżanowa i na-
stępne w których uczestniczyłem, muszę przyznać, że 
były to imprezy bardzo radosne, integrujące nas, dawa-
ły możliwość spotkań z osobami dawno niewidzianymi 
lub nawiązywania nowych  znajomości. Przypomnia-
ło mi to lata 50, 60 i 70 minionego wieku, gdzie Klub 
Sportowy „Bieżanowianka” organizował co niedzie-
lę od maja do października festyny dla mieszkańców.  
W organizowaniu wspierała ich Ochotnicza Straż Po-
żarna, oraz 3 lub 4 razy w sezonie bieżanowscy har-
cerze, którzy w ten sposób zbierali fundusze na swoją 
działalność. 

na Dekalogu, który jest fundamentem nienaruszalności 
ładu ludzkiej moralności, szczęśliwego życia na ziemi 
i w wieczności.
 Na koniec pozostają tylko słowa uznania, po-
dziwu i głębokiej wdzięczności z życzeniami Bożej 
Opieki na długie lata życia w zdrowiu i radości. Życze-
nia te składam Wszystkim Rodzinom (i Każdej Rodzi-
nie z osobna) działającym w Kole nr 9 Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej w Bie-
żanowie na ręce Pani Prezes Zarządu Annie Leszczyń-
skiej – Lendowej.

Fragment publikacji Nasze świadectwo  2013 r.
  
 ANNA PUSOSKA
 Społeczność Bieżanowa może się poszczy-
cić działalnością i osiągnięciami Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich przy Parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Bieżanowie. Wykorzystując budynek 
gospodarczy przy starej plebanii, wyremontowany  
i zaadoptowany na rzecz działalności służącej lokalnej 
społeczności, Stowarzyszenie prowadzi w czynie spo-
łecznym bardzo różnorodną działalność wspierającą ro-
dziny w ramach Katolickiego Domu Kultury „EDEN”.  
Trzeba dodać, że największą troską objęte są dzieci  
i młodzież, niemniej uwzględniona jest  każda grupa 
wiekowa. Bardzo popularne i radośnie obchodzone są 
coroczne „Dni Bieżanowa”, organizowane przy współ-
udziale innych organizacji działających na terenie para-
fii. Stowarzyszenie organizuje wystawy okolicznościo-
we, pielgrzymki, pomoc charytatywną i realizuje szereg 
innych form aktywności integrujących mieszkańców  
i pobudzających lokalny patriotyzm. 
 Zważywszy na skromność zasobów i koniecz-
ność liczenia na własne siły Stowarzyszenie imponuje 
wolą działania, trwania przy tradycyjnych, narodowych 
wartościach opartych na katolickiej wierze i nauce.  
W swojej działalności Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich pokazuje czym jest prawdziwy patriotyzm, którym 
jest zdolność do poświęcenia na rzecz Ojczyzny – Pol-
ski i ‘małej ojczyzny’ czyli społeczności parafialnej.
 Znamiennym osiągnięciem Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich w Bieżanowie jest uczczenie 100 
lecia odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez 
ufundowanie obelisku pamiątkowego. Został on usy-
tuowany na skwerze w najbliższym otoczeniu naszego 
kościoła parafialnego.
 Obelisk ten wkomponowuje się w historię Bie-
żanowa z okresu I wojny światowej. Na Wzgórzu Kaim 
stoi pomnik upamiętniający bitwę przesądzającą los 
frontu rosyjsko-austriackiego, która uratowała miasto 
Kraków przed wojenną pożogą. W centrum Bieżano-
wa zaś mamy pomnik dedykowany Synom Bieżanowa, 
którzy oddali swoje życie w tzw. Wielkiej Wojnie. Nie-
podległość państwową uzyskaliśmy właśnie wskutek  
I wojny światowej, gdy nasi zaborcy rozpoczęli mię-
dzy sobą walkę o dominację. Trzeba było poświęcenia 
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zdań przy oskarżeniu prezeski stowarzyszenia, pani mgr 
Anny Leszczyńskiej-Lendy, zakończonego wyrokiem 
sądowym na jej korzyść. Podobnie ma się sprawa z róż-
nicą zdań między Stowarzyszeniem a Kurią na temat 
interpretacji przepisów regulujących funkcjonowanie 
placówki. Obydwa te przypadki należy traktować jako 
wypadki przy wieloletniej pracy.
 Dużym osiągnięciem Stowarzyszenia było po-
derwanie całej miejscowej społeczności do działania  
i organizacja obchodów 100-lecia odzyskania niepod-
ległości Polski, połączone z obchodami 25-lecia bieża-
nowskiego Koła nr 9.
 Wydaje mi się, że należy zintensyfikować wy-
siłki celem:
1. Zapewnienia zmiany pokoleniowej po przygotowaniu 
planu poszerzenia pracy Koła i  zachęcenia tym młod-
szego pokolenia do pracy w Stowarzyszeniu;
2. Przeanalizowania dotychczasowego sposobu kontak-
towania się z innymi organizacjami społecznymi w Bie-
żanowie, by nie być przez nie traktowani jako „starszy 
brat”. Dotyczy to również kontaktów z byłymi społecz-
nikami Bieżanowa (jak np. Dziob Stanisław), którzy po 
latach społecznikowania poszli na „wewnętrzną emigra-
cję”.

 Na tych festynach bawili się wszyscy chętni 
(dzieci, młodzież ucząca się, pracująca, studiująca i do-
rośli),  wspólnie spędzali czas na zabawie, rozmowach. 
Zabawa dla dorosłych trwała do późnych godzin noc-
nych.
 Pamiętam pierwsze Dni Bieżanowa, któ-
re w niedziele rozpoczynały się Mszą Świętą polową  
z udziałem chóru parafialnego, który w naszej parafii 
ma bardzo długą tradycję zapoczątkowaną w XIX wie-
ku. To właśnie ten chór, nasz bieżanowski występował 
na dworze cesarza Franciszka w Wiedniu.
 Na przestrzeni lat  widziałem, że działalność  
SRK ukierunkowana była bardzo mocno na rodzinę  
i dzieci, warto wspomnieć tu wyjazdy wakacyjne, ferie, 
konkursy organizowane dla dzieci. Bieżanowska spo-
łeczność ma też bogatą tradycję w tym zakresie. Obok 
klubu sportowego ukierunkowanego na młodzież, OSP, 
działało harcerstwo z bogatą ofertą dla młodych. Ponad-
to w Bieżanowie działał zespół tańca i grupa teatralna, 
która gromadziła młodzież i starszych, którzy wykazy-
wali uzdolnienia artystyczne.  Warto tutaj wspomnieć, 
że w naszej społeczności w latach 60,70 ,80prężnie 
działały komitety rodzicielskie podejmując wiele dzia-
łań na rzecz dzieci, szkoły, parafii. 
 Takie wspomnienia nasunęły mi się  patrząc na 
działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w na-
szej parafii. Dziękuję, że są kontynuatorami wspaniałej 
tradycji działania na rzecz  parafii i środowiska bieża-
nowskiego. Życzę wielu udanych inicjatyw i wspólnych 
działań wraz z harcerzami, Klubem Sportowym, Ochot-
niczą Strażą Pożarną  i Towarzystwem   Przyjaciół Bie-
żanowa.

 MADEJ TADEUSZ
 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające 
przy parafii Narodzenia NMP w Starym Bieżanowie 
jest najprężniejszą organizacją społeczną na terenie 
Bieżanowa, korzystającą z opieki duszpasterskiej tutej-
szych księży, jak również z „bazy materialnej” parafii,  
a przede wszystkim z Domu Kultury ‘EDEN’. Groma-
dzi kilkudziesięciu członków, którzy swoją pracą spo-
łeczną umożliwiają zorganizowanie pomocy dla potrze-
bujących parafian, jak np. organizacją kolonii letnich  
i zimowych dla dzieci i młodzieży; prowadzeniem świe-
tlicy dla dzieci i młodzieży; organizacja wycieczek do 
miejsc kultu religijnego i miejsc historycznych w kraju 
i zagranicą, organizowaniem pomocy finansowej i rze-
czowej dla ubogich, oraz wykonywanych innych po-
trzebnych prac społecznych.
 Trudną i niewdzięczną pracą jest pozyskiwanie 
środków na te cele, m. innymi z organizowanych im-
prez jak Dni Bieżanowa. Dysponują również środkami 
ze składek członkowskich i z 1% z rozliczenia podatku 
od osób fizycznych.
 Opieka duszpasterska ze strony Parafii trwa 
bez zarzutu, pomijając incydent związany z różnicą 

 Okolicznościowe adresy z okazji Jubileuszu 
przesłała Ochotnicza Straż Pożarna, Rada i Zarząd 
Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim, Klub Sportowy Bie-
żanowianka i Konsul Honorowy Republiki Chorwacji 
Paweł Włodarczyk. Wcześniej otrzymaliśmy podzięko-
wanie od Prezydenta Majchrowskiego za udział w kon-
kursie Filantrop Krakowa.
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 Współdziałanie z podmiotami działającymi 
na terenie Bieżanowa jest dla SRK bardzo ważne, ele-
ment integrujący organizowanych imprez jest  istotny. 
Jak zawsze we współpracy pojawiają się różnice zdań,  
czasem spory. Niemniej udaje się je pokonać. W ostat-
nim okresie dużym powodzeniem cieszyły się wysta-
wy historyczne 100-lecia odzyskania niepodległości,   
a także styczniowa wystawa  „Trudne stulecie”  przed-
stawiająca kilka aspektów historycznych towarzyszą-
cych  walce Polaków  o swoje państwo.

WSPÓŁPRACA Z DOMEM KULTURY “DWÓR CZECZÓW” 
FILIĄ CENTRUM KULTURY PODGÓRZE
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„Płomień” – Pismo do użytku wewnętrznego Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie – Bieżanowie.

Materiał zawarty w tym numerze, ze zbiorów SRK, opracował Stanisław Kumon

Numery archiwalne znaleźć można na stronie: www.biezanow.diecezja-krakow.pl w zakładce <Płomień>.


