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Stanisław Wyspiański (1869–1907) 
– artysta wszechstronny: drama-
topisarz, poeta, malarz, reforma-
tor teatru, inscenizator, scenograf.  

Jako jeden z najzdolniejszych studentów Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie uczestniczył, pod 
kierunkiem Jana Matejki, w pracach przy polichromii Kościoła Mariackiego. 
Od urodzenia związany z Krakowem, w 1895 r. po m.in. trzykrotnym pobycie w Paryżu, wrócił do 
Krakowa. Najbardziej znane prace Wyspiańskiego to witraże z kościoła Franciszkanów w Krako-
wie, dekoracyjne malarstwo ścienne, portrety dzieci, pejzaże, ale również projekty wnętrz i mebli, 
w których łączył cechy modernizmu z elementami zaczerpniętymi z polskiej sztuki ludowej. Jako 
dramatopisarz zasłynął „Weselem”, wystawionym po raz pierwszy 16 marca 1901 r. W 1906 r. wraz 
z rodziną przeniósł się do podkrakowskich Węgrzc.

Rada Gminy Zielonki, aby upamiętnić fakt, że Stanisław Wyspiański w latach 1906–1907 miesz-
kał w Węgrzcach, czyli na terenie dzisiejszej gminy Zielonki, w 110. rocznicę śmierci artysty usta-
nowiła rok 2017 Rokiem Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki. 

37-letni Stanisław Wyspiański zamieszkał w Węgrzcach z rodziną latem 1906 r. Mająteczek 
w Węgrzcach pod Krakowem, w pobliżu szosy warszawskiej, około 30 morgów z domem nabył 
Wyspiański od kolegi z lat szkolnych Ludwika Janikowskiego. Kupno domu umożliwiła m.in. na-
groda przyznana Wyspiańskiemu przez Akademię Umiejętności za Pejzaże z Kopcem. W posiad-
łości przyjmował literatów, dziennikarzy, aktorów. Dla sąsiadów zorganizował w sierpniu 1907 r. 
dożynki. Tworzył do końca, nawet zdjęty chorobą. Artysta przewieziony do szpitala w Krakowie 
zmarł 28 listopada 1907 r. W 1914 r. w celu odsłonięcia pola ostrzału fortu zabudowa wsi Węgrz-
ce, wraz z domem Wyspiańskiego, została zrównana z ziemią. W 1969 r. z okazji 100-lecia uro-
dzin artysty w miejscu domu stanął kamienny obelisk z tablicą pamiątkową. W 1970 r. pobliskiej 
Szkole Podstawowej w Bibicach nadano imię Stanisława Wyspiańskiego. Niedaleko szkoły artystę  
upamiętnia popiersie autorstwa Bronisława Chromego odsłonięte w 1987 r. 

W ramach Roku Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki zorganizowano wiele przedsięwzięć.



Inauguracja Roku Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki

W szkole w Bibicach, która nosi imię Stanisława Wyspiańskiego, w okolicach dnia urodzin artysty 
organizowane są co roku Obchody Święta Patrona. W rocznicowym roku 2017 11 stycznia odbył się 
„Szkolny Konkurs Projektów” o Stanisławie Wyspiańskim, w którym zwycięskim okazał się poświę-
cony artyście przewodnik dla dzieci Zosi Gazdy. Gimnazjaliści przygotowali fragmenty dramatów 
Stanisława Wyspiańskiego w formie spektaklu: „Teatr mój widzę ogromny”. Odbyły się warszta-
ty malarskie: „Bądź jak Wyspiański” dla najmłodszych uczniów i zerówkowiczów z miejscowego 
Przedszkola Samorządowego. Był wieczór ze Stanisławem Wyspiańskim, m.in. z  udziałem pań 
z Kół Gospodyń Wiejskich z Węgrzc i Bibic. Ślubowaniu klas pierwszych szkoły podstawowej to-
warzyszyła uroczysta akademia poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu. Można było obejrzeć 
prezentację multimedialną pt. „Z Krakowa do Węgrzec, czyli krótka opowieść o Stanisławie  
Wyspiańskim”, gdzie znalazły się wspomnienia mieszkańców wsi o węgrzeckim okresie życia poety. 

W gminie Rok Stanisława Wyspiańskiego zainau-
gurowano 28 lutego 2017 r. podczas gali rozdania 
nagród samorządowych gminy Zielonki, zwanych 
z racji terminu „Śledzikiem samorządowym”. 
Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek za-
prezentowała się w ludowych strojach krakowskich, 
„Krakowiaka” wykonał zespół „Wesela bibickiego” 
przygotowany przez Annę Herezy z towarzysze-
niem kapeli Jana Regulskiego, a fragment „Wesela” 
w aranżacji Marka Grechuty zaprezentowali soliści 
zespołu Fermata Maja Sum i Norbert Kociarz, wcie-
lając się w Pannę Młodą i Poetę, akompaniowała im 
kierownik zespołu Anna Roj.



Imieniny Stanisława Wyspiańskiego w Węgrzcach i Krakowie

8 maja 2017 r. Biblioteka Publiczna w Zielonkach zaprosiła na „Imieniny Stanisława Wyspiańskie-
go”. Dzieci barwnym korowodem, w strojach krakowskich, przeszły spod siedziby filii biblioteki 
w Węgrzcach na miejsce, w którym kiedyś stał dom Stanisława Wyspiańskiego, a obecnie znaj-
duje się obelisk z pamiątkową tablicą. Na przedzie pochodu maszerowała delegacja ze Szkoły 
Podstawowej w Owczarach z Lajkonikiem. Nie zabrakło pań z Kół Gospodyń Wiejskich z Węgrzc 
i Owczar, jak też członków węgrzeckiego Koła Seniora, OSP Węgrzce oraz Bibice, harcerzy z węg-

rzeckiej drużyny „Twierdza” ze Szczepu Zie-
lonego im. T. Kościuszki, przedszkolaków 
z Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach  
z siedzibą w Bibicach i z Niepublicznego 
Przedszkola „Kubisiowy Ogród” z Węgrzc oraz 
uczniów nauczania początkowego z Bibic.

Tego samego dnia wieczorem odbyły się uro-
czystości w Klasztorze oo. Paulinów w Krako-
wie. Uroczysty przemarsz ulicami Krakowa 
mieszkańców gminy Zielonki na czele z Para-
fialno-Gminną Orkiestrą Dętą z Zielonek za-
kończył się złożeniem kwiatów przy grobie Sta-
nisława Wyspiańskiego w Krypcie Zasłużonych 
na Skałce. Podczas mszy świętej o węgrzeckim 
okresie życia artysty opowiedział ks. kanonik 
Andrzej Olszowski, proboszcz parafii w Zie-
lonkach. Przypomnijmy, że pogrzeb artysty 
miał miejsce 110 lat temu 2 grudnia.



Parada Patronów i Gminny Konkurs Recytatorski

2 czerwca miała miejsce niecodzienna uroczystość jednocząca środowiska uczniowskie z różnych 
szkół gminy Zielonki – w szkole w Bibicach zorganizowano „Paradę Patronów”. Najbardziej ocze-
kiwanym punktem jej programu był uroczysty przemarsz barwnym korowodem przez ulice Bibic, 
który zakończył się na bibickim Rynku. Maszerowali wraz ze Stanisławem Wyspiańskim: Józef 
Piłsudski (patron szkoły w Woli Zachariaszowskiej), Eugeniusz Kwiatkowski (patron szkoły w Ow-
czarach), Jan Paweł II (patron szkoły w Zielonkach) i Jerzy Kukuczka (patron szkoły w Korzkwi).

7 marca 2017 r. Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach zorganizowało Gminny Kon-
kurs Recytatorski – zgłosiło się 91 uczestników z terenu gminy Zielonki. Postać artysty w roku jemu 
poświęconym wyróżniono wprowadzeniem specjalnej kategorii konkursowej. Wyróżnienie w gru-
pie gimnazja/licea zdobyła Patrycja Kremer z Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej. Uczestnicy 
recytowali niezapomniane strofy z Wyspiańskiego, jak np. wyznanie, które powinno dawać wiele 
do myślenia: „Kocham Kraków – bo nie od kamieni przykrościm doznał – lecz od żywych ludzi”.



Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżowych w Bibicach

Wyspiański w street arcie, street art w Wyspiańskim, czyli Festiwal Graffiti i Sztuk Młodzieżo-
wych Fundacji ARTica po zeszłorocznej edycji w Zielonkach, w tym roku był poświęcony Sta-
nisławowi Wyspiańskiemu i odbywał się w Bibicach, dzięki wsparciu finansowemu gminy.  

Od 19 do 23 września 2017 r. ar-
tysta streetartowy Mikołaj Rejs 
tworzył mural przedstawiający 
Stanisława Wyspiańskiego na 
ścianie budynku szkoły. Dodat-
kowo 22 września 2017 r. grupa 
uczniów z gimnazjum, wraz 
z artystą Wojciechem Wiśniew-
skim, tworzyła barwną deko-
rację ścian w sali 217. Ich praca 
poprzedzona została warsztata-
mi z wykorzystaniem wodnych 
farb w sprayu oraz wykona-
niem szablonów z motywami 
kwiatowymi. 23 września 2017 r. 
społeczność Szkoły Podstawo-
wej w Bibicach: uczniowie, na-
uczyciele i rodzice wzięli udział 
w Festynie Rodzinnym wokół 
Wyspiańskiego, kiedy to uroczy-
ście odsłonięto mural i otwarto 
pracownię. 



Dożynki w Węgrzcach ze Stanisławem Wyspiańskim w tle

W 1907 r. Stanisław Wyspiański wraz z żoną Teodorą Teofilą wydali huczne dożynki u siebie 
w Węgrzcach, na które zaprosili mieszkańców Węgrzc i gości z Krakowa. Po 110 latach historia 
zatoczyła koło i znów mieszkańcy Węgrzc, całej gminy Zielonki oraz goście z Krakowa bawi-
li się z okazji Święta Plonów podczas dwudniowych dożynek gminy Zielonki, które odbyły się  
26 i 27 sierpnia 2017 r. w Węgrzcach. Dożynki zorganizowały: Centrum Kultury, Promocji i Re-
kreacji w Zielonkach i sołectwo Węgrzce z partnerami. Wystąpiły: dzieci z węgrzeckiego przed-
szkola „Kubisiowy Ogród” i przedszkola samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach, 
zespół FolkoweLove, zespół artystyczny z Bibic, Koło Przyjaciół Brzozówki, Gawędziarze i Śpie-
wacy z Grębynic oraz zespół teatralny działający przy parafii św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach 
ze specjalnie przygotowanym na tę okazję przedstawieniem „Wyspiański w pięciu smakach, czyli 
lekkostrawny spektakl o naturze Polaków” w reżyserii Krystiana Guta. W drugim dniu dożynek 
na teren TS Węgrzce zjechało 11 korowodów z wieńcami z sołectw gminy Zielonki. Mszę świętą 

celebrował ksiądz proboszcz z Węgrzc Woj-
ciech Warzecha, który poświęcił wieńce do-
żynkowe. Oprawę muzyczną nabożeństwa 
zapewniła Parafialno-Gminna Orkiestra 
Dęta z Zielonek pod kierunkiem Wojciecha 
Karwata. W ciągu dwóch dni można było 
wziąć udział w bezpłatnych warsztatach 
artystycznych, podczas których powstawały 
prace inspirowane twórczością Stanisława 
Wyspiańskiego.

26 sierpnia imieniem Stanisława Wyspiań-
skiego nazwano nowe rondo w Węgrzcach.





Szlak Śladami Stanisława Wyspiańskiego po gminie Zielonki

W Roku Stanisława Wyspiańskiego wytyczono i oznakowano 
w gminie poświęcony artyście turystyczny szlak tematyczny. 
Stąd spacer szlakami Stanisława Wyspiańskiego w gminie 
Zielonki najlepiej odbyć korzystając z tego szlaku. Inau-
guracja i test szlaku został przeprowadzony 23 września 
2017 r. podczas szkolnego festynu w szkole w Bibicach przez 
stowarzyszenie Zachariasz oraz Centrum Kultury, Promo-
cji i Rekreacji w Zielonkach, szlak testowało również Koło  
Seniora z Węgrzc podczas spaceru 18 października.  

Spod Szkoły Podstawowej w Bibicach szlak wiedzie do obelisku w miejscu domu S. Wyspiańskiego, 
odnoga szlaku prowadzi do dworku Jana Matejki, mentora Wyspiańskiego, w Boleniu; wracając 
do szkoły w Bibicach mijamy popiersie Stanisława Wyspiańskiego autorstwa Bronisława Chrome-
go. Szlak powstał dzięki projektowi „Szlakiem Wyspiańskiego – nowe szlaki turystyczne w gminie 
Zielonki”, który udało się zrealizować przy wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach kon-
kursu ofert z turystyki pt. Małopolska Gościnna. Przejście szlaku ułatwiają oznakowania na tra-
sie koloru zielonego i niebieskiego oraz 
tablice z mapami i opisami usytuowane 
w kluczowych miejscach szlaku. Przy-
kładowo tablica uwidoczniła schowany 
w cieniu drzew obelisk w miejscu domu 
Stanisława Wyspiańskiego. W ramach 
projektu zorganizowano też konkurs 
plastyczny na projekt witrażu z motywa-
mi kwiatowymi, prace można było podzi-
wiać podczas imprezy w Bibicach.





Ogólnogminne konkursy poświęcone artyście

26 kwietnia 2017 r. uczniowie rywalizowali w zorganizowanym 
przez szkołę w Bibicach Gminnym Konkursie Wiedzy o Wyspiań-
skim – I miejsce zajęły drużyny z Zielonek i Korzkwi. Uczniowie 
wykazali się wiedzą na temat życia i twórczości Wyspiańskiego, 
odpowiadając na pytania, rozwiązując krzyżówkę, pracując z pla-
nem Krakowa oraz rozpoznając dzieła artysty. 

„Wyspiański oczami dziecka”, pod tą nazwą szkoła w Bibicach 
zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży gmin-
nych szkół inspirowany twórczością Stanisława Wyspiańskiego. 
23 maja jurorzy wybrali najciekawsze prace w trzech kategoriach 
wiekowych. W kategorii klasy O–III szkoły podstawowej I miejsce 
zdobyła Gabriela Syc (SP Bibice) za malowane krzesełko; w kate-
gorii klasy IV–VI szkoły podstawowej I m. uzyskała Kamila Waśko 
(SP Bibice) za taboret; w kategorii gimnazjum I m. zajął Tomasz 
Jaworski (Gimnazjum w Bibicach) za portret Stanisława Wyspiań-

skiego. Oceniano staranność wy-
konania, wykorzystanie materia-
łów, inwencję, pomysłowość oraz 
stylistyczną spójność z tematyką 
prac artysty.





„Wesele” w szkole w Zielonkach

Szkoła w Zielonkach zorganizowała gminną rywalizację między świetlicami szkolnymi w konkursie 
plastycznym „Arcydzieła Stanisława Wyspiańskiego widziane oczami dziecka”. W marcu ucznio-
wie edukacji wczesnoszkolnej z zieloneckiej szkoły uczestniczyli w niezwykłej inscenizacji „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego przygotowanej przez Teatr Słowackiego w Krakowie w formie escape 
roomu. Przygotowano również dwie wystawy: poświęconą barwnemu życiu i bogatej twórczości 
Stanisława Wyspiańskiego jako malarza, literata, projektanta oraz „Dziecko w malarstwie Stani-
sława Wyspiańskiego”. Koło teatralne uczniów kl. I–III przygotowało przedstawienie pt. „Wese-
le bronowickie”. Przy pozyskaniu strojów pomagała Biblioteka Publiczna w Zielonkach. 19 maja 
2017 r. w szkole w Zielonkach odbyło się „Wesele w Zielonkach”. Wspólną zabawę rozpoczął pokaz 
krakowiaka w wykonaniu grona pedagogicznego i uczniów. Następnie na scenie zaprezentowały 
się poszczególne klasy z repertuarem weselnym i folklorystycznym. Uczestnicy mogli spróbować 
swoich sił również w weselnym karaoke, tworząc witraże, ozdabiając złote podkowy, plotąc wianki.

Strofy Wyspiańskiego w szkole 
w Woli Zachariaszowskiej

Szkoła w Woli Zachariaszowskiej wypadła bar-
dzo dobrze w gminnym konkursie recytator-
skim. Uczniowie startowali również w gminnym 
konkursie wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim, 
szkoła poświęciła artyście tematy lekcji plastyki, 
gazetki szkolne, uczniowie przygotowali prezen-
tacje multimedialne o życiu i twórczości Stanisła-
wa Wyspiańskiego na lekcjach plastyki i historii.



Żywe obrazy w szkole w Owczarach

SP w Owczarach w ramach Roku Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki zrealizowała pro-
jekt pt. „Żywe obrazy”. Uczniowie z pomocą nauczycieli i rodziców przygotowali stroje i rekwizyty 
do wybranych portretów artysty, aby jak najwierniej upodobnić się na zdjęciach do dzieł malarza.

Po gminie harcował Lajkonik z Owczar, jak już wspomniano, a uczniowie uczestniczyli również 
w Narodowym Czytaniu „Wesela”.

Akropolis  
ze szkoły w Korzkwi

Uczniowie szkoły w Korzkwi spacerowali 
po Krakowie śladami Stanisława Wy-
spiańskiego i tworzyli witraże na war-
sztatach, a nawet Akropolis z ruchomego 
piasku. Szkolne koło ekonomiczne zor-
ganizowało rozgrywki w układaniu puz-
zli przedstawiających obrazy Stanisława 
Wyspiańskiego. Korzkiewscy uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach pt. „Tajemnice 
Wesela 1900 roku”, które nawiązywały 
do „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. 
Świetnie wypadli w gminnym konkursie 
wiedzy o Wyspiańskim, w którym zajęli 
I miejsce, o czym pisaliśmy już wcześniej.



W przedszkolach w Zielonkach i Węgrzcach

W Przedszkolu Samorządowym w Zielonkach realizowany był projekt „Wyspiański widziany 
oczyma dziecka”. Jedna z grup przedszkolaków skupiła się na motywach roślinnych w twórczości 
Wyspiańskiego lepiąc z gliny i malując duży obraz używając tylko dłoni – tak powstała kolorowa 
łąka pełna irysów. Inna tworzyła zielnik. Dzieci ćwiczyły ręce wycinając kolorowe kółeczka, które 
później wklejały w pawi ogon. Kolejna grupa nauczyła się robić witraże w Pracowni i Muzeum  
Witrażu w Krakowie. Dzięki współpracy z Kołem Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego odby-
ły się zajęcia, podczas których powstały wyjątkowe maski. Następna grupa wybrała chochoły jako 
temat przewodni swoich prac. Podczas wernisażu grupa przedszkolaków przygotowanych przez 
Marzenę Makarską zatańczyła i zaśpiewała w strojach krakowskich, a grupa Katarzyny Lutak  
zaprosiła na wyjątkowe „Wesele” – przedszkolaki wystąpiły z wykonanymi przez siebie kukiełka-
mi – postaciami z dramatu S. Wyspiańskiego.

Samorządową placówką oświatową najbliższą miej-
scu zamieszkania Stanisława Wyspiańskiego jest 
Przedszkole Samorządowe w Węgrzcach z siedzibą 
w Bibicach. Brało więc udział w obchodach Imienin 
Stanisława Wyspiańskiego. Nauczyciel Ewa Przyby-
ła napisała program autorski „Szlak Wyspiańskiego 
dla przedszkolaków”. Stąd przez kolejne lata pracy 
przedszkola będą realizowane zajęcia z tego zakre-
su również we współpracy z Biblioteką Publiczną 
w Węgrzcach. Prócz zajęć plastycznych i teatralnych 
przedszkolaki będą odwiedzać miejsca pamięci 
związane ze Stanisławem Wyspiańskim w swojej 
okolicy. 



„Wyspiański kochał kobiety” i warsztaty malarskie

12 marca 2017 r. w Centrum Integracji Społecznej w Zielonkach zaprezentowano montaż słowno-
-muzyczny „Wyspiański kochał kobiety, czyli po co babę zesłał Bóg”, przygotowany z okazji Dnia Ko-
biet przez gminną Bibliotekę Publiczną i sołectwo Zielonki. Tuż po Dniu Kobiet specjalnymi gośćmi 
imprezy były przedstawicielki płci pięknej. W młodopolski nastrój wprowadzały wybrane sceny 
z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i prezentacje sztuki secesyjnej. Na zakończenie wieczoru 
wszystkim uczestniczkom imprezy rozdano inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego 
naszyjniki w kształcie kwiatów maku, które wykonała w swojej pracowni Magdalena Filipek.

Filia Biblioteki Publicznej w Węgrzcach przygotowała dla seniorek cykl 
warsztatów artystycznych inspirowanych twórczością Wyspiańskie-
go. Pod czujnym okiem bibickiej malarki Haliny Banaś uczestniczki 
spotkań, członkinie Koła Seniora i czytelniczki węgrzeckiej książnicy, 
mogły podjąć wyzwanie samodzielnego stworzenia dzieła malarskiego 
o wybranej tematyce. W marcu wybór padł na kwiaty. W kwietniu sku-
piono się na sztuce projektowania witraży. W maju malowano pejzaże. 
Efekty starań można było podziwiać przez całe wakacje na wystawie 
zatytułowanej „Zainspirowane Wyspiańskim” w czytelni biblioteki.



Narodowe Czytanie i gra terenowa „Galicjana”

Dramat „Wesele” wybrano do Narodowego Czytania, również głosami mieszkańców naszej gminy 
zainspirowanych Rokiem Stanisława Wyspiańskiego. Czytali najmłodsi, czyli uczniowie szkół m.in. 
w Korzkwi, Owczarach, Węgrzcach, nieco starsi na os. Łokietka u Michała Michalczyka. Organiza-
torem tegorocznego węgrzeckiego Narodowego Czytania była filia Biblioteki Publicznej w Zielon-
kach. W wydarzeniu 5 września 2017 r. wzięli udział członkowie bibliotecznego Dyskusyjnego Klubu 
Książki, seniorzy oraz chętni mieszkańcy Węgrzc. Wspólne czytanie fragmentów „Wesela”, z podzia-
łem na role, poprzedził wykład polonistki i poetki Zofii Daszkiewicz poświęcony genezie dramatu. 

W grze terenowej „Galicjana” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach „w paź-
dziernikowym chłodzie, przez arterie, drogi i polne ścieżki, by poznać Stanisława Wyspiańskiego 
i epokę Młodej Polski”, stawiły się młodzieżowe reprezentacje gminnych szkół. Uczniowie musieli 
odczytać źródło rękopiśmienne, zinterpretować obraz i tekst historyczny lub literacki, a także wy-
kazać się znajomością topografii gminy. Tematyka zadań każdej grupy była różna: można było 
wylosować trasę malarską, literacką, patriotyczną lub chłopską. Cztery pięcioosobowe zespoły ze 
szkół z Bibic, Korzkwi, Woli Zachariaszowskiej i Zielonek przeszły długą trasę z sześcioma punkta-
mi stacyjnymi rozlokowanymi w różnych miejscach gminy. Pierwsze miejsce zdobyła grupa z Bibic. 



Z Wyspiańskim do Krakowa

Rok Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki wyszedł poza granice naszej gminy, co oczywiste 
do Krakowa. Prócz częstych wizyt uczniów gminy w muzeum witrażu, wycieczek, escape roomów, 
oddania hołdu na Skałce poprzez złożenie wieńców i innych aktywności przykładowo 10 maja 2017 r. 
uczniowie z Bibic dali przedstawienie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłą-
taja w Krakowie z okazji XIV Tygodnia Bibliotek. Przybyła publiczność, czyli uczniowie krakowskich 
szkół, mogła obejrzeć przedstawienie obrazujące życie i twórczość patrona szkoły pt. „Multimedial-
ny spacer po muzeum Stanisława Wyspiańskiego”. Pracownia EcoArt z Centrum Kultury, Promocji 
i Rekreacji w Zielonkach wraz z Akademią Ignatianum przeprowadziła w ramach Festiwalu Nauki 
i Sztuki 26 maja 2017 r. na Rynku Głównym w Krakowie warsztaty plastyczne. Na warsztatach „Natu- 
ralnie z Wyspiańskim” powstało ponad 30 witraży malowanych na szkle inspirowanych krakow-
skimi witrażami Stanisława Wyspiańskiego, wykonanych przez dzieci, młodzież oraz dorosłych. 



Organizacje zainspirowane twórczością Wyspiańskiego

29 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Bibicach odbyły się warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu 
Fundacji im. Marszałka Marka Nawary „Wyspiański pod Krakowem. Słowa – wzory – konteks-
ty kultury” prowadzone przez Lucynę Jaworską i Urszulę Sobczyk. Projekt realizowany był przy 
wsparciu finansowym gminy Zielonki. Warsztaty wpisywały się w program obchodów Roku Stani-
sława Wyspiańskiego w gminie Zielonki. Warsztaty przybliżyły nauczycielom Zespołu Szkół w Bi-
bicach i Raciborowicach symbolikę i rolę roślin w twórczości Stanisława Wyspiańskiego, wzmocniły 
tożsamość lokalną oraz rozbudziły zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu. 

Warsztaty zakończyły się wykonaniem prac 
graficznych – linorytów, inspirowanych roślin-
nymi winietami Wyspiańskiego. 18 i 20 paź-
dziernika 2017 r. w warsztatach związanych 
z projektem uczestniczyli uczniowie. 

Z Wyspiańskim powitało lato również Stowa-
rzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie 
z nami” w Korzkwi. Już po raz 39. podopieczni 
Stowarzyszenia „Bądźcie z nami” z 17 ośrodków 
specjalnych oraz uczniowie z zaprzyjaźnio-
nych szkół i przedszkoli z Małopolski wspólnie 
bawili się na integracyjnym pikniku. 4 czerw-
ca 2017 r. na łące u stóp zamku w Korzkwi 
można było spotkać m.in. Lajkonika i Smoka 
Wawelskiego oraz uśmiechnięte dzieci w stro-
jach krakowskich. Inspiracją dla tegorocznego 
spotkania była twórczość Stanisława Wyspiań-
skiego. W galerii pod zamkiem prezentowano 



prace przygotowane przez podopiecznych stowarzyszenia podczas wcześniejszych warsztatów.  
Można było oglądać witraże, pastele i kolaże inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego.

Co wspólnego może mieć Dzień Babci i Dziadka w Kole Seniora w Węgrzcach ze Stanisławem 
Wyspiańskim? Seniorzy z Węgrzc pierwsze w 2017 r. spotkanie 28 stycznia musieli poświęcić ar-
tyście, który w ostatnim roku życia mieszkał w Węgrzcach, ponieważ członkami koła są państwo 
Władysława i Stanisław Walaszkowie, którzy mieszkają dokładnie w miejscu, w którym stał dom 
artysty, zburzony dla odsłonięcia pola ostrzału węgrzeckiego fortu. Ciekawie, m.in. o dzieciach 
artysty, opowiadała Zofia Kańczura, rocznik 1928, również członkini koła, której dom rodzinny 
sąsiadował z domem Wyspiańskich i która pamięta Stasia Wyspiańskiego, syna artysty. 



Rok Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki podsumowano uroczyście 1 grudnia 2017 r. 
w Węgrzcach. Podczas spotkania podziękowano wszystkim, którzy włączyli się w obchody i kulty-
wowanie pamięci o artyście.



Publikację przygotował 
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