Statuetka „Zwiastun”
„(…) O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna
radosnej nowiny (…)” – Iz 52, 7 – te słowa padły z ust
śp. ks. Bronisława Sieńczaka podczas pierwszej Mszy
św. odprawianej w kościele pw. Narodzenia Pańskiego
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w
Piekarach. Słowa te

stały się także inspiracją do

utworzenia honorowego wyróżnienia dla osób i
instytucji szczególnie życzliwych i wspierających
realizację dzieła „Radosnej Nowiny 2000”.
Statuetka

„Zwiastun”

została

ustanowiona

zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” z
dnia 15 lipca 2019 r. w celu uhonorowania osób, firm
i instytucji, które wspierają finansowo Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym
„Radosna Nowina 2000” w Piekarach, kierując się potrzebą serca i troską o właściwe wychowanie
i kształcenie polskiej młodzieży. Jest ona także znakiem uznania za promowanie Liceum w
środowisku lokalnym. Ma być podziękowaniem, ale także zachęceniem do dalszego śledzenia i
wspierania realizacji i rozwoju dzieła „Radosnej Nowiny 2000”. Liceum jako cel stawia sobie
kształcenie dojrzałej osobowości uczniów, daje możliwość przygotowania się do kontynuacji nauki
w szkołach wyższych lub zdobycia zawodu przydatnego na obecnym rynku pracy oraz
przygotowuje do godnego, twórczego i odpowiedzialnego udziału w życiu współczesnego świata
i Kościoła. Liceum daje szansę rozwoju młodzieży zdolnej i chętnej do nauki, a pochodzącej
z rodzin i środowisk, które nie są w stanie zapewnić jej możliwości kształcenia w zakresie liceum.
Statuetka „Zwiastun” jest znakiem wyróżnienia szkolnego najwyższej rangi.
Wyróżnienie przyznaje Kapituła Statuetki po rozpatrzeniu wniosków, składanych przez osoby
fizyczne, organizacje społeczne i kościelne, instytucje lub firmy. Wniosek o przyznanie Statuetki
należy składać do 31 maja każdego roku, z wyłączeniem roku, w którym ustanowiono wyróżnienie,
osobiście w siedzibie Kapituły Statuetki lub przesyłać drogą pocztową na adres: 32-060 Liszki,
Piekary 2 albo na adres e-mailowy: zwiastun@radosnanowina.pl, według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania Statuetki „Zwiastun”, dostępnego tutaj, wraz ze zgodą
na przetwarzanie danych osobowych Zgłaszającego oraz Kandydata (dotyczy osób fizycznych), a

także zgodę Kandydata na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z
realizacją wyróżnienia Statuetką. Wnioski, które wpłyną po terminie oraz wnioski niekompletne
nie są rozpatrywane.
Wyróżnienie ma formę statuetki, przedstawiającej anioła – zwiastuna radosnej nowiny, wykonanej
z brązu według projektu Pana Karola Badyny, który w 2011 roku otrzymał tytuł profesora
nadzwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pan Profesor w swojej
twórczości zajmuje się głównie rzeźbą portretową. Posiada liczne realizacje pomnikowe w Polsce,
między innymi w Krakowie, Warszawie, Lublinie, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie. Za granicą
zrealizował pomniki między innymi w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Izraelu, Singapurze. Karol
Badyna zajmuje się także sztuką sakralną. W dorobku artysty znajduje się ponad trzydzieści
kompleksowych projektów kościołów i kaplic. Projektował i realizował rzeźby do ogrodów
biblijnych w Proszowicach i Muszynie. Pan Profesor znany jest także z szeregu rzeźb Ławeczek
Jana Karskiego jakie powstały w USA, Izraelu, Portugalii oraz w kilku polskich miastach, w tym
w Krakowie na ulicy Szerokiej.

