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Minęło już 30 lat, od kiedy pierwsi ucznio-
wie przekroczyli mury Szkoły Podstawowej 
nr 148 przy ul. Żabiej 20! Obecnie w szkole 
jest 31 oddziałów (w tym 12 integracyjnych) 
– 17 w szkole podstawowej i 14 klas gimna-
zjalnych. Nie sposób było przejść obojętnie 
wobec wspaniałego jubileuszu, więc 28 i 29 
września 2017 r. społeczność szkolna święto-
wała XXX-lecie Szkoły. Honorowy patronat nad 
uroczystościami związanymi z Jubileuszem 
Szkoły objęli: Rada Dzielnicy XII, Towarzystwo 
Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerz-
manowskich, Stowarzyszenie Nowy Prokocim 
„Przyjaciele”.

Ab initio, czyli na początek
Sprawne przeprowadzenie obchodów wy-

magało wielu przygotowań, które koordyno-
wali pani dyrektor Jolanta Piekarska (pierwszy 
dzień) i pan Robert Kalita (drugi dzień). Pra-
wie trzydziestoosobowy zespół ds. obchodów 
XXX-lecia szkoły, pod kierunkiem p. Roberta 
Kality, pracował już w poprzednim roku szkol-
nym. Pierwszym zadaniem było zgromadzenie 
funduszy na organizację jubileuszu. W związ-
ku z tym odbyły się aukcje ciast (upieczonych 
przez nauczycieli i rodziców) oraz sprzedaż 
cegiełek. Szkoła uzyskała również fundusze 
z Rady Dzielnicy XII. Dzięki zgromadzonym 
środkom można było ciekawie przeprowadzić 
obchody, przygotować materiały konkursowe 
i konferencyjne oraz jubileuszowe pamiątki 
dla członków szkolnej społeczności.

Ad rem, czyli przejdźmy do rzeczy
Pierwszy dzień obchodów upłynął pod 

znakiem „Czaru par”, koordynowanego przez 
p. Halinę Błoniarz i p. Grażynę Łuczak. W tym 
interdyscyplinarnym konkursie wzięli udział 

wszyscy uczniowie z klas 2–7 szkoły podsta-
wowej, a gimnazjaliści pełnili funkcję sędziów. 
Uczniowie wspaniale radzili sobie z zadaniami 
z różnych dziedzin nauki, rozwiązywali proble-
my logiczne, wykazywali się sprawnym licze-
niem, znajomością języka angielskiego, języka 
polskiego, przyrody, historii i historii szkoły. 
Każda para pokonała sześć konkurencji: krzy-
żówkę, domino, grę planszową, grę w karty, 
układankę i problem. Stanowiska konkurso-
we rozmieszczone były we wszystkich salach 
lekcyjnych, a w auli odbywały się trzykrotnie 
rozpoczęcia i podsumowania wyników dla 
kolejnych grup wiekowych. Na najlepsze pary 
czekały nagrody zakupione z funduszy Rady 
Dzielnicy XII. Wszyscy uczniowie otrzymali 
dyplomy za udział w konkursie oraz nowe, 
szkolne teczki. Najmłodsi uczniowie, czyli 
pierwszoklasiści, uczestniczyli w zabawach 
i konkursach sportowych w dużej sali gimna-
stycznej, wspaniale spędzili czas, wykazując 
się sprawnością fizyczną.

Wieczorem, w kościele Miłosierdzia Boże-
go, odbyła się msza święta w intencji szkolnej 
społeczności odprawiana przez ks. Piotra Pie-
truszkę. Modliliśmy się także za naszych zmar-
łych uczniów, absolwentów, pracowników.

Drugi dzień obchodów jubileuszowych 
zdominowała czterogodzinna konferencja dla 
wszystkich uczniów naszej szkoły. W ramach 
konferencji przygotowano: program artystycz-
ny, prezentację multimedialną o historii szkoły 
i warsztaty z udziałem absolwentów. Konferen-
cji towarzyszyły wystawy zdjęć, kronik szkol-
nych, prac plastycznych naszych absolwentów 
i nauczycieli. Każdy z uczniów otrzymał spe-
cjalnie przygotowane materiały konferencyjne 
– teczkę zawierającą informację o najważniej-
szych wydarzeniach z historii Szkoły.

Na urodzinach szkoły nie zabrakło znamie-
nitych Gości. Odwiedzili nas m. in.: przedsta-
wiciel organu nadzorującego – reprezentujący 
Małopolskiego Kuratora Oświaty – starszy 
wizytator p. Bożena Puchała oraz przedstawi-
ciel organu prowadzącego – reprezentująca 
Prezydenta Miasta Krakowa – kierownik re-
feratu Szkół Ogólnokształcących w Wydziale 
Edukacji – p. Iwona Żurkowska. Obecni byli 
również: radna Miasta Krakowa (i Dzielnicy 
XII) – p. Grażyna Fijałkowska, Radni Dzielni-
cy XII – p. Barbara Leśniak i p. Rafał Buchelt 
(również Dyrektor SP 41), prezes Stowarzysze-
nia Nowy Prokocim „Przyjaciele” – p. Mieczy-
sław Lasota, prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Prokocimia – p. Teresa Grzybowska, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” 
– p. Zbigniew Socha, prezes Zarządu Korcza-
kowskiej Republiki Dziecięcej „Dyliniarnia” 
– p. Maria Pułczyńska, przewodnicząca Od-
działu Krakowskiego Stowarzyszenia Nauczy-
cieli Matematyki – p. Maria Legutko. Szkołę 
odwiedzili także dyrektorzy pobliskich szkół:  
p. Artur Pasek (SP 117) i p. Bartosz Rutkowski 
(SP 124), oraz p. Elżbieta Kubicka z Przedszko-
la nr 35. Szczególnie serdecznie została powi-
tana pani Danuta Chwastek – żona pierwsze-
go Dyrektora Szkoły. Podczas spotkania w auli, 
na ręce pani Dyrektor, zostały przekazane li-
sty gratulacyjne. Wszyscy gratulowali Szkole 
sukcesów dydaktycznych i wychowawczych 
oraz życzyli kolejnych osiągnięć edukacyjnych 
przez następne 30 lat. Niespodzianką okazały 
się prezenty urodzinowe dla szacownej 30-lat-
ki. Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjacie-
le” podarowało szkole sprzęt sportowy, nato-
miast od „Dyliniarni” szkoła otrzymała książki 
pomocne najmłodszym uczniom podczas na-
uki języka angielskiego. Pan Zbigniew Socha 

To już 30 lat Szkoły przy Żabiej!

Wydarzyło się
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30 września w Szkole Podstawowej nr 41 
im. Jana Kochanowskiego w Krakowie odbył 
się Turniej Szachowy z okazji 650-lecia Proko-
cimia oraz 10-lecia Stowarzyszenia Nowy Pro-
kocim „Przyjaciele”. Organizatorzy zaprosili 
po 10 zawodników ze Szkół Podstawowych nr 
41, 61, 117, 123, 148 oraz LO im. Kostki. Do 
turnieju przystąpiło 54 zawodników. Turniej 
był rozgrywany w dwóch kategoriach wie-
kowych systemem szwajcarskim, czas na ro-
zegranie partii przez jednego zawodnika wy-
nosił 15 minut, dystans 7 rund. O kolejności 
w kategorii indywidualnej decydowała ilość 
zdobytych punktów, natomiast w kategorii 
drużynowej o kolejności decydowała suma 
zdobytych punktów przez pięciu najlepszych 

oraz Mieczysław Lasota wręczyli naszej absol-
wentce Gabrielli Lopez, odnoszącej między-
narodowe sukcesy sportowe, stypendium dla 
uzdolnionych uczniów z Nowego Prokocimia. 
Mieczysław Lasota poinformował również że 
możliwość przyznawania stypendiów, które 
od 4 lat przyznaje kapituła Stowarzyszenia 
„Przyjaciele” jest możliwe dzięki prywatnym 
sponsorom, których przedstawicielem jest 
Zbigniew Socha...

Spotkanie w auli prowadzili nauczyciele: 
pani Agnieszka Dąbrowska i pan Mirosław 
Kopiński. Wszyscy zgromadzeni w auli obej-
rzeli przedstawienie „Urodziny Szkoły” przy-
gotowane pod kierunkiem pani Katarzyny 
Niedziewicz-Sarby we współpracy z panią Ha-
liną Dąbrowską. W występach, powtarzanych 
przez artystów czterokrotnie, wzięli udział 
uczniowie, absolwent i pan od muzyki. Zosta-
ły one bardzo ciepło przyjęte przez wszystkich 
uczestników konferencji, można było zarówno 
pośmiać się, jak i wzruszyć. Podczas spotkania 
zaprezentowano materiały filmowe: nagrany 
przez pana Piotra Janickiego, absolwenta SP 
148, obecnie Konsula Generalnego RP w Chi-
cago oraz wystąpienie pani Joanny Kwatery, 
byłego wicedyrektora szkoły.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się 
warsztaty prowadzone przez absolwentów 

i nauczycieli. Uczniowie klas gimnazjalnych 
oraz klas 4–7 mieli okazję spotkać się z oso-
bami, które opowiadały o swoich pasjach, 
sukcesach, dokonywanych wyborach. Była to 
niezwykła lekcja życia.

Uczniowie mogli uczestniczyć w różnorod-
nych warsztatach. Nauczyciele i emerytowani 
nauczyciele zaproponowali następującą tema-
tykę spotkań:
•	 Sztuka nie zna granic ani czasu (p. Lucja 

Korzec)
•	 Historia Szkolnego Klubu Przyjaciół Żon-

kila (p. Edyta Kochan, p. Grażyna Nowak)
•	 Dlaczego warto mieć pasje? (p. Justyna 

Frączek-Bogacka)
Z kolei absolwenci szkoły przy Żabiej wy-

brali następujące tematy:
•	 Od głuchego telefonu do telekomunikacji 

(p. Małgorzata Kwatera-Knapek)
•	 Triathlon jako styl życia (p. Jerzy Lipczyński)
•	 Jak zostać lekarzem? (p. Maja Mękarska)
•	 Fitness jako pasja i styl życia (p. Katarzyna 

Hojoł)
•	 Jak się robi filmy animowane? (p. Urszula 

Łuczak)
•	 Entuzjazm i zaangażowanie (p. Natalia 

Wiernik)
•	 Z gwizdkiem przez świat (p. Dariusz Len-

czowski)

Wielki Turniej Szachowy z okazji 650-lecia Prokocimia
 oraz 10-Lecia Stowarzyszenia Nowy Prokocim „Przyjaciele”

zawodników z każdej drużyny. Sędzią Głów-
nym Turnieju był Stanisław Cichorz – KL. FIDE, 
II Sędzią – Ryszard Budkiewicz.

W kategorii indywidualnej w grupie „A” 
– rocznik 2001–2004 zwyciężył Jakub Cichoń 
– LO Kostka, drugie miejsce zdobył Marek Żu-
wała – SP nr 148, trzecie  Cecylia Strzedula 
– LO Kostka.

W kategorii indywidualnej w grupie „B” – 
rocznik 2005 i młodsi zwyciężył Jakub Leski SP 
123, drugi Bartłomiej Cichoń – SP 123, trzeci 
był Marceli Trześniowski – SP 123.

Drużynowo kolejność była następująca: 1 
miejsce – SP 123, drugie – SP 148, trzecie – 
SP 41.

Zwycięzcy otrzymali od organizatorów 
puchary oraz bony towarowe. Każdy uczest-

•	 Startup. Z czym to się je? (p. Jakub Piwnik)
•	 Droga do sukcesu wiedzie przez las (p. 

Adam Bałas)
Na zakończenie drugiego dnia obcho-

dów odbyło się – poprzedzone programem 
artystycznym – spotkanie Dyrekcji, Grona 
Pedagogicznego, Pracowników Administracji 
i Obsługi z byłymi Pracownikami i Absolwen-
tami Szkoły. Z radością gościliśmy osoby, które 
wiele lat swego życia związały ze szkołą przy 
Żabiej 20. Wspomnieniom nie było końca, 
rozmawiano o tym, co dobrego zdarzyło się 
przez ostatnie 30 lat, jak zmieniła się Szkoła 
- jej baza, sami nauczyciele i uczniowie, jak 
potoczyły się losy absolwentów ... Sponsorem 
poczęstunku była firma „Różowy Słoń”, pro-
wadząca catering obiadowy w naszej szkole.

In fine, czyli na zakończenie
Te dwa jubileuszowe dni na pewno za-

piszą się w pamięci uczniów, nauczycieli, 
pracowników, rodziców, absolwentów. Trze-
ba bowiem podkreślić, że tych niezwykłych 
wrażeń nie byłoby bez zaangażowania całej 
Społeczności szkolnej. Serdecznie wszystkim 
dziękujemy.

Joanna Majchrzak-Broda
nauczyciel języka polskiego

nik turnieju otrzymał pamiątkowy dyplom, 
drobne upominki oraz po dużej czekoladzie. 
Gośćmi honorowymi turnieju byli: Barbara 
Ślizowska Konopka, która dwukrotnie uczest-
niczyła w Igrzyskach Olimpijskich w Helsinkach 
w 1952 r. i Melbourne 1956 r. gdzie zdobyła 
brązowy medal w ćwiczeniach z przyborami 
oraz Piotr Szymeczek – Mistrz Europy, rekordzi-
sta świata i Europy oraz wielokrotny mistrz Pol-
ski, a także uczestnik Igrzysk Paraolimpijskich 
w Pekinie i Londynie w podnoszeniu ciężarów.

Organizatorzy Turnieju to Stowarzysze-
nie Nowy Prokocim „Przyjaciele” oraz Szkoła 
Podstawowa nr 41 im. Jana Kochanowskiego 
w Krakowie.

Mieczysław Lasota
Rafał Buchelt
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Osiedle Prokocim i Bieżanów powstały 
w latach 70., stąd liczną grupę stanowią Se-
niorzy 60+, 70+... Miasto Kraków ma boga-
tą ofertę propozycji dla tego pokolenia. Jedną 
z nich jest właśnie ta.

W lipcu 2013 roku prezydent miasta Jacek 
Majchrowski jako 2. z prezydentów polskich 
miast podpisał Deklarację Dublińską, dotyczą-
cą działań miasta na rzecz jakości życia osób 
starszych. Jednym z celów było tworzenie 
miejsc służących integracji społecznej i aktyw-
ności seniorów. Tak powstały CAS-y (Centra 
Aktywności Seniora) prawie w każdej dziel-
nicy. Docelowo mają być 54 placówki (po 3 
w każdej dzielnicy). Działają w ramach miej-
skiego Programu Aktywności Społecznej i In-
tegracji Osób starszych PASIOS 2015–2020. 
Finansowanie działania CAS-ów zapewnia 
Gmina Miejska Kraków, a prowadzą organiza-
cje pozarządowe.

Cas-117 im. Heleny i Tadeusza Augustyn – 
taką nazwę ma nasz CAS – to wyjątkowe miej-
sce w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Działa 
od lutego 2017 roku, a mieści się w Szkole 
Podstawowej nr 117 przy ulicy Kurczaba 15. 
To tu w wyznaczonych przez Dyrektora sa-
lach odbywają się spotkania Seniorów. To tu 
można się aktywizować na różnorodnych za-
jęciach takich jak: hortiterapia (ogrodnictwo), 
uprawiając całe lato działkę na Grochowskiej, 
poznawaliśmy zioła i ich zastosowanie, jed-
nocześnie grillując. Zostaliśmy zaproszeni na 
grillowanie na prywatną posesję do naszej Se-
niorki, bo tak rodzi się integracja w naszym ze-
spole. Olbrzymim zainteresowaniem cieszy się 
aqua-aerobik, który realizujemy w pobliskim 
basenie. Uprawiamy nordic walking w trzech 

pobliskich parkach: Erazma Jerzmanowskie-
go, Lilii Wenedy, Parku Aleksandra. W piękne 
dni wyprawiamy się z kijkami do Krakowskich 
kotlinek lub idziemy na Zakrzówek. Seniorki 
pokochały dynamicznie prowadzony taniec 
w kręgu. Kochający rower odbywają cyklicz-
ne spotkania rowerowe, pokonali trasę z Pro-
kocimia do Teatru Juliusza Słowackiego, aby 
zwiedzić jego kulisy. A to była długa trasa! To 
tu można również poszerzać swoją wiedzę na 
zajęciach komputerowych, czy nauce języka 
hiszpańskiego. To tu można odkrywać i rozwi-
jać swoje pasje na zajęciach z florystyki, kursie 
fotograficznym czy zajęciach kulinarnych.

Miejsce pracy zobowiązuje, więc nawią-
zaliśmy ścisłą współpracę z Dyrekcją SP nr 
117. Pracujemy dla szkoły jako wolontariusze. 
Realizujemy międzypokoleniowe spotkania 
z przedszkolakami, czytając im w oryginal-

Tu nie można się nudzić!!!

Wydarzyło się...

nych strojach z czasów Szeherezady „Baśnie 
tysiąca i jednej nocy”. Tak ubrane zarówno 
Seniorki 60+, jak i przedszkolaki z zaintere-
sowaniem słuchają opowieści pełnych fantazji 
i magii nieznanego świata. Współpracujemy 
z kółkiem plastycznym. Zaglądamy także i do 
klas szkolnych, opowiadamy i pokazujemy 
nasze zabawy z dzieciństwa bez internetu. 
Czynnie włączamy się w uroczystości szkolne. 
Na Dzień Nauczyciela wystawiamy bajkę, a na 
Dzień Niepodległości będziemy śpiewać pie-
śni patriotyczne. Dbamy o estetykę otoczenia, 
stąd porządkowanie terenu zielonego przed 
szkołą. Pomagamy również w żmudnej pracy 
– inwentaryzacji biblioteki. Mamy i osiągnię-
cia, na III Mistrzostwach Krakowa Seniorów 
60+ o Puchar Miasta Krakowa zdobyliśmy 
srebro w szachach. To tu można w kawiaren-
ce dwa razy w tygodniu wypić kawę w miłym 
towarzystwie, porozmawiać o wrażeniach 
z koncertów czy spektaklu teatralnego, bo 
organizujemy również takie wspólne wyjścia. 
Wyjeżdżamy na wycieczki poza Kraków, byli-
śmy we Wrocławiu, Muszynie, termach Cho-
chołowa i planujemy następne wyjazdy.

Nasz CAS 117 tętni życiem od poniedział-
ku do piątku, nawet i w weekendy można 
realizować swoje indywidualne i rodzinne 
pasje, albowiem na naszej tablicy ogłoszeń 
i Fejsbuku jest sporo ofert. Jest tak ciekawie, 
bo nasza „casowska” społeczność jest pełna 
radości, otwartości i zaangażowania, a oferta 
zajęć niezwykle bogata. Nic dziwnego, że lista 
zapisów jest już zamknięta.

W tym CAS-ie na pewno nie można się 
nudzić!

Regina Żyła
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Ubiegła niedziela – 1 października, upły-
nęła dla Prokocimian i mieszkańców Krakowa 
pod znakiem Dni Prokocimia. Tegoroczne Dni 
Prokocimia były szczególne, bo obchodzone 
w roku jubileuszu 650-lecia Prokocimia.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy 
Świętej w intencji mieszkańców Prokocimia 
w Kościele Matki Bożej Dobrej Rady, którą 
celebrował ks. kanonik dr Zbigniew Bielas. Po 
nabożeństwie Towarzystwo Przyjaciół Prokoci-
mia wraz z pocztem sztandarowym udało się 
do Parku Jerzmanowskich, gdzie został posa-
dzony Dąb Pamięci dla Radnej Grażyny Fijał-
kowskiej, która otrzymała Medal „Zasłużony 
dla Prokocimia”.

Od godziny 14.00 w ogrodzie fili Mło-
dzieżowego Domu Kultury im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach 
57 rozpoczął się festyn. Jak przystało na tego 
typu imprezę, nie mogło zabraknąć atrakcji dla 
najmłodszych i nie tylko, takich jak zjeżdżalnia 
w postaci dmuchanego zamku, wata cukro-
wa, popcorn i stragany z wyrobami rękodziel-
niczymi. Ponadto swój sprzęt zaprezentowali 
strażacy z 6 Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Krakowie i z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bieżanowie.

Prokocimskie uroczystości nie byłyby tak 
„kolorowe” i atrakcyjne, gdyby nie występy 
dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli kra-
kowskich. Był też pokaz tańca, wykonany 
przez Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Krakowiak”, jak i występ lokalnego 
Elvisa Presley. Na Wrzosy zawitał również tra-
dycyjny Lajkonik.

Ciekawym i bardzo widowiskowym do-
pełnieniem rodzinnej niedzieli, byli „bom-
bardierzy” – czyli grupa rekonstrukcyjna pre-
zentująca polskie stroje szlacheckie z XVIII 
w. Uświetnili oni również, salwą honorową 
otwarcie oficjalnej części Dni Prokocimia.

O godzinie 16.30 rozpoczęła się oficjalna 
część imprezy, na którą oprócz licznego grona 
mieszkańców przybyli: zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, 
Radni Miasta Krakowa, Radni Dzielnicy XII, 
Dyrekcje placówek oświatowych i przedstawi-
cieli Stowarzyszeń. Po raz pierwszy odśpiewa-
no również Hymn Prokocimia.

Znaczącym wydarzeniem było wręczenie 
Medalu „Zasłużony dla Prokocimia” dla Rad-
nej Miasta Krakowa Pani Grażynie Fijałkow-
skiej. Wpierw jednak, dyrektor Przedszkola nr 
49, Ewa Lelo odczytała laudację.

Nie zapomniano i o najmłodszych i jak 
co roku wręczono Stypendia Edukacyjne im. 
Jerzmanowskich dla: Gabrieli Lopez z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 
im. Polskich Noblistów, Pauliny Kasprzyk z Pu-
blicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stani-
sława Kostki oraz dla Jakuba Piasecki, ucznia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyj-
nych nr 4 im. Polskich Noblistów. Przyznano 
również Stypendium Stowarzyszenia „Nowy 
Prokocim Przyjaciele, które otrzymała uczenni-
ca ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie 
– Gabriela Gorczyca.

Z okazji tegorocznych uroczystości zosta-
ły wręczone również pierwsze cztery Medale 
650-lecia Prokocimia, które specjalnie na Jubi-
leusz zaprojektował prof. Stefan Dousa. Otrzy-
mali je m. in.: Pani Grażyna Fijałkowska, Pan 
Prezydent Jacek Majchrowski, Pan Prezydent 
Andrzej Kulig, Pan Przewodniczący Rady Mia-
sta Krakowa Bogusław Kośmider oraz Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy XII Pan Zbigniew 
Kożuch.

Niezapomnianym zwieńczeniem festynu, 
był otwarty koncert Janusza Radka, krakow-
skiego wokalisty i aktora teatralnych insceni-
zacji muzycznych. Występ, który rozpoczął się 
o godzinie 18.00, odbył się na profesjonalnej 
scenie, zlokalizowanej w ogrodzie Młodzieżo-
wego Domu Kultury na Wrzosach. Z pewno-
ścią przysporzył on gościom wielu niezapo-
mnianych chwil, podbił serca fanów artysty, 
rodem z Prokocimia.

Dla tych Państwa, których ominął niedziel-
ny festyn przy Młodzieżowym Domu Kultury 
na Wrzosach, mamy dobrą wiadomość – to 
nie koniec! Organizatorzy jubileuszu mają 
w zanadrzu jeszcze szereg atrakcji.

Już w najbliższy piątek, 6 października 
w fili Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. 
Na Wrzosach odbędzie się spotkanie uczest-
ników konkursu literackiego „Prokocim wier-
szem opisany” w ramach którego, będzie mia-
ła miejsce prezentacja nagrodzonych wierszy, 
wręczenie nagród laureatom konkursu, a także 
wystawa fotograficzna Macieja Hajdusianka.

W przeddzień 99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, odbędzie się kon-
cert pieśni patriotycznych pt. „Niepodległość 
narodziła się tu…”. Będzie to wspaniała okazja 
do wspólnego przeżywania jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w dziejach Polski, a także 
sposobność do wysłuchania pięknych pieśni 
patriotycznych, które na stałe wrosły w naszą 
tradycję narodową. Intrygująco i tajemniczo 

brzmi również tytuł koncertu –„Niepodległość 
narodziła się tu…”. To właśnie Kraków, już 31 
października 1918 r. został oswobodzony, jako 
pierwszy po 123 latach zaborów. Miało to nie 
tylko znaczenie militarne, ale przede wszyst-
kim moralne.

10 listopada odbędzie się również uro-
czyste nadanie nazwy „Plac 650-lecia Proko-
cimia”, dla dawnego rynku prokocimskiego.

Dla odmiany, aby nie było tylko arty-
stycznie, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia, 
Polska Akademia Umiejętności w Krakowie 
wraz z Młodzieżowym Domem Kultury im. 
K. I. Gałczyńskiego, postanowili w dniach 24 
do 26 listopada, zorganizować multidyscypli-
narną konferencję naukową, której główną 
osią będzie dyskusja nad różnymi aspektami 
wielowiekowych dziejów Prokocimia. W jej 
trakcie będziemy mogli po raz pierwszy, bądź 
na nowo poznać Prokocim, bowiem jak to 
przystało na konferencję interdyscyplinarną, 
zakres tematyczny będzie obejmował kwe-
stie: historyczne, kulturowe, architektoniczne 
i geograficzne. Nie możemy też zapomnieć, 
że to naukowe wydarzenie odbędzie się 
dzięki wsparciu Wydziału Historycznego Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutu 
Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska 
Politechniki Krakowskiej, Zakonu św. Augusty-
na, jak również Rady Dzielnicy XII.

Zwieńczeniem jubileuszowych obchodów 
650-lecia niegdysiejszej podkrakowskiej osa-
dy, a dziś jednej z dzielnic Krakowa, będzie 
prokocimskie ubieranie choinki. W czwartek 
21 grudnia, będziemy nie tylko wspólnie 
ubierać drzewko świąteczne, ale spotkamy się 
również w ciepłej atmosferze podczas wigilii 
mieszkańców Prokocimia.

Dlatego już dzisiaj w imieniu organizato-
rów, dyrekcja i pracownicy MDK zapraszają na 
kolejne wydarzenia w ramach naszego wspól-
nego jubileuszu. Bowiem Prokocim, to nie 
tylko historia, kultura i zabytki, ale to przede 
wszystkim jego mieszkańcy, którzy tworzą nie-
powtarzalny charakter Dzielnicy XII.

Na koniec chcemy podkreślić, że wszyst-
kie wydarzenia odbywają się pod honoro-
wym patronatem: Bogusława Kośmidera 
– Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, 
Kardynała Stanisława Dziwisza i Prezydenta 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa – 
Jacka Majchrowskiego. Nad całością obcho-
dów opiekę medialną objęła Telewizja Polska 
oddział w Krakowie.

Gabriel Szuster
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyń-

skiego w Krakowie

7 Dni Prokocimia

Wydarzyło się...
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W imieniu Samorządowego Przedszkola 
49 Wróbelka Elemelka oraz placówek oświa-
towych w Dzielnicy XII została zgłoszona kan-
dydatura Pani Grażyny Fijałkowskiej do Meda-
lu Zasłużony dla Prokocimia.

Grażyna Fijałkowska jest nauczycielem 
biologii, ukończyła cztery kierunki studiów 
podyplomowych: Bardzo ważną częścią jej ży-
cia jest działalność społeczna. Od 1993 r. jest 
aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Prokocimia im. E i A Jerzmanowskich, a od 
2016 r. pracuje w zarządzie towarzystwa. Od 
2010 r. jest członkiem zarządu Klubu Sporto-
wego Kolejarz oraz członkiem Stowarzyszenia 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego Polo-
nii.

W 1998 roku została wybrana Radną Mia-
sta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów-Proko-
cim i pełni tę funkcję do dziś. Jest niebywale 
skuteczna i to dzięki niej, peryferyjna dzielni-
ca Krakowa, w której mieszka, staje się coraz 
piękniejsza, bardziej zielona i bezpieczniejsza, 
a przez nowe inwestycje drogowe, sportowe, 
oświatowe i kulturalne bardziej atrakcyjna dla 
mieszkańców.

Dzięki jej inicjatywie zostało zbudowane 
Centrum Bezpieczeństwa, przy ul. Aleksandry.

Ważną inwestycją był generalny remont 
kładki dla pieszych nad torami kolejowymi 
prowadzącej do kąpieliska Bagry oraz budo-
wa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej. 
Dzięki jej staraniu została wykonana moder-
nizacja wielu ulic w Dzielnicy. Powstało wiele 
obiektów sportowych, jak basen kryty hala 
sportowa, ,,Orliki” , wielofunkcyjne boiska 
sportowe. Zmodernizowano boiska sportowe 
przy Gimnazjum nr 31, Szkołach Podstawo-
wych nr 24, nr 41, nr 61, nr 124. Poprawiła 
się i poszerzyła baza inwestycji oświatowych, 
m.in. rozpoczęła się budowa długo oczekiwa-
nego przedszkola na os. Rżąka, wykonano ter-
momodernizację Zespołu Szkół Integracyjnych 
nr 4 i budynku Młodzieżowego Domu Kultury 
im. Ildefonsa Gałczyńskiego, rozbudowano 
siedzibę Szkoły Muzycznej, przy ul. Józefiń-

skiej oraz utworzono Środowiskowy Dom ,,Sa-
mopomoc” dla osób z chorobą Alzheimera.

Pani Grażyna Fijałkowska przyczyniła się 
również do wzniesienia pomnika ,,Lotników 
z Prokocimia” i pomnika ,,Erazma Jerzmanow-
skiego” oraz do utworzenia Izby Historii Proko-
cimia. Dzięki jej zaangażowaniu powstał park 
Aleksandry i park Duchacki. Obecnie trwają 
prace nad utworzeniem parku rzeki Drwinki 
oraz rozpoczęła się rewitalizacja zabytkowe-
go parku im. E i A. Jerzmanowskich. Trwają 
również prace modernizacyjne nowej siedziby 
Muzeum Historii Podgórza, jako filia Muzeum 
Historycznego miasta Krakowa. Aktywnie 
wspierała protest mieszkańców Dzielnicy XII 
przeciw trasie bagrowej, przeciwko budowie 
spalarni odpadów komunalnych mającej po-
wstać obok osiedli Złocień i Rybitwy, protest 
mieszkańców przeciwko budowie osiedla 
na terenie parku Aleksandry, a także protest 
nauczycieli i rodziców przeciwko likwidacji 
wielu szkół i młodzieżowych domów kultury 
na terenie Krakowa. Jako działacz Towarzy-
stwa Przyjaciół Prokocimia przyczyniła się do 
wznowienia nagrody im. Erazma i Anny Jerz-
manowskich, która przyznawana jest przez 
Polską Akademię Umiejętności przy wsparciu 
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia od 2009 
roku – po 60 latach przerwy.

Jest współorganizatorką Dni Prokocimia 
oraz aukcji obrazów na rzecz stypendium edu-
kacyjnego im. Erazma Jerzmanowskiego.Pani 
Grażyna Fijałkowska interesuje się historią 
Krakowa oraz witrażownictwem. Jest autorką 
wielu książek: m.in. ,,Zespół pałacowo – par-
kowy im. Erazma i Anny Jerzmanowskich”, 
,,Park Lilli Wenedy”, ,,Samotnik z Krakowa 
– rzecz o Stanisławie Wyspiańskim”, Prze-
wodnik po Podgórzu, Pracownia Witrażowo-
-Szklarska Tadeusza Wilkosza” Życie w służbie 
idei” (2013 r.).

Pani Grażyna Fijałkowska znajduje rów-
nież czas na swoją największą pasję, jaką jest 
malarstwo. Swoje obrazy przekazuje od lat na 
różnorodne aukcje charytatywne, m.in. ,,Au-

kcję Wielkiego Serca”, czy ,,Stypendium Edu-
kacyjne im. Erazma i Anny Jerzmanowskich”.

Otrzymała wiele nagród i wyróżnień:
 – srebrny Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-

nia Polski (2015 r.);
 – odznaka ,,Honoris Gratia” przyznawana 

przez Prezydenta Miasta Krakowa za za-
sługi dla Krakowa jego mieszkańców;

 – medal z okazji 100 rocznicy śmierci im. 
Erazma Jerzmanowskiego przyznany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia 
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich za za-
sługi dla Prokocimia i jego mieszkańców 
(2009 r.).

Dzięki skutecznym działaniom Pani Gra-
żyny Fijałkowskiej, odpowiadając na potrze-
by mieszkańców, powstał projekt budowy 
Filii Samorządowego Przedszkola nr 49, przy 
al. Dygasińskiego w Prokocimiu. Planowane 
ukończenie prac w 2018 roku. Pani Grażyna 
Fijałkowska systematycznie i planowo dba 
o placówki oświatowe w Dzielnicy XII. Po-
wstają dobrze wyposażone sale dydaktyczne 
przedszkoli oraz funkcjonalne ogrody i place 
zabaw dla najmłodszych dzieci Dzielnicy XII.

Pani Grażyna Fijałkowska w środowisku 
oświatowym cieszy się wielkim szacunkiem, 
jest autorytetem w naszym środowisku lokal-
nym.

W uznaniu zasług Pani Grażyna Fijałkow-
ska otrzymuje Medal Zasłużony dla Prokocimia

Przyznanie medalu 
ZASŁUŻONY DLA PROKOCIMIA
dla Pani Grażyny Fijałkowskiej –

Radnej Miasta Krakowa
i Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Wydarzyło się...
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Kolejny z koncertów z cyklu „Familiada 
Tor” za nami. Tym razem w Sanktuarium 
Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie 
gościliśmy zespół „Gang Marcela”. Tradycyj-
ny koncert odbył się w sobotni wrześniowy 
wieczór. Konferansjerami tradycyjnie była 
młodzież z ZSO NR 12 przy ulicy Telimeny, 
a o odpowiednie ich przygotowanie zadbała 
pani Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa. Licz-
nie zgromadzona publiczność, wśród której 
znalazł się między innymi poseł na sejm RP 
Józef Lassota wysłuchała największe przebo-
je „naszej familiadowej gwiazdy”, takie jak 
„Ojciec żył tak jak chciał”, „Kto jeśli nie Ty” 
czy „Tyle złamanych serc”.

Po blisko półtoragodzinnym występie 
artystów kolejną niespodzianką było zapro-
szenie przez zespół do wspólnego śpiewania 
ks. Józefa Chodurka. Publiczność domagała 
się kolejnych bisów i gdyby nie to, że ze-
garki pokazywały prawie 22.00 to występ 
trwałby jeszcze. Po koncercie wolontariusze 
z Centrum Wolontariatu Fundacji ,,Wygraj-
my Siebie” prowadzili zbiórkę pieniędzy na 
familiadowe stypendia dla uzdolnionej mło-
dzieży z terenu Nowego Bieżanowa. Już teraz 
w imieniu organizatorów zapraszam na kolej-
ny koncert!

Zbigniew Kożuch

Koncert Gangu Marcela

Wydarzyło się...
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Dnia 19 września w siedzibie Rady Dz. 
XII przy ul. Kurczaba 3 odbyła się XXXIX Se-
sja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Po 
otwarciu sesji przedstawiono porządek obrad 
i przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Na-
stępnie omawiano kolejne projekty. Punkty od 
1–8, oraz od 13–17 to projekty Komisji Zdro-
wia. Wszystkie mieszkania socjalne są odwie-
dzane przez radnych i w oparciu o ich opinie, 
a często i wywiad środowiskowy, wydawana 
jest opinia pozwalająca na dalsze korzystanie 
z najmowanego lokalu.

Druk Nr 9 to projekt Komisji Infrastruktury 
w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta 
zadania pod nazwą „Wybudowanie zatok par-
kingowych wzdłuż ulicy Polonijnej”.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

ZIKiT zwrócił się do UMK oraz Starosty 
Krakowskiego o wydanie pozwolenia wodno-
prawnego na wprowadzenie ścieków opado-
wych do rzeki Serafy w centrum Bieżanowa na 
działce 714 i 715/1 obr. 101 Podgórze. Zupeł-
nie zignorowano fakt, że jest to bodaj najni-
żej położona część Bieżanowa, która w czasie 
wszystkich dotychczasowych powodzi, jako 
pierwsza i to katastrofalnie jest zalewana. 
Przemilczano też fakt występującej tu zawsze 
tzw. „cofki”, która potęgowała zalewanie.

1. Nie widać choćby światełka w tunelu 
zwiastującego lepsze czasy dla budynku sta-
cyjnego Kraków-Bieżanów. Ten zabytkowy bu-
dynek, kiedyś zadbany, ukwiecony i tętniący 
życiem, dziś za przyzwoleniem odpowiedzial-
nych za to władz, popada w ruinę. Nie ma dla 
nich znaczenia, że jest stacją przesiadkową, 
że coraz więcej osób korzysta z dojazdu do 
centrum koleją, że oczkujący na pociąg mokną 
i marzną. Jednostka wydzielona z dawnego 
PKP, zajmująca się administrowaniem nieru-
chomości (Rondo Mogilskie) nie wykazuje 
choćby cienia zainteresowania ratowaniem 
budynku. Z rozmów z panią dyrektor nie wyni-
kło zupełnie nic, a najlepiej „aby problem roz-
wiązał się sam”. Istnieją możliwości uzyska-
nia dotacji na remont ww. budynku oraz ulg 
podatkowych dla ewentualnego dzierżawcy. 
DLATEGO PILNIE SZUKAMY CHĘTNYCH. Może 
mała gastronomia? Może każda inna działal-
ność? W świetle ożywienia dojazdów koleją 
i dalsza rozbudowa kolei aglomeracyjnej ro-

Z prac Rady
Druk Nr 10 to również projekt Komisji 

Infrastruktury proponujący ustawienie lustra 
przy ulicy Mała Góra i Bieżanowskiej, co po-
prawi widoczność dla kierowców.

Druk Nr 11 Kolejny projekt Komisji Infra-
struktury sugerujący ustawienie ekranów aku-
stycznych na wysokości Osiedla Złocień.

Druk Nr 12 Jest projektem Zarządu w spra-
wie podziału środków na obsługę dzielnic. 
I tak z 40 000 tys. z KS Baszta rozdyspono-
wano następująco; 12 000 MDK, 12 CK Pod-
górze, 6 000 Szkoła Podst.124 Bieżanów, 5 
000 KS Baszta, 5 000 ZSO 4, pozostałe z os. 
Rżąka i remont oświetlenia na remonty dróg 
i chodników.

Druk Nr 18 to Projekt Zarządu dotyczący 

Czego nie widać
kują obiecująco dla takiej inwestycji. ZAPRA-
SZAMY!

2. Nie widać możliwości udzielenia 
mieszkańcom odpowiedzi na niezliczone pyta-
nia dotyczące działki 327 obręb 56 Podgórze, 
leżącej na rogu ulicy Bieżanowskie i Stacyjnej. 
Od około 6 lat Rada Dzielnicy czyni starania 
o regulacje prawną działki.

3. Odrobinę widać, czyli coś drgnęło 
w UMK w temacie Pomnika na Wzgórzu Kaim. 
Poczekamy na dalsze decyzje, ale kiedy i jakie 
tego nawet z kryształowej kuli nie da się wy-
wróżyć.

4. Promyk optymizmu zaświecił w temacie 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieża-
nowie. Budynek oddano w użytkowanie Klu-
bowi Płetwonurków „Krab” z AHG. Szybko 
stworzyli nową formację OSP, która bardzo 
sprawnie zabezpiecza szereg imprez maso-
wych np. maraton, duże zgromadzenia. W sen-
sie dosłownym sami zabrali się do remontu 
budynku (najpierw wewnątrz), a ich ambitne 

plany i szeroka działalność społeczna, rokuje 
optymistycznie. Trwają również przygotowa-
nia do przyszłorocznych obchodów jubileuszo-
wych. ZAPRASZAMY wszystkich chętnych do 
bardzo szerokiej współpracy od remontu po 
kursy nurkowania.

5. Już na szczęście nie widać groźnie wy-
sokiego poziomu Serafy. Zgodnie z zapewnie-
niami pracowników Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, którzy są od-
powiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie 
zbiornika przeciwpowodziowego, jest on ab-
solutnie sprawny i stanowi istotne zabezpie-
czenie przed powodzią dla mieszkańców Bie-
żanowa. Ta sama instytucja odpowiedzialna 
za koszenie wałów rzeki Serafy, spełniła nasza 
oczekiwania i aż dwukrotnie skoszono trawę, 
Pozostaje mieszkańcom i urzędowi życzyć, aby 
w przyszłym roku pozyskiwanie funduszy na 
koszenie i przetargi wykonawcze szły jednak 
sprawniej.

Elżbieta Matykiewicz, radna Dz. XII

korekty rozdysponowania środków wydzie-
lonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-
-Prokocim na rok 2017. Dotyczy to trwających 
prac remontowych w szkołach, przedszkolach 
i żłobkach.

Elżbieta Matykiewicz, radna Dz. XII

Sesja Rady Miasta Krakowa Dnia 
27.09.2017r, odbyła się kolejna sesja RMK. 
W foyer sali obrad zaprezentowano histo-
rie Wzgórza Kaim. Od dokumentów sprzed 
stu lat jak fotografie z odsłonięcia pomnika i 
ówczesnych artykułów prasowych po dzień 
dzisiejszy. Niestety stan obecny jest tragicz-
ny. Wystawę fotografii uzupełniały mate-
riały tekstowe, będące obszernym opisem 
historycznym omawianego miejsca. Każdy z 
obecnych na sesji otrzymał bogaty materiał 
tekstowy, pozwalający z zapoznanie się z te-
matem. Burzliwe obrady dotyczące problemu 

ze stanem obecnym Wzgórza Kaim będą kon-
tynuowane na najbliższej sesji Rady Miasta 
Krakowa. Zarówno radni jak i wszyscy miesz-
kańcy tej części Krakowa i nie tylko oczekują 
uporządkowania tego miejsca. Jest ono polem 
poległych kilku tysięcy żołnierzy, ale i samo w 
sobie pomnikiem upamiętniającym obronę 
naszego miasta przed wojskami rosyjskimi, 
które w przypadku odniesienia zwycięstwa 
zapanowałyby nie tylko nad Krakowem.

Elżbieta Matykiewicz, radna Dz. XII
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Centrum Rozwoju Com-Com Zone Prokocim ul. Kurczaba 29, 30-868 Kraków 
T: +48 12 651 08 40 | Szkoła pływania: +48 694 401 701 (od godz. 9:00 do 21:00)
E: recepcja.prokocim@comcomzone.pl | www.comcomzone.pl 

LEKCJE 
          

10 lekcji 279zł
10 lekcji dla niemowląt 219zł

   PŁYWANIA
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