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DWUNASTKI 

mo¿na otrzy maæ 

w se kre ta ria cie 

Rady Dziel ni cy

Jesień
Jesiennego krwotoku nic już nie powstrzyma.
Czerwień kapie z parku na ulicę...
Jesień żyły sobie rozcięła
I blednie z zimna,
Jak śmiertelnie senna
Eunice...

M.P. Jasnożewska

Czas pełen zadumy i modlitwy o wszyst-
kich tych, którzy odeszli od nas do wieczno-
ści. W tych dniach całymi rodzinami spo-
tykamy się nad grobami naszych bliskich. 
Wspominamy ich, modlimy się za ich du-
sze, wyrażając nadzieję, że poprzez swo-

1 LISTOPADA DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
2 LISTOPADA DZIEŃ ZADUSZNY

11 LISTOPADA 
ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO

czytaj str. 3

czytaj str. 7 Zanieczyszczenie Drwinki

BEZMYŚLNOŚĆ, 
CZY........?

czytaj str. 3

O policyjnej akcji „Znicz 2004” czytaj na str. 2

je życie zasłużyli na to by stanąć u boku 
Pana. Uważajmy by bezpiecznie dojechać 
na ich groby i bezpiecznie powrócić, tak 
aby w następnym roku bliscy nie musieli 
gromadzić się nad naszymi mogiłami.

Piotr Czajowski
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W związku z tradycyjnym „Dniem Wszyst-
kich Świętych” i „Zaduszkami” w dniach 31.10 
– 03.11.2004 na małopolskich drogach oraz 
w rejonie krakowskich cmentarzy Policja prze-
prowadzi wzmożone działania pod nazwą „Znicz 
2004”. W działaniach tych wezmą również udział 
będzie funkcjonariusze Komisariatu Policji VI 
w Krakowie. Głównymi celami do zrealizowania 
w ramach postawionych policjantom zadań są: 
– zapewnienie płynności ruchu w rejonach 

cmentarzy, na drogach dojazdowych do ne-
kropolii oraz na głównych ciągach komuni-
kacyjnych, 

– zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwie-
dzających miejsca pochówku swoich naj-
bliższych. 

W okresie wzmożonych świątecznych dni 
funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwa-
gę na grupy osób mogące dokonywać kradzieży 
pojazdów zaparkowanych w rejonie cmentarzy, 
a także kradzieży cennych przedmiotów w tych 
pojazdach się znajdujących. 

Policjanci przeciwdziałać będą również ja-
kimkolwiek próbom dokonywania kradzieży 
kieszonkowych. 

Na pobłażliwość ze strony Policji nie mogą 
liczyć osoby, które „po kieliszku” będą jechały 
na groby bliskich.

„ZNICZ 2004”
Opieką policjantów Komisariatu Poli-

cji VI w Krakowie, objęte będą następujące 
cmentarze:
1. cmentarz ul. Wspólna (os. Wola Duchacka)
2. cmentarz ul. Niebieska (os. Piaski Wielkie)
3. cmentarz ul. Niewodniczańskiego (os. Swo-

szowice)
4. cmentarz ul. Zawiła (os. Borek Fałęcki)
5. cmentarz ul. Bieżanowska (os. Prokocim)
6. cmentarz ul. Mała Góra (os. Bieżanów)

Osobom udającym się także na groby bli-
skich na innych cmentarzach przypominamy, 
że w tych dniach na krakowskich drogach zo-
stanie wprowadzony zdecydowany priorytet 
dla komunikacji zbiorowej, co zarazem ozna-
cza liczne ograniczenia dla samochodów oso-
bowych. Kierowcy nie mogą jeździć na pa-
mięć, gdyż na wielu ulicach w rejonie cmen-
tarzy wprowadzone zostaną zmiany w organi-
zacji ruchu. 

Policja i Zarząd Cmentarzy Komunal-
nych ostrzegają przed przekazywaniem pie-
niędzy osobom podszywającym się pod orga-
nizacje charytatywne nie mające stosownego 
pozwolenia.

Sekcja Prewencji

Komisariatu Policji VI w Krakowie

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa 
zaprasza do wymiany dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek,
– 2 aktualne fotografie,

– opłata 30 zł w kasie Urzędu,
– odpis aktu stanu cywilnego 

(jeżeli był on sporządzony poza Krakowem i nie znajduje się w dokumentacji Urzędu).

Mieszkańcy Naszej dzielnicy wnioski o wyrobienie dowodów osobistych składają w Urzędzie na 
ul. Powstania Warszawskiego 10.

Piotr Czajowski

Wymiana dowodów osobistych
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W dniu 5.10.2004 r. w czasie patrolowa-
nia terenu wzdłuż brzegów rzeki Drwinki straż-
nicy miejscy ujawnili, że w rzece płyną cie-
ki komunalne. Szukając miejsca wypływu nie-
czystości stwierdzili, że w rejonie ulicy Fa-
cimiech z przepełnionej studzienki kanaliza-
cji miejskiej nieczystości w dużej ilości wpły-
wają do rzeki i są przenoszone jej korytem 
w kierunku Parku Jerzmanowskich. Wezwa-
ni na miejsce pracownicy MPW i K po zdję-
ciu z studzienki betonowego kręgu stwierdzili, 
że odpływ w studzience jest zatkany workami 
z trawą i dachówkami. To – niewątpliwie celowe 
– zatkanie odpływu ścieków niweczy pracę Rad-
nych Dzielnicy XII oraz wielu instytucji i osób, 

11 LISTOPADA 
ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO

24 października 1795 roku Austria, Rosja 
i Prusy zawarły porozumienie dotyczące trze-
ciego rozbioru Polski. Rok później 26 stycz-
nia mocarstwa podpisały ostateczną konwen-
cję rozbiorową. Stwierdzała ona, że Króle-
stwo Polskie „obecnie i na zawsze uznane jest 
jako nie istniejące”, zapowiadała również li-
kwidację „wszystkiego, co by przypominało 
jego istnienie”. Polska do roku 1918 została 
wymazana z mapy Europy. 

Zmiana sytuacji międzynarodowej oraz roz-
wój sytuacji na froncie I wojny światowej, po-
zwoliły narodom Europy Środkowo-Wschod-
niej na stworzenie własnej państwowości. Już 
jesienią 1917 roku proklamowano w Kijowie 
Ukraińską Republikę Ludową. W lutym na-
stępnego roku niepodległość ogłosiła Litwa, 
miesiąc później Białoruś. Tworzyło się wspól-
ne Państwo Czechów i Słowaków. 

Na początku października 1918 roku 
Rada Regencyjna w Warszawie wydała de-
krety znoszące administrację okupacyjną. Po-
słowie polscy w parlamencie austriackim wy-
głosili oświadczenie, iż uważają się za obywa-
teli „wolnego, zjednoczonego i niepodległego 
państwa polskiego”. 25 października powoła-
no w Krakowie Polską Komisję Likwidacyj-
ną, niezależny od zaborców organ władzy. 
PKL podjęła pracę nad stworzeniem polskiej 
administracji w Galicji. Niemcy i Austria nie-
były już w stanie przeciwstawić się tym dzia-
łaniom. W wielu miejscowościach dochodziło 

do rozbrajania żołnierzy i tworzenia lokalnych 
ośrodków władzy.

10 listopada 1918 roku do Warszawy przy-
był zwolniony z więzienia w Magdeburgu Jó-
zef Piłsudski. Rada Regencyjna powierzyła 
mu w dniu następnym dowództwo nad siłami 
zbrojnymi. W trzy dni później rozwiązała się, 
przekazując w ten sposób Piłsudskiemu peł-
nię władzy.

Polska odrodziła się. Powrót na mapę Eu-
ropy był zbiegiem pomyślnej koniunktury mię-
dzynarodowej jaki i dążeniem sześciu generacji 
Polaków do niepodległości. 

Lata zaborów, wpływ represji „okupantów” 
spowodował, ze wszystkie trzy części z, któ-
rych powstałą Polska, różniły się od siebie zna-
cząco. Pojawiły się kontrasty w rozwoju ekono-
micznym i cywilizacyjnym. Żaden z zaborów 
nie osiągną zachodnioeuropejskiego poziomu 
uprzemysłowienia. W Królestwie tylko dwie 
gubernie, warszawska i piotrkowska zbliżyły 
się do rozwiniętej europy. Zachodnie wskaź-
niki uprzemysłowienia osiągną Górny Śląsk 
i Śląsk Cieszyński. Jednak pod względem roz-
woju przemysłu ziemie zaboru pruskiego stano-
wiły uboższą część Niemiec. W Galicji jedynie 
zachodnie rubieże niewiele odbiegały od rozwi-
niętych krajów państwa Habsburgów.

Polityczne granice miedzy zaborami stano-
wiły również granicę między strefami cywiliza-
cyjnymi. Pomiędzy Polakami w zaborach poja-
wiły się różnice w sposobie życia, mentalności, 
wyznaniowych wartościach.

Swoistego rodzaju plagą tamtego okresu 
był analfabetyzm. Największe sukcesy w walce 
z nim osiągnęli Niemcy. Galicja była znacznie 
opóźniona w tym działaniu. Najwyższy poziom 
analfabetów był w zaborze rosyjskim, który na-
leżał do najbardziej zacofanych w europie. 

Mimo olbrzymich różnic spowodowanych 
123 letnim okresem rozbicia i obcego pano-
wania, było wiele elementów łączących Pola-
ków. Silne były więzi ogólnonarodowe. Pamięć 
o wspólnym państwie, poczucie wspólnoty kul-
tury, wspólny, pielęgnowany język. Umacnia-
niu się dzielnicowych separatyzmów przeciw-
działały migracje, pobieranie nauk w szkołach 
sąsiednich zaborów, spotkania towarzyskie i ro-
dzinne, wspólne obchodzenie rocznic ważnych 
wydarzeń narodowych.

Po przeszło wiekowym okresie nieistnienia 
odrodziła się Polska. Lata zaborów doprowadzi-
ły do stworzenia trzech, różnych ode siebie or-
ganizmów. Elementów, które w osiemnastym 
roku ubiegłego stulecia stworzyć miały Polskę. 
Przed nowymi władzami stanęło niezwykle trud-
ne zadanie. Zadanie połączenia tych kawałków 
w jedno spójne Państwo.

Piotr Czajowski

Korzystałem:
– Kalendarium dziejów Polski. Od prehisto-

rii do 1999 roku, pod red. A. Chwalby, Kra-
ków 2001.

– A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kra-
ków 2000.

BEZMYŚLNOŚĆ, CZY........?

które działają na rzecz czystości środowiska oraz 
zdrowia żyjących w tym środowisku ludzi. 

Straż Miejska dla poprawy czystości w re-
jonie rzeki Drwinki prowadzi kontrole prawi-
dłowości wywozu i odprowadzania odpadów 
ciekłych. Na winnych nakładana są mandaty 
karne i kierowane są wnioski o karanie do sądu 
grodzkiego. O stwierdzonych nieprawidłowo-
ściach powiadamiane są również kompetent-
ne instytucje jak Wydział Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska, Małopolski Za-
rząd Melioracji. Poprawa czystości jest spra-
wą wszystkich i od wszystkich oczekiwane jest 
działanie na rzecz jej systematycznego polep-
szania dla wspólnego i swojego dobra. 

POMYŚL CO ZROBIŁEŚ DLA POPRAWY 
CZYSTOŚCI W SWOIM OTOCZENIU

I CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ

 Tadeusz Góralik

Naczelnik IV Oddziału Straży Miejskiej 

Wśród ogółu społeczeństwa powszechna jest chęć życia w czystym i przyjaznym śro-
dowisku przyrodniczym. Jednak to naturalne dążenie jest niweczone przez ludzką bez-
myślność, głupotę, działanie przestępcze i chęć zaoszczędzenia własnych pieniędzy kosz-
tem innych. Tragicznym tego przykładem jest rzeka Drwinka płynąca przez osiedla 
podgórskie i park miejski. Rzeka, która wraz z okalającym ją drzewostanem winna być 
miejscem odpoczynku i rekreacji jest często ściekiem, w którym płyną zawartości szamb 
i nieczystości miejskiej kanalizacji sanitarnej. 
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Frustracji i pesymizmowi nie dała się grupa 
osób z Nowego Bieżanowa– organizatorów Fa-
miliady „ToR 2004”. Zdecydowali się oni kon-
tynuować chlubną tradycję organizowania osie-
dlowej imprezy, świętowanej od 1991r., kiedy 
to stworzono jej koncepcję i nazwano ją Fami-
liadą (na długo przed powstaniem programu 
telewizyjnego pod takim samym tytułem). Nie 
małpowaliśmy telewizji, to my byliśmy pierw-
si– mówi ks. Józef Jakubiec, proboszcz Sank-
tuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bie-
żanowie, „dobry duch” i współorganizator każ-
dej z Familiad. Nazwa święta podkreśla jego ro-
dzinny charakter, jak i związanie z parafią, od 
początku ochoczo pomagającą we wszelkich 
przygotowaniach. 

 Tegoroczna Familiada niezwykle staran-
nie (już w samej nazwie)przygotowywana była 
pod kątem zwrócenia uwagi na konieczność po-
mocy rodzinie, narażonej w dzisiejszych, nieła-
twych czasach, na rozmaite zagrożenia. Wśród 
tych ostatnich często podkreśla się wiele pro-
blemów, czyhających na tą podstawową i naj-
ważniejszą komórkę społeczną, a dotyczących 
szeroko rozumianych kwestii ekonomicznych. 
Absolutnie ich nie pomijając (wręcz przeciw-
nie– nie zapominając o nich i próbując stawić 
im czoła– o czym mowa poniżej)organizatorzy 
zadbali też o warstwę duchową, niezbędną, by 
rodziny trwały w swym społecznym posłannic-
twie i w nim wzrastały.

 To dlatego pierwszy dzień nowobieżanow-
skiego świętowania stał pod znakiem modlitwy 
i skupienia. Wszystko zaczęło się koronką do 
Miłosierdzia Bożego i Mszą Świętą w Sank-
tuarium w Łagiewnikach. Stamtąd wyruszono 
w Pieszej Pielgrzymce z zapalonym ogniem 

Familiada „ToR (Troska o Rodzinę) 2004” 
w Nowym Bieżanowie

TOR-OWAĆ DROGĘ RODZINOM!

 Sobotnie świętowanie rozpoczęło się I Tar-
giem Familiadowym, odbywającym się na dep-
taku naprzeciw Kościoła. W założeniu przygo-
towano go dla firm rodzinnych, dając im w ten 
sposób możliwość zaprezentowania gościom 
swej oferty. Dość licznie stawili się nań sprze-
dający, którzy zajęli sporą część chodnika; chęt-
nie odwiedzali go również bieżanowianie. Naj-
liczniej reprezentowane były rodzinne firmy 
sprzedające tekstylia i buty, nie zabrakło też 
stoisk z książkami (m. in. tych, należących do 
sponsorów) i wydawnictwami katolickimi. Ku-
pujący ciasno otaczali też dwa stoiska z kosme-
tykami, dzieci zaś garnęły się do stoisk z zabaw-
kami. Rodzice mogli zaś dać upust swoim zain-
teresowaniom na stoiskach... budowlanych. Po-
wodzeniem cieszył się kramik z ręcznymi wyro-
bami dzieci z działającego w parafii Najświęt-
szej Rodziny „Oratorium”. Kupić tam można 
było m. in. piękne rzeźby i ręcznie malowane 
szklanki. Nieopodal bezpłatnie mierzono ciśnie-
nie. Mogło ono obserwatorom znacznie podsko-
czyć w wyniku emocji towarzyszących rozgry-
wanemu opodal clou wydarzeń sportowych Fa-
miliady: mecz Dziewczyny z klasy wojskowej 
XXV LO kontra Lektorzy dostarczył wielu wra-
żeń. Lektorzy, zaprawieni w bojach podczas od-
bywających się od kilku sezonów rozgrywek 
Ligi Lektorskiej (w której startują ze sporymi 
sukcesami – zdobywając dwa lata temu wice-
mistrzostwo Krakowa) wyszli z niego obron-
ną ręką (5:4), lecz to płeć piękna zebrała gros 
braw. Obok tego spotkania, odbywały się także 
inne wydarzenia sportowe – najwięcej uczestni-
ków zgromadził turniej tenisa stołowego. Warty 
wspomnienia jest także o Bieg Uliczny o Puchar 
Księdza Proboszcza Parafii Najświętszej Rodzi-
ny. Nie do przecenienia była przy tych przed-
sięwzięciach rola Klubu Sportowego „Baszta” 
oraz Gimnazjum nr 29 i Szkoły Podstawowej 
nr 24 w Krakowie, które dla rozgrywek sporto-
wych udostępniły swe obiekty.

Braw nie zabrakło również podczas im-
prez kulturalnych, odbywających się na tere-
nie ZSO nr 12 przy ul. Telimeny 9. Wszyst-
ko rozpoczęło się od występów grup artystycz-
nych z bieżanowskich przedszkoli, oraz para-
fialnego Oratorium i świetlicy „Gagatek”. Wi-
dzów rozgrzał również pokaz kickboxingu, pro-
wadzony przez Pana Jacka Szarka. Potem ko-
lej przyszła na zespoły taneczne i bardzo dobrze 
przyjęty chór Gimnazjum nr 30. Podobał się też 
spektakl „Pomięszanie” wg Witolda Gombro-
wicza, który zaprezentował Teatr Virtus Ver-
bum z XXV LO. Można w nim dostrzec pew-
ne zagrożenia dla rodziny, jakimi są np. rela-
tywizacja wartości i manipulacja, szczególnie 
ta, adresowana do młodych. Pokazujemy jed-
nak również, jak ważna jest potrzeba refleksji 

miłosierdzia do Sanktuarium Najświętszej Ro-
dziny w Nowym Bieżanowie, zatrzymując się 
po drodze w kościołach w Łagiewnikach, Pia-
skach Nowych i Prokocimiu. Te przystanki były 
symbolicznym otwarciem na sąsiadów i wyra-
zem przekonania, że troszczyć się należy o każ-
dą rodzinę, niezależnie od jej parafialnej przy-
należności. Wszystkie one mogły się spotkać 
i wspólnie modlić podczas Nabożeństwa Świa-
tła i Nadziei, dedykowanego szczególnie rodzi-
nom, jak i Apelu Jasnogórskiego, Różańca i ca-
łonocnej adoracji. 



5

Październik 2004

Jeśli macie Państwo problemy ze swoim 
dorastającym dzieckiem, nie umiecie się ze 
sobą porozumieć, dochodzi pomiędzy Wami 
do sprzeczek, kłótni – to istnieje ośrodek gdzie 
możecie Państwo szukać wsparcia i pomo-
cy w rozwiązywaniu takich problemów. Jest 
to Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych nr 3 w Krakowie mieszczący się przy ul. 
Parkowej 12 w Podgórzu.

Prezentacja działalności specjalistyczne-
go ośrodka dla dzieci i młodzieży z zaburze-
niami zachowania, emocji oraz zaburzenia-
mi psychicznymi. 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych nr 3 jest placówką opiekuńczo-wycho-
wawczą zapewniającą opiekę i wychowanie 
dzieciom i młodzieży w zakresie realizacji za-
dań całodobowej placówki socjalizacyjnej oraz 
placówki specjalistycznego poradnictwa

W zakresie realizacji zadań placówki so-
cjalizacyjnej placówka ma charakter specjali-
styczny podejmując opiekę nad dziećmi i mło-
dzieżą przejawiającymi trudności wychowaw-
cze związane z kryzysem wieku dojrzewania, 
konfliktami rodzinnymi, zaburzeniami zacho-
wania i innymi zaburzeniami psychicznymi 
o znacznym nasileniu. Jednocześnie stopień 
przejawianych przez wychowanków zabu-
rzeń nie wymaga korzystania przez nich z ca-
łodziennej lub całodobowej opieki instytucji 
służby zdrowia. 

Wychowankowie przyjmowani są do pla-
cówki w oparciu o ściśle określoną procedurę. 
Podstawą przyjęcia jest postanowienie sądu lub 
prośba rodziców oraz skierowanie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

 Placówka posiada na swoim terenie szkołę 
gimnazjalną, do której uczęszczają tak wycho-
wankowie ośrodka, jak i dzieci ze środowiska. 
W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej pod-
opieczni uczęszczają do wybranej przez siebie 
szkoły na terenie miasta Krakowa lub szkoły re-
jonowej. Wychowankowie korzystają ze stałej 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 
ośrodek dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 

emocji i zachowania 
– zespół specjalistycznego poradnictwa, tel. (12) 656-23-61,  

30-538 Kraków, ul. Parkowa 12, 
tel./fax (012) 656-09-94, e-mail: parkowa12@tlen.pl

SPECJALISTYCZNA 
POMOC DLA DZIECI

opieki terapeutycznej i psychiatrycznej oraz sze-
rokiej pomocy dydaktycznej. Celem pracy wy-
chowawczo-terapeutycznej jest podejmowanie 
oddziaływań niwelujących występujące u dziec-
ka objawy oraz podejmowanie intensywnej pra-
cy z nim i jego otoczeniem, która powinna do-
prowadzić do tego, aby możliwy stał się powrót 
dziecka do rodziny.

Po zakończeniu opieki całodobowej wycho-
wankowie i ich rodziny mają możliwość korzy-
stania z terapeutycznej pomocy ambulatoryjnej 
świadczonej w ramach ZPOW 3. 

W zakresie realizacji zadań placówki spe-
cjalistycznego poradnictwa specjaliści zatrud-
nieni w placówce obejmują opieką ambulato-
ryjną dzieci i młodzież z analogicznymi trudno-
ściami jak wychowankowie pozostający w opie-
ce całodobowej, a więc przejawiające trudności 
wychowawcze związane z kryzysem wieku doj-
rzewania, z konfliktami rodzinnymi, z zaburze-
niami zachowania i z innymi zaburzeniami psy-
chicznymi (fobie, natręctwa, tiki, moczenie noc-
ne, mutyzm wybiórczy itp.)

Formy pracy zespołu poradnictwa:
– diagnoza psychologiczna, pedagogiczna 

i psychiatryczna,
– terapie indywidualne, 
– praca z rodzinami,
– konsultacje systemowe,
– negocjacje
– zajęcia reedukacyjne
– zajęcia grupowe
– organizacja szkoleń w odpowiedzi na zapo-

trzebowania lokalnego środowiska.

Wszystkie formy pomocy adresowane są do 
wychowanków pozostających w opiece całodo-
bowej ZPOW 3, do dzieci i rodzin ze środowi-
ska oraz do innych placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych. 

Specjaliści obejmują swą pomocą osoby 
z terenu gminy Kraków oraz z poza niej (w sy-
tuacjach, gdy uzyskanie podobnej pomocy na te-
renie gminy zamieszkania nie jest możliwe).

Wszystkie konsultacje są BEZPŁATNE.

– mówi Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa, twór-
ca i opiekun Teatru.

 Nie zabrakło również spektakli Teatru Pa-
rafialnego o znamiennej nazwie TAK Rodzina, 
który przedstawił dwa udane spektakle – „Kota 
w butach” i „Czerwonego Kapturka”. Najmłod-
si tłoczyli się także w kolejce do konnej prze-
jażdżki. Sporo osób zwiedziło także wystawę 
Adama Bujaka – „Impresje watykańskie” – za-
instalowaną w hallu ZSO nr 12. 

 Zmęczeni mogli skorzystać z pomocy mło-
dzieży ze Służby Maltańskiej, zaś na odważnych 
czekał urządzony w budynku szkolnym Punkt 
Honorowego Krwiodawstwa. Chętni pokrze-
pić się mogli w prowadzonym w kuchni ZSO 
nr 12 bufecie. 

 Nie zatrzymywano się tam jednak na dłużej, 
gdyż na Familiadowej estradzie czekały rozma-
ite, poza wyżej wymienionymi, atrakcje. 

 Aplauz towarzyszył Zuzannie Madej-
skiej– gościowi wieczoru, która rozgrzała pu-
bliczność swymi piosenkami. Emocji nie zabra-
kło także podczas losowania nagród familiado-
wej loterii. Potem była już zabawa taneczna. To 
dla nas nagroda za wspólną pracę-mówi jedna 
ze współorganizatorek. 

Opieka nad rodziną objęła też inne kwestie. 
To dlatego w sobotni wieczór w Gimnazjum nr 
29 zorganizowano spotkanie z prof. Adamem 
Bielą, senatorem RP, przewodniczącym Ogól-
nopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszcze-
niowych. Profesor na spotkaniu, prowadzonym 
pod hasłem „Uwłaszczenie mieszkań spółdziel-
czych” dzielił się z uczestnikami swą wiedzą na 
temat możliwości prawnych uzyskania własno-
ści zajmowanego lokalu spółdzielczego, wska-
zując taką ewentualność jako środek pozyskania 
kapitału (wszak pod zastaw własnego mieszka-
nia można pobierać pożyczkę, np. na rozpoczę-
cie własnej działalności gospodarczej). Swoistą 
kontynuacją poruszonego w sobotę tematu było 
niedzielna konferencja pt. „Poszukiwanie spo-
sobów wspomagania bezrobotnych” z Frankiem 
Millsopp`em, Anglikiem z Wysp Szetlandzkich, 
generalnym menadżerem firmy socjalnej. Udział 
w niej wzięli też dr Henryk Połcik – wiceprze-
wodniczący Ogólnopolskiego Forum Stowarzy-
szeń Uwłaszczeniowych, ks. Krzysztof Kozioł, 
aktywizujący bezrobotnych w parafii Św. Józe-
fa w Podgórzu i gospodarz ks. Józef Jakubiec 
– proboszcz parafii Najświętszej Rodziny. Gość 
z Anglii wyjaśniał uczestnikom ideę powołania 
i działania swego przedsięwzięcia, które zatrud-
nia obok szeregowych pracowników także oso-
by niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobot-
nych, pomagając lokalnej społeczności zaktywi-
zować osoby nie mogące znaleźć zatrudnienia. 

Niedzielny odpust Św. Michała stał się na-
tomiast ucztą dla ducha. Organizatorzy zapropo-
nowali Msze Św. m.in. dla młodzieży o szczę-
śliwą miłość, czy dla Jubilatów, świętujących 
50 i 25-lecie małżeństwa. Na sumie odpusto-
wej modlono się w intencji rodzin, parafian, do-
broczyńców, a za zwłaszcza bezrobotnych. To 
właśnie ich obejmujemy szczególną troską, to 
im chcemy dodać otuchy i nadziei-konkluduje 
ks. Józef Jakubiec.

Marcin Kiełbasa
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Na skutek zarządzenia Urzędu Guberna-
torstwa wstrzymano w naszej szkole prowa-
dzenie nauki języka niemieckiego z dniem 23 
kwietnia 1940 r. Nauki religii udzielali w kla-
sach najniższych ks. Hieronim Struszczak wi-
kary, w klasach VII proboszcz Kurowski jako 
duszpasterz. Na skutek zarządzenia władz 
szkolnych o redukcji sił nauczycielskich, 
zwolniono z dniem 1 maja 1940 r. część na-
uczycieli. Szkoła nasza należała do tych, które 
najwcześniej podjęły pracę i szczęśliwie kon-
tynuowały ją, bo nieliczne wypadki zajmowa-
nia szkoły na kwatery i to przeważnie w nocy, 
nie utrudniały prowadzenia nauki.

Z biegiem dni i tygodni napływało coraz 
więcej dzieci powracających z ucieczki, rów-
nież i Grono w ciągu października zgłosiło się 
w całości do pracy. Na 919 uczniów zapisa-
nych na rok szkolny 1940/41 zgłosiło się po-
nad 600,zaś w ciągu października wracali inni, 
tak że stan podniósł się do 748,rozdzielonych 
w 16 oddziałach. Pierwsze 4 miesiące były bar-
dzo trudne, pełne niepokoju. Grono pozosta-
wało bez środków do życia, nie otrzymywało 
poborów, a pomoc środowiska była tak zniko-
ma, że z trwogą patrzyli wszyscy w przyszłość 
i nie było żadnych władz szkolnych. Dopie-
ro w styczniu 1940 r. nowy zarząd zorgani-
zował przy Władzy Administracyjnej – Wła-
dze Szkolne, które zajęły się szkolnictwem po-
wszechnym.

W styczniu wypłacono nauczycielom za-
liczkowo 200 zł, w lutym po 150 zł. A od mar-
ca 1940 wypłacano pobory co miesiąc.

Nowe władze wydały zarządzenie usu-
nięcia ze szkoły dzieci żydowskich, których 
w tutejszej szkole usunięto w liczbie 14.Zosta-
ły one wraz z rodzicami wywiezione do Get-
ta w Podgórzu. Były to rodziny Klapkolzów, 
Kornhanserów, Armarontów(zakład bławat-
niczy),Messingerów (zakład dentystyczny), 
Wadlerów (sklep spożywczy),Reichów.

 Frekwencja młodzieży w szkole był w cią-
gu całego roku na ogół dość dobra, ale też 
kilka czynników dodatnich odegrało w tym 
rolę:
 1) że grono było w komplecie
 2) że pozostawiono w prawie zupełnym spo-

koju budynki szkolne
 3) że tutejsze społeczeństwo pomimo okrop-

nego wyniszczenia spowodowanego cięż-
ką  na początku wojny utratą mienia i ro-
dziny, braku środków do życia, z nielicz-
nymi wypadkami systematycznie posyła-
ło swoje dzieci do szkoły.
 Przerw w nauce nie było. Chorób dzieci 

z kilkoma wypadkami dyfterytu, tyfusu i sezo-
nowymi przeziębieniami nie było…

 Rok szkolny 1939/1940 zakończono 
30 czerwca. Z powodu spóźnienia w otrzy-
maniu blankietów świadectw rozdanie tych-
że, nastąpiło po nabożeństwie w poniedzia-
łek 1 lipca 1940 r.

 Rok szkolny 1942/43 rozpoczęto nabo-
żeństwem w kościele parafialnym o godz. 8 
rano, poczym nauka w szkole nr 12 trwała co 
drugi dzień… (w czasie okupacji Szkołę Lu-
dową na ul.Żabiej oznaczono nr 12, a szkołę 
na „Szutrach” nr 62)

 W związku z panującym zarządzeniem 
wolno było używać dzieciom do nauki tylko 3 
zeszytów: do polskiego, do rachunków i przy-
rody. Zadania szkolne i rachunkowe prowa-
dzono na oddzielnych kartkach..

Najbiedniejsze dzieci dostały przybory 
szkolne „gratis” zakupione przez Dyrekto-
ra z  „funduszu wpisowego”.

 W dniach 2-7 XII nauczycielstwo zatrud-
nione było przy spisie bydła.

Nauka w szkole w tych dniach nie odby-
wała się.

Ponieważ po Świętach Bożego Naro-
dzenia 1942 r. nauki z powodu oszczęd-
ności węglowych nie podjęto 12 stycznia,a 
dopiero 22 marca, a w naszej szkole zaję-
tej przez wojsko dopiero 1 kwietnia,część 
Grona nauczycielskiego została zatrudnio-
na jako siła pomocnicza w Urzędzie Staty-
stycznym bądź w Magistracie. W miesiącu 
lutym 1943 r. dokonało całe grono nauczy-
cielskie spisu familijnego młodzieży szkol-
nej, a w miesiącu marcu uzupełniono owe 
listy młodzieży”...

 Na tym kończy się kronika szkoły z okre-
su wojny. Z zachowanych dokumentów wia-
domo, że niektóre nauczycielki prowadzili 
tajne nauczanie. Uczono na nim historii, ję-
zyka polskiego i geografii. Tajne nauczanie 
prowadziły: Stanisława Hauschildowa, Jo-
anna Lelowa, Stefania Słomkówna, Stefa-
nia Wilkowa.

W 1940 r. w Prokcimiu została zorgani-
zowana Delegatura Polskiego Komitetu Opie-
kuńczego. Pierwszym przewodniczącym był 
ks. Hilary Struszczak. 

Delegatura prowadziła kuchnię, która 
wydawała dziennie 50 obiadów dla bied-
nych. Sprowadziła setki drewniaków tj. 
obuwia na drewnianej podeszwie, które 
przekazano dzieciom szkolnym i biednym 
bezpłatnie, a lepiej sytuowanym za małą 
odpłatnością. 

Na skutek różnych zabiegów delegatury, 
dziesiątki chłopców i dziewcząt zwolnionych 
było od przymusowej pracy, aby mogli się 

uczyć. Część dzieci, które miały ukończony 
wiek szkolny zaraz na początku wojny hitle-
rowcy usunęli ze szkoły.

W 1942r.młodzież zatrudniona była przy 
pracy na stacji kolejowej, gdzie został zorga-
nizowany „Bundiest”. Młodzież pracowała za 
„liche wyżywienie” przy wykopywaniu żwi-
ru za torami i wywożeniu go na taczkach na 
stacje towarową w Prokocimiu, gdzie posze-
rzano tory kolejowe z Krakowa na Ukrainę 
z dwutorowych na czterotorowe. W miejscu 
na żwirowisku gdzie trwały prace, powsta-
ły głębokie doły, w które później napłynęła 
woda tworząc Bagry

Działalność delegatury Polskiego Komi-
tetu Opiekuńczego wspomagana była przez 
PKO i miejscową ludność. Oto np. dwaj bra-
cia Kalandykowie, którzy prowadzili sklep 
spożywczy, w każda sobotę przysyłali do 
kuchni dla biednych po 12 chlebów, co za 
lata delegatury wyniosło 2500 kg.

W listopadzie 1944 r. delegatura spro-
wadziła 40 dzieci z obozu w Pruszkowie 
i Niepokalanowa, które mieszkańcy Proko-
cimia pozabierali pod opiekę do własnych 
domów. Również duża ilość ludzi ewaku-
owanych z Warszawy znalazła tu przytułek 
i miejsca pracy.

W okresie wakacji została utworzona 
przy parafii prokocimskiej, w szkole półko-
lonia dla dzieci najbiedniejszych, osieroco-
nych oraz tych, których rodziców wywiezio-
no do obozów. Kolonie prowadzili Augustia-
nie a wspomagał ich metropolita A. Sapiecha 
własnymi funduszami.

Przez cały okres okupacji niemieckiej 
Prokocim był pozbawiony energii elek-
trycznej.

W związku z obowiązującymi zakazami 
zgrupowań nie odbywały się Pasterki ani pro-
cesje w Dniu Święta Zmarłych.

W czasie II Wojny Światowej poległo 80 
mieszkańców Prokocimia.

Aby uczcić pamięć tych, którzy polegli 
w czasie II Wojny Światowej w 1971 r. Został 
wybudowany przez ZBOWiD „Pomnik Pa-
mięci”, który staną przed SP nr 61. W 2002 r. 
Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia i Rada 
Dzielnicy XII sfinansowały budowę „Pomni-
ka Lotników”, który stanął przed budynkiem 
Domu Kultury przy ul. Wrzosów.

Grażyna Fijałkowska

Opracowane w oparciu o materiały historycz-
ne zgromadzone przez Towarzystwo Przyja-
ciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzma-
nowskich.

PROKOCIM W OKRESIE 
II WOJNY ŚWIATOWEJ cz. 2
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Po raz VIII odbyła się Spartakiada Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjalnych Dzielnicy XII. Or-
ganizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa 
nr 124. W zawodach wzięło udział blisko 1200 
uczniów 9 szkół podstawowych oraz 5 gimna-
zjów. Dzieci rywalizowały ze sobą w wielu kon-
kurencjach: sztafecie wahadłowej, przenoszeniu 
piłek, skokach przez przeszkody, biegu tereno-
wym, piłce siatkowej, skoku w dal, przeciąganiu 
liny i innych. Młodzi sportowcy wykazali się nie-
zwykłymi osiągnięciami i sportowym duchem. 

Kto wie, może wśród nich znajduje się przy-
szły reprezentant Polski na olimpiadzie.

Organizatorzy serdecznie dziękują za zaan-
gażowanie nauczycieli i opiekunów oddelego-
wanych do organizacji zawodów oraz KS Bie-
żanowiance za nieocenioną pomoc.

Piotr Czajowski

VIII SPARTAKIADA 
SZKÓŁ DZIELNICY XII

WYNIKI:

kategoria gimnazjalistów 
(6 konkurencji)
1. G 30 2. G 31 i G 32 
4. G 33 5. G 29

kategoria klas starszych 
szkół podstawowych 
(7 konkurencji)
1. SP 123 2. SP 41
3. SP 157 4. SP 117
5. SP 124 6. SP 61
7. SP 24 8. SP 111
9. SP 148

kategoria klas młodszych 
szkół podstawowych 
(6 konkurencji)
1. SP 123 2. SP 117 
3. SP 124 4. SP 61 
5. SP 41 6. SP 148 
7. SP 157 8. SP 111
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 Napisano do nas 

Szanowna Rado!

Zdaję sobie sprawę z kąśliwości moje-
go przekazu, jednak obecna sytuacja mnie, 
jako przedstawiciela lokalnej „społeczności 
kanalizacyjnej”, do tego zmusza. Mieszkań-
cy są bardzo rozgoryczeni przeprowadzany-
mi przez Straż Miejską kontrolami w kontek-
ście „postępów” realizacji zadania, zwłaszcza 
w kontekście wyłożonych dużych sum z jed-
nak skromnych budżetów domowych. Uwa-
żam, że temat – jako jeden z trudniejszych 
– powinien „odżyć” na forum Rady. Sugeru-
ję nawet poświęcenie mu jednej z sesji Rady, 
aby wypracować sposób działania dla moż-
liwie dużego i skutecznego wsparcia realiza-
cji inwestycji. 

Mając nieustanną nadzieję na realizację 
inwestycji pozostaję z poważaniem – ciągle 
jeszcze optymistycznie nastawiony Przewod-
niczący SKBK.

inż. Ryszard Raźniak

Przewodniczący SKBK

Od Redakcji
Odpowiedź na pismo Przewodniczącego Spo-
łecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w na-
stępnym numerze Dwunastki.

Szanowna Rado Dzielnicy XII
Po przeczytaniu przeze mnie i mieszkań-

ców ulicy Żabiej w części „Napisano do nas” 
numeru 6-7 „Dwunastki” o sprawozdaniu Stra-
ży Miejskiej dotyczącej kontroli wywozu nie-
czystości płynnych między innymi z ulicy Ża-
biej, postanowiłem, jako przewodniczący Spo-
łecznego Komitetu Budowy Kanalizacji, zabrać 
głos w tej sprawie.

Pragnę przypomnieć, że:
– od roku 2000 działa Społeczny Komitet Budo-

wy Kanalizacji w rejonie ul. Żabiej;
– komitet zebrał określoną w procedurze Lokal-

nych Inicjatyw Inwestycyjnych kwotę na bu-
dowę kanalizacji;

– komitet zlecił wykonanie całej dokumentacji 
dla ww. zadania i przekazał ją do ZGK;

– komitet uzyskał wszystkie wymagane uzgod-
nienia i zgody na wejście w teren;

– komitet na tej podstawie uzyskał w maju 2002 
r. uprawomocnione pozwolenie na budowę, 
które w cztery miesiące po jego uprawomoc-
nieniu zostało – mimo wcześniejszej pisem-
nej zgody – oprotestowane i tym sposobem 
bezprawnie zastopowana została realizacja 
inwestycji.

W związku z powyższym, przekazując równo-
cześnie rozgoryczenie mieszkańców tego rejonu, 

przekazuję kilka pytań oraz komentarzy, z którymi 
członkowie Komitetu zwracają się do mnie.

1. Dlaczego Rada tylko przyjmuje do wiado-
mości wykonywanie kontroli przez Straż Miej-
ską, a dotyczących wywozu nieczystości płyn-
nych i nakładania mandatów karnych w kontek-
ście istnienia „komitetu kanalizacyjnego”? 

2. Co Rada zrobiła i czy zamierza coś zro-
bić, aby jednak mimo wystąpienia bezprawne-
go protestu przynajmniej pomóc w kontynuacji 
inwestycji i przełamywać opór niektórych jed-
nostek miejskich w jej realizacji – a na co po-
zwalają środki prawne?

Mieszkańcy przystępując do komitetu za-
kładali, że wykładając niemałe sumy na rozpo-
częcie realizacji zadania (ok. 3600 zł od przy-
łącza – z czego między innymi została sfi-
nansowana dokumentacja), przyczynią się do 
uporządkowania gospodarki wodno – ście-
kowej na tym terenie, przyczynią się do po-
prawy ochrony środowiska. Zakładali rów-
nież, że przed przystąpieniem do Unii Euro-
pejskiej, szamba w rejonie otoczonym kolek-
torem sanitarnym będą zaliczone do historii. 
Mając wygodę z cywilizowanego odprowadza-
nia ścieków będą w zgodzie z prawem, a przez 
to nie będą narażeni na tego rodzaju kontrole.

3. Czy Rada widzi i wie, jakiego rodzaju 

„Święta wojna” 
– derby Wisła–Cracovia”

W dniu 03 października o godzinie 16.00 
na stadionie KS Wisła przy ul. Reymonta od-
był się mecz piłki nożnej o mistrzostwo I ligi 
pomiędzy KS Wisła, a KS Cracovia. W cza-
sie niedzielnych Derbów niemal półtora ty-
siąca krakowskich policjantów wzmocnio-
nych funkcjonariuszami z ościennych jedno-
stek dbało o bezpieczeństwo i porządek pu-
bliczny zarówno w trakcie samego meczu jak 
i po nim monitorując drogi dojścia i powrotów, 
oraz zachowania grup pseudokibiców na kra-
kowskich osiedlach.

Jak dowodzą policyjne kroniki u kibiców 
obu zwaśnionych drużyn można zaobserwo-
wać brak szacunku, tolerancji, oraz wyracho-
wania, znani są z wszczynania awantur jak 
i chuligańskich wybryków? Choć niedoszło 
do tzw. „ustawki”, czyli oficjalnej ustawionej 
walki pseudokibiców Wisły i Cracovii, istnia-
ło zagrożenie, że nieformalne bójki przeniosą 
się na osiedla.

Dzięki licznym patrolom prewencji, a także 
przygotowanemu planowi zabezpieczenia im-

prez masowych, działania funkcjonariuszy Ko-
misariatu Policji VI w Krakowie doprowadzi-
ły do zatrzymania już w dniu 03.10 b.r. gru-
py pseudokibiców, którzy posiadali przy so-
bie niebezpieczne narzędzia w postaci pałek, 
maczetów oraz noży. Większość z zatrzyma-
nych trafiła do aresztu przy ul. Montelupich. 
W dniu samego meczu nie odnotowano na te-
renie KP VI nasilenia się wykroczeń czy prze-
stępstw przeciwko bezpieczeństwu powszech-
nemu, przeciwko życiu i zdrowiu. Na pojedyn-
cze incydenty wandalizmu, chuligaństwa czy 
zakłócania ciszy nocnej reagowali natychmiast 
przywracając ład i bezpieczeństwo.

Pamiętajmy! Pseudokibice są mocni tyl-
ko w anonimowej i agresywnej grupie. Nie 
zostawaj nigdy sam. Wskazując Policji pro-
wodyrów i przywódców tych grup, osłabiasz 
ich zachowanie.

Telefony alarmowe 997 i 112. 

Sekcja Prewencji

Komisariatu Policji VI w Krakowie

nieczystości spływają rzeką? Czy takie „ko-
lorki” (brunatno-czerwone, szaro-bure, zie-
lonkawo-fioletowe) płynące rzeką pocho-
dzą z gospodarstw domowych? Co zrobio-
no w tej sprawie?

4. Czy Rada – zamiast unikania tego te-
matu – nie powinna bardzo aktywnie i sku-
tecznie włączyć się w jego rozwiązanie, ma-
jące na celu budowę kanalizacji, tym bardziej, 
że nie wymaga to żadnych nakładów finanso-
wych, tylko zaangażowania czasu i wykorzy-
stania pozycji Rady? Czy nie powinna kontak-
tować się w tej sprawie z Komitetem?

Mieszkańcy wyrażają przekonanie, że sta-
tutowym obowiązkiem demokratycznie wy-
branej Rady jest rzeczywiste dbanie o intere-
sy mieszkańców, którzy są również wybor-
cami, a Radę oceniają przez pryzmat rozwią-
zywania ich bytowych problemów. Do chwi-
li obecnej brak jest jakiejkolwiek inicjatywy 
ze strony Rady w tej sprawie, a stwierdzenie, 
że w tej sprawie nie da się nic zrobić, jest nie 
do przyjęcia.

Zdziwienie mieszkańców budzą inicjaty-
wy dotyczące parku wodnego „Drwinki” przy 
nieuregulowaniu tak z jednej strony prozaicz-
nego, z drugiej bardzo bolącego tematu kana-
lizacji sanitarnej w tym rejonie.

Kontrole a kanalizacja w rejonie ulicy Żabiej


