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Uchwała Nr XXX/305/2004 
dotyczy: zadania priorytetowego na 2005 rok.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stano-
wiącego załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 
Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednoli-
ty: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskie-
go z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dziel-
nicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Uszczegóławia się rozdział środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na 2005 r. 
przeznaczonych na zadanie pn. „Dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach” wg poniższego 
zestawienia (patrz tabelka).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/301/2004 
dotyczy: powołania Zespołu Problemowego ds. zagospodarowania niezabudowanych terenów 
w osiedlach Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów.

Na podstawie § 14 ust.1 i ust.4 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr XII do uchwały 
Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia-
łania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r. 
Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół Problemowy ds. zagospodarowania niezabudowanych terenów w osie-

dlach Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów, w skład którego wchodzą radni w osobach: 1. Piotr 
Czajowski, 2. Grażyna Fijałkowska, 3. Zbigniew Kożuch, 4. Michał Majerczak, 5. Ewa Wicher, 
6. Wiesław Zając, 7. Antoni Madej, 8. Wiesław Markowicz

§ 2. Przedmiotem pracy zespołu będzie inwentaryzacja wolnych terenów oraz ocena ich przydat-
ności: • przygotowywanie wniosków w/s ich wykorzystania • rozpoznanie możliwości sponso-
rowania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

§ 3. Priorytetowymi obszarami pracy zespołu będą: • projektowany Park Aleksandry • zagłębio-
ny teren zieleni przy ul. Kurczaba • teren przyległy do parku Lilli Wenedy od strony północnej 
• teren zielony między ulicami: Teligi, Barlickiego, Ściegiennego • II etap budowy parku Alek-
sandry od ul. Ćwiklińskiej do ul.Bieżanowskiej wzdłuż potoku Bieżanowskiego • propozycja 
połączenia parków Rżąka, Aleksandry, Lilli Wenedy w pas rekreacyjny z ciągami spacerowy-
mi oraz ścieżkami rowerowymi • Inne tereny rozpoznane przez Komisję i wnioskowane przez 
Radę Dzielnicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Od dziesiątek lat wymienione tereny są niewykorzystane i zaniedbane. 
W 30 tys. osiedlu brak jest dostatecznej ilości urządzonych terenów rekreacyjnych.

Uchwała Nr XXX/308/2004 
dotyczy: przeniesienia środków finansowych z zadania priorytetowego na 2004 rok.

Składam wszystkim naszym czytelnikom oraz mieszkańcom Dzielnicy XII najserdeczniejsze 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

Piotr Czajowski

Redaktor Naczelny

WYBRANE UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII 
MIASTA KRAKOWA

Sesja XXX z dnia 28 września 2004 r.

SP Kwota (zł) G Kwota (zł)

24 2.800 29 3.200
41 2.500 30 2.200
61 2.200 31 3.300
111 2.200 32 1.300
117 2.500 33 3.000
123 3.000 RAZEM  13.000
148 2.800
157 3.000

RAZEM  21.000
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Na podstawie § 5 ust. 5 
Statutu Dzielnicy XII sta-
nowiącego załącznik nr 
XII do uchwały Nr LXVII/
660/96 Rady Miasta Kra-
kowa z dnia 18.12.1996 
r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania dziel-
nic (tekst jednolity: Dzien-
nik Urzędowy Wojewódz-
twa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1: Przenosi się środki finansowe z zadania priorytetowego na 2004 rok 
dział 801– Oświata i Wychowanie – wniosek nr 24 pozostałe z tematu 
„Profilaktyka wad wrodzonych poprzez popularyzację podaży kwasu fo-
liowego” w wysokości 2200 zł. dodatkowo na dożywianie dzieci w dziel-
nicy (patrz tabelka).
§ 2: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/303/2004 
dotyczy: pozytywnej opinii dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodocią-
gowej w ul. Bieżanowskiej – Bocznej” w ramach programu „Woda dla 
Wszystkich”.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r. Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuję się pozytywnie inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Bieżanowskiej – Bocznej” w ramach programu „Woda dla Wszyst-
kich” działka drogowa Nr 245 i działki 246, 247, 248, 243/2, 243/3, 243/4 
i Nr 244/3 obr.56. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/304/2004 
dotyczy: poszerzenia zakresu wodociągu w ul. Złocieniowej w ramach 
programu „Woda dla Wszystkich”.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. c Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuję się pozytywnie inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągo-
wej w ul. Złocieniowej w ramach programu Woda dla wszystkich” dział-
ki Nr 420, 240, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 239, 239/2, 260, 262/16, 
262/17, 262/18, 416-droga, 265, 267, 269, 270/1, 275/6-droga, 275/1, 
276/1, 281/1, 281/2 i 280 obr. 103.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/310/2004 
dotyczy: przeniesienia pozostałych środków na zadanie powierzone.

Na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Przeznacza się środki pozostałe z zadań: • SP – 111”remont boiska” 
– 3.149.42 • ZSO – 38”wymiana stolarki okiennej” – 683.40 • Przedszko-
le – 151”malowanie pomieszczeń -1752.15 • na zadanie wymiana drzwi 
wejściowych 1szt w SP 111 w kwocie 5.584.97
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXX/313/2004 
dotyczy: przeznaczenia środków w wysokości 1000 zł. z Działu 750 – In-
formacja i Łączność z mieszkańcami § 4300 na dofinansowanie wieczor-
nicy z okazji Święta Niepodległości.

Na podstawie §5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Przeznacza się środki w wysokości 1000 zł. z Działu 750 – Informacja 
i Łączność z mieszkańcami § 4300 na dofinansowanie wieczornicy z pro-
gramem patriotycznym z okazji Święta Niepodległości 11 listopada wyko-
nanym przez młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Kra-
kowie, w ramach dzielnicowych obchodów Święta Niepodległości. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sesja XXXI z dnia 26 października 2004 r.

Uchwała Nr XXXI/337/2004 
Dotyczy: pozytywnej opinii dla inwestycji p.n. „Budowa sieci wodocią-
gowej w ulicy Mała Góra – Boczna, w ramach programu „Woda dla 
Wszystkich”.

Na podstawie § 4 pkt. 5 lit. j Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Opiniuję się pozytywnie inwestycję p.n. „Budowa sieci wodociągo-
wej w ulicy Mała Góra – Boczna na wysokości budynku Nr 81” – do-
tyczy działek nr 244/10 droga, 244/13, 244/14, 244/15, 244/16, 244/17 
i 244/18 w ramach programu „Woda dla Wszystkich”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Budynki położone w ul. Mała Góra – Boczna nie po-
siadają bezpośredniego dostępu do miejskiej sieci wodociągowej.

Uchwała Nr XXXI/338/2004 
Dotyczy: wprowadzenia zadania na listę rankingową zadań prioryteto-
wych na 2005 r.

Na podstawie §5 ust. 1 i 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na listę rankingową zadań priorytetowych na 2005 
r. zadanie p.n. „Ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu na parkingu przy 
blokach ul. Teligi 2 – ul. Kurczaba 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Powyższe zadanie uzasadnia się bardzo złym stanem 
technicznym parkingu.

Sesja XXXII – Nadzwyczajna z dnia 26 października 2004 r.

Uchwała Nr XXXII/342/2004 
Dotyczy: anulowania Uchwały Nr XXIX/298/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. 
dotyczącej przeniesienia środków w 2004r. w ramach zadań prioryteto-
wych na wykonanie punktu świetlnego przy ul. Bielskiego.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 

SP Kwota (zł) G Kwota (zł)

24 150 29 200

41 150 30 200

61 150 31 200

111 150 32 200

117 150 33 200

123 150 RAZEM  1000

148 150

157 150

RAZEM  1.200
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BESANOVO
RYS HISTORYCZNY
Teren Bieżanowa pokryty był lasami i gajami. Jan Długosz w Liber 

beneficiorum diecesis Cracoviensis stwierdza „...optimas silvas et gaya 
in quatuor locis, videlicet circa Vislam, item in strata publica Bochnensi 
versus Sledzyeowice, item versus Prokoczym”. Jeszcze w XIX wieku od 
strony wschodniej sięgała pod Bieżanów Puszcza Niepołomicka. 

Gęste lasy, położenie na wzniesieniu wśród dolin rzecznych zapewnia-
ło naturalną obronność. Warunki takie czyniły z Bieżanowa teren dogod-
ny dla osadników. Liczne znaleziska archeologiczne wskazują, iż na tym 
terenie występowała ciągłość osadnictwa od czasów prehistorycznych. 

Pierwsza pisana wzmianka dotycząca Bieżanowa pochodzi z XIII wieku. 
Dnia 11 maja 1212 roku w Krakowie został wystawiony dokument, w któ-
rym Radwan i Pucisław zawarli porozumienie z siostrą Pucisława a wdową 
po rycerzu Raciborze-starszym bracie Radwana. Racibor przed śmiercią za-
pisał majątek żonie. Radwan chciał obalić legat, gdyż został on uczyniony na 
jego szkodę. Zgodnie z tzw. prawem bliższości miał on prawo do pierwokupu 
ziemi. Mając zatem podstawy prawne, upomniał się o swoją należność. Obie 
strony doszły do porozumienia i wieś została przekazana wdowie wraz z pra-
wem dziedziczenia. Porozumienie zostało jednak zawarte nie między Radwa-
nem a wdową ale pomiędzy Radwanem i Pucisławem. Istnieje przypuszcze-
nie, iż temu drugiemu szczególnie zależało na załatwieniu sprawy na rzecz 
swojej siostry, gdyż wieś miała się stać własnością Kapituły Krakowskiej. 
Świadczyć o tym może jego wysokie stanowisko - był kanonikiem tejże ka-
pituły oraz, że wśród świadków dokumentu obok Kasztelana Krakowskiego 
Goworka, Zarządcy Dworu Bozantego i kilku innych możnych wymienieni 
zostali bodaj wszyscy kanonicy Kapituły Krakowskiej. 

Radwan mimo zapewnień nie zrezygnował z roszczeń do Bieżanowa. 
Spór rozwiązał dopiero w 1236 roku Wojewoda Krakowski Pakosław. Na 
polecenie Henryka Brodatego przyznał wieś Kapitule Krakowskiej, Ra-
dwan zaś otrzymał od niej zadośćuczynienie. 

W wyniku I rozbioru Bieżanów znalazł się pod zaborem austryjackim. 
W 1782 roku przeszedł do tzw. Funduszu Religijnego i przestał należeć do 
Kapituły Krakowskiej. Prefektura austryjacka, która przejęła wieś odda-
wała go w ręce kolejnych dzierżawców. W 1809 Bieżanów stał się częścią 
dystryktu podgórskiego i wszedł w skład Księstwa Warszawskiego.

Po uchwałach Kongresu Wiedeńskiego, nie znalazł się w granicach 
Rzeczypospolitej. Pozostał nadal w granicach państwa habsburgów. 
W okresie II wojny światowej, Niemcy cześć Bieżanowa włączyli Krako-
wa. Pozostała część została przyłączona dopiero w 1973 roku. 

Parafia
Początkowo mieszkańcy Bieżanowa należeli do kościoła parafialnego 

w Wieliczce. Kiedy miasto zostało otoczone murami i zaczęto zamykać 
na noc, dla bieżanowian pojawiły się trudności w korzystaniu z posług re-
ligijnych. Kapituła podjęła wówczas decyzję o utworzeniu w Bieżanowie 
kościoła. Dokumentem z 7 października 1422 roku erygowała i uposażała 
kościół. Nowo wybudowana świątynia była podobnie jak większość zabu-
dowań w XV wieku drewniana. 

Bieżanowski kościół został wzniesiony pod wezwaniem „...Nativitatis 
Sanctae Mariae” (było to najpopularniejsze wezwanie domów Bożych w śre-
dniowiecznej małopolsce). W XVII wieku ksiądz Jan Fox, archidiakon Ka-
tedry Krakowskiej i jednocześnie sekretarz Zygmunta III, przeznaczył cały 
swój majątek na wybudowanie we wsi Bieżanów kościoła murowanego. 

Nazwa
Wspominany dokument z 1212 zawiera zapis nazwy w formie Besa-

novo. Późniejsze dokumenty zawierają różnorodne zapisy. Wieś wymie-
niana jest jako: Bezanow, Byezhanow, Beschanow, Beszanow. Jan Dłu-
gosz używa formy Beyzanow. W okresie XVI-XVII wieku pojawiają się 
odmiany: Beyszanow oraz często używana Biezanow.

Obecna nazwa został ustalona w 1922 roku. Polska Akademia Umie-
jętności ustaliła wówczas jednolitą pisownie „Bieżanów” przez „ż”. Do 
tej pory obowiązywały dwie formy przez „rz” w dokumentach urzędo-
wych i „ż” w księgach parafialnych. Piotr Czajowski

6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Anuluje się Uchwałę Nr XXIX/298/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. 
dotyczącą przeniesienia środków w 2004r. w ramach zadań prioryteto-
wych na wykonanie punktu świetlnego przy ul. Bielskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Brak możliwości realizacji wyżej wymienionego za-
dania.
Uchwała Nr XXXII/345/2004 
Dotyczy: rezygnacji z zadania priorytetowego na 2004r. 

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1.Rezygnuję się z zadania priorytetowego w 2004r. Dział 600 – Gospo-
darka Komunalna p.n. „Modernizacja skrzyżowania ulic Półłanki i Su-
charskiego z przeniesieniem stacji Trafo.
§ 2. Środki w wysokości 35.000 zł. o których mowa w § 1 przenosi się na 
zadania p.n. „Remont stolarki okiennej w następujących szkołach:
SP 24 – 15.000 zł; ZSOI Nr 4 – 20.000 zł. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Zadanie o którym mowa w § 1 nie może być zreali-
zowane. Wymiana stolarki okiennej jest niezbędna w tych szkołach.

Uchwała Nr XXXII/346/2004 
Dotyczy: przeznaczenia środków z zadania priorytetowego na 2004r.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Środki pozostałe po przetargu z zadania priorytetowego na 2004 r. 
w wysokości 25.500 zł. pozostałe po zadaniach: p.n. „Remont ul. Wol-
skiej”, p.n. „Remont ul. Prostej” przenosi się na zadania: 
– p.n. „Remont posadzki w ZSO Nr 12” – 10.000 zł. 
– p.n. „Wymiana stolarki okiennej w SP Nr 117” – 15.500 zł.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Remonty w wyżej wymienionych placówkach oświa-
towych są konieczne.

Uchwała Nr XXXII/348/2004 
Dotyczy: rozdziału środków na zadanie priorytetowe na rok 2004.

Na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącz-
nik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 
18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst 
jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 
6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa 
uchwala, co następuje:
§ 1. Środki pozostałe po rezygnacji z zadania priorytetowego na rok 
2004 p.n. „Oświetlenie wiaduktu w rejonie ul. Złocień – wniosek Nr 8 
w wysokości 7 000 zł. przeznacza się na opracowanie bilansów ciepl-
nych w następujących placówkach oświatowych w Dzielnicy XII: Gim-
nazjum Nr 31 – 1500 zł; ZSOI Nr 4 – 2000 zł; ZSO Nr 12 – 2000 zł; SP 
Nr 24 – 1500 zł
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE: Opracowanie bilansów pozwoli na obniżenie mocy 
zamówionych w wyżej wymienionych placówkach a tym samym na duże 
oszczędności ogrzewania obiektów.

Pełny tekst wszystkich uchwał jest dostępny 
w siedzibie Rady Dzielnicy XII ul. Kurczaba 3, I p.

opracował: Piotr Czajowski
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Tutaj mieszkamy, tutaj się uczymy, tu-
taj pracujemy, tak mówią członkowie spo-
łeczności Szkoły Podstawowej nr 61, im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Po-
pławskiego 17 w Krakowie. Jest to szkoła 
mieszcząca się w Prokocimiu, posiadająca 
85-letnią tradycję.

W maju tego roku zrodził się pomysł 
zorganizowania imprezy pod hasłem „Dni 
Prokocimia”. Współorganizatorem imprezy 
było Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. 
Erazma i Anny Jerzmanowskich (TPP), które 
w tym roku obchodziło 15-lecie swojej dzia-
łalności. Rada Dzielnicy XII wsparła finan-
sowo podjęte działania. 

W ramach obchodów „Dni Prokocimia” 
w dniu 23 października 2004 roku (sobo-
ta) zorganizowano w Szkole Podstawowej 
nr 61 w Krakowie dzień otwarty dla dzieci 
i ich Rodziców.

 Nawiązując do teatralnych tradycji szko-
ły i Prokocimia szkolne koło teatralne pod 
czujnym okiem mgr Anety Polczyk przedsta-
wiło spektakl pt. „Jak żołnierz diabła oszu-
kał i kościół zbudować pomógł”. Najważniej-
szym punktem tego dnia był finał konkur-
su wiedzy historycznej „Prokocim dawniej 
i dziś”. Do finału zgłosiły się 3 osobowe re-
prezentacje z 5 prokocimskich szkół podsta-
wowych. Finaliści wykazali się bardzo dużą 
wiedzą na temat znajomości włodarzy Proko-
cimia, miejsc historycznych w powiązaniu ze 
współczesnością.

 I tak: I miejsce zdobyła Szkoła Podsta-
wowa nr 61, II miejsce Szkoła Podstawowa nr 
117, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 124.

Uczniowie i rodzice klas młodszych pra-
cowali wokół tematu „Lot nad Prokocimiem”. 
Czas spędzony w szkole był przeznaczony na 
poznanie charakterystycznych miejsc środo-
wiska, w którym mieszkają wraz z ich histo-
rią. Czytali opowiadania, rozmawiali, ogląda-
li zdjęcia, rozwiązywali krzyżówki. 

Najważniejszym elementem tych działań 
było spędzenie czasu w miłej i przyjaznej at-
mosferze. Efektem tych zajęć były lataw-
ce, na których przedstawione zostały frag-
menty otaczającej rzeczywistości, widzia-
ne oczami dziecka. Uczniowie klas IV-VI 
wykonywali albumy „Moja mała Ojczyzna” 
oraz zwiedzali Pałac Jerzmanowskich i ka-
plicę wraz z otoczeniem, poznając jego bo-
gatą historię pod okiem  v-ce prezesa TPP 
Jana Banasia. 

W tym dniu zaprezentowano pokonkur-
sową wystawę plastyczną „Pejzaże Proko-
cimia”. 

Szkoła posiada bogatą historię, trwającą 
od dziesięcioleci. W archiwach szkolnych 
zgromadzono różnorodne, ciekawe materia-
ły dokumentujące dzieje tej placówki. Stały 

 PROKOCIM 
– „MOJA MAŁA OJCZYZNA” 

się one zaczątkiem Izby Pamięci poświeco-
nej historii szkoły i Prokocimia, którą uroczy-
ście otwarli Dyrektor Szkoły Honorata Ko-
nopek i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pro-
kocimia Roman Rozlachowski w obecności 
zaproszonych gości. 

Wieczorem w tym dniu w Pałacu Jerz-
manowskich odbyła się uroczysta sesja ju-
bileuszowa. Wzięli w niej udział zaprosze-
ni goście, m.in. prawnuk Erazma Jerzma-
nowskiego pan Erazm Mieszczański, profe-
sor Jan Grochowski– honorowy prezes TPP, 
ks. kan. dziekan Florian Kosek– proboszcz 
parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Proko-
cimiu, ks. Leszek Filipek– redaktor naczel-
ny „Dobra Rada”, Prowincjał Zakonu OO. 
Augustianów ojciec Jan, Przeor Klasztoru 
OO. Augustianów ojciec Szymon, ks. ka-
nonik Jan Bednar – proboszcz parafii Mi-
łosierdzia Bożego, Stanisław Dziob – prze-
wodniczący Rady Dzielnicy XII, Kazimierz 
Czekaj – Radny Sejmiku Małopolskiego, Jan 
Knap – prezes POAK przy parafii MBDR, 
przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przy-
jaciół Bieżanowa – prezes Zygmunt Szew-
czyk i sekretarz Bożena Gawor, przed-
stawiciele Stowarzyszenia Historycznych 
Przedmieść Krakowa „Suburbium”, prezes 
Emilia Batko i v-ce prezes Andrzej Chyt-
kowski, Redaktor „Wiadomości” – Zofia 
Żmudzka, dyrektorzy prokocimskich szkół 
oraz uczniowie, którym wręczano nagrody 
za zdobycie pierwszych miejsc w rozstrzy-
gniętych konkursach.

Podczas spotkania prezes TPP Roman 
Rozlachowski przedstawił referat okolicz-
nościowy o historii 15-letniej działalności 
Towarzystwa, a dr Tomasz Ściężor wygło-
sił wykład obrazujący „Fortyfikacje dawne-
go Prokocimia”. 

Wysłuchano również poezji śp. Rajmunda 
Boronia w wykonaniu studenta II roku PWST 
Bartka Wirtla. 

Spotkanie zakończono wystąpieniem za-
proszonych gości oraz wieczorem wspomnień 
przy lampce wina.

Końcowym akcentem obchodów jubile-
uszu była w dniu 24 października 2004 roku 
(niedziela) Msza Św. w Kościele Rektoral-
nym (Kaplica w Parku) p.w. Św. Mikołaja 
z Tolentino w intencji Towarzystwa Przy-
jaciół Prokocimia oraz mieszkańców Pro-
kocimia.

Mamy nadzieje, że działania podjęte w ra-
mach obchodów „Dni Prokocimia” staną się 
zaczątkiem tradycji corocznych spotkań spo-
łeczności lokalnej.

Dyrekcja SP 61

Honorata Konopek 

Urszula Banaś

Prezes TPP

Roman Rozlachowski

NA KOZŁÓWCE
W dniu 2 listopada br. w siedzibie Stra-
ży Miejskiej Miasta Krakowa o/ Pro-
kocim – Na Kozłówku odbyło się spo-
tkanie zorganizowane na wniosek Ma-
łopolskiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych, dotyczące stanu czy-
stości potoku Drwinka. W spotkaniu 
uczestniczyli: pracownicy WKiOŚ 
UMK, Gimnazjum nr 31, MZMiUW, 
GO UMK, Straży Miejskiej, ZGK oraz 
radna Dzielnicy XII miasta Krakowa. 
W trakcie dokonano oględzin w te-
renie oraz zinwentaryzowano wylo-
ty odprowadzające zanieczyszczoną 
wodę do potoku Drwinka: między in-
nymi wylot przy ulicy Wielickiej (w re-
jonie przepustu pod ulicą). W tym dniu 
wylotem płynęła, w sposób ciągły, za-
nieczyszczona woda. W celu ustalenia 
źródła zanieczyszczenia ZGK w termi-
nie możliwie najkrótszym dokona prze-
glądu telewizyjnego kanału dla ustale-
nia źródła zanieczyszczenia i jego sku-
tecznego wyeliminowania. Odnotowa-
nia wymaga fakt poprawy sytuacji, ma-
jąc na uwadze zapisy protokołu, z wi-
zji w terenie przeprowadzonej 12 maja 
2004 roku.

*

W dniu 3 listopada br. (środa o godz. 
18.00) w Państwowym Teatrze Ludo-
wym w Nowej Hucie odbyło się nie-
zwykle uroczyste otwarcie Dzienne-
go Ośrodka Socjoterapii „Na Górali”, 
w którym uczestniczyłam na zaprosze-
nie Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
„U Siemachy” w Krakowie. Przysłu-
chując się wystąpieniom dostojnych 
gości, deklarujących stworzenie przy-
jaznego dzieciom i młodzieży Dzienne-
go Ośrodka Socjoterapji „Na Górali”, 
żywię nadzieję, iż dorówna on, swo-
ja owocną działalnością ośrodkowi „U 
Siemachy” Na Kozłówce.

*

W dniu 5 listopada 2004 (piątek o godz. 
17.30) w gimnazjum nr 31 w Krakowie 
odbyło się uroczyste ślubowanie klas 
pierwszych roku szkolnego 2004/2005. 
Szersze relacje z tej niezwykle wzru-
szającej uroczystości zaprezentujemy 
w następnej edycji Dwunastki.

Maria Antonina Hołuj 

Nasza Dzielnica
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EUROPO WITAJ NAM... 
W XV LO

W dniach od 12 do 17 października 
br. nauczyciele z dwóch krajów europej-
skich: Niemiec, i Wielkiej Brytanii od-
wiedzili nasze Liceum. Przybyli do Kra-
kowa w ramach spotkania szkół partner-
skich uczestniczących we wspólnym pro-
jekcie, realizowanym w oparciu o eu-
ropejski program edukacyjny – Socra-
tes-Comenius.

 Socrates – program po
wołany przez Wspólnotę Europejską 

w 1995 (Polska bierze w nim udział od 
1998 roku) wspiera współpracę wszystkich 
ośrodków związanych z edukacją w celu po-
prawy jakości kształcenia i nadania eduka-
cji wymiaru europejskiego. 

W skład programu Socrates wchodzi 8 
komponentów, w tym Comenius – eduka-
cja szkolna. Comenius wzmacnia europej-
ski wymiar edukacji szkolnej poprzez m.in. 

takie działania, jak: wspieranie międzynaro-
dowej współpracy i wymiany między szko-
łami, zachęcanie uczestników do opraco-
wywania innowacyjnych metod nauczania 
i materiałów dydaktycznych, promowanie 
zastosowań nowoczesnych technologii in-
formatyczno-komunikacyjnych w eduka-
cji szkolnej czy promowanie nauki języ-
ków obcych.

Comenius przyczynia się również do 
promowania świadomości interkulturowej 
poprzez: umożliwienie lepszego poznania 
innych kultur, promowanie wprowadzania 
edukacji interkulturowej w szkołach, a także 
wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią.

My, nauczyciele XV LO, tworząc wi-
zję naszej szkoły, podkreśliliśmy koniecz-
ność wychowywania i kształcenia młodzie-
ży nie tylko dla świata teraźniejszego, ale 
i dla przyszłości. Jako swoją misję postrze-

Wydarzyło się

STYPENDIA TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ BIEŻANOWA

Po raz trzeci odbyło się przyznanie stypen-
diów Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa dla 
najzdolniejszych uczniów z naszej dzielnicy. 
Fundatorem stypendiów jest Przewodniczący 
Rady Dzielnicy XII, Pan Stanisław Dziob.

Jak co roku uhonorowani zostali młodzi 
ludzie, którzy mogą poszczycić się wybitny-
mi osiągnięciami w nauce. Laureaci nie tyl-
ko osiągają znakomite oceny w szkole, bio-
rą również udział w wielu konkursach na-
ukowych i olimpiadach zajmując tam czo-
łowe miejsca.

Piotr Czajowski

WIECZORNICA 
W NOWYM PROKOCIMIU

9 listopada w parafii p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Nowym Prokocimiu odbyła się 
uroczystość z okazji Święta Niepodległości. 
Widowisko zostało przygotowane przez mło-
dzież i nauczycieli z L.O. nr XXV i Gimna-
zjum nr 30 w Nowym Bieżanowie.

Piotr Czajowski
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gamy przygotowywanie uczniów do doro-
słego życia w społeczeństwie, umożliwia-
jąc im udział w kulturze regionalnej i ogól-
nopolskiej oraz wspomagając w poznawaniu 
kultury europejskiej i światowej.

Po zapoznaniu się z założeniami progra-
mu Socrates-Comenius – projekt szkolny, 
uznaliśmy, że przystąpienie do niego po-
może nam w realizacji powyższych celów, 
przyczyni się do wzbogacenia oferty edu-
kacyjno-wychowawczej naszej szkoły oraz 
umożliwi uczniom nawiązanie bezpośred-
nich kontaktów z ich rówieśnikami za grani-
cą. Dzięki uczestnictwu w programie będzie-
my mieli możliwość skonfrontowania wła-
snych programów i metod nauczania z reali-
zowanymi w innych szkołach europejskich, 
porównać zaplecze techniczne i organizację 
pracy w różnych szkołach.

Na decyzję o przystąpieniu do progra-
mu miał niewątpliwie wpływ fakt, że jed-
ną ze szkól uczestniczących w nim jest Ar-
chigimnasium w Soest w Nadrenii Północ-
nej, szkoła w Niemczech, z którą od wielu 
lat nasze liceum prowadzi bardzo udaną wy-
mianę młodzieży.

Oprócz wspomnianej już placówki 
z Niemiec, w programie uczestniczy Bri-
ghouse High School – angielska szkoła, 
położona w niezwykle malowniczym hrab-
stwie Yorkshire.

 Te dwie europejskie szkoły (oraz Gran-
byskolan – szkoła ze Szwecji) w poprzed-
nich latach realizowały już wspólny projekt. 
W czasie jednego z roboczych spotkań od-
wiedziłam szkołę w Anglii. Miłe przyjęcie 
ze strony nauczycieli i dyrekcji tej szkoły, 
atmosfera życzliwości i współpracy panu-
jąca wśród realizujących program uczniów 
i nauczycieli przekonały mnie, że przystą-
pienie do kolejnego projektu będzie strza-
łem w dziesiątkę.

Temat projektu, którego realizację roz-
poczęliśmy w tym roku rok szkolnym, 
brzmi: „Moja tożsamość narodowa i moja 

tożsamość europejska’’. Ale przygotowania 
do niego zaczęły się dużo wcześniej. 

W październiku 2003 nasza szkoła była 
gospodarzem wizyty nauczycieli ze szkół 
partnerskich. Po uzgodnieniu w gronie pe-
dagogów motywu przewodniego nowego 
projektu, przedstawiliśmy go zaintereso-
wanej przystąpieniem do projektu młodzie-
ży. Nasi uczniowie temat podchwycili. Na 
spotkaniu poświęconym sposobom jego re-
alizacji młodzież wykazała duże zaintereso-
wanie i inicjatywę. Wychodząc z założenia, 
że wiedza na temat krajów uczestniczących 
w programie wśród uczniów w poszczegól-
nych krajach nie zawsze jest wystarczająca, 
postanowiliśmy w pierwszym roku realiza-
cji projektu (który na trwać trzy lata) zająć 
się prezentacją naszych krajów. 

Sposobem zdobywania wiedzy będzie 
wymiana informacji wśród młodzieży z wy-
korzystaniem różnych sposobów komuniko-
wania się, zarówno tradycyjnych: listy, zdję-
cia, jak i nowoczesnych: e-maile, wideokon-
ferencje. Nasi uczniowie przygotowali py-
tania, jakie chcieliby zadać swoim kolegom 
z zagranicy. Oprócz tradycyjnych dotyczą-
cych historii, geografii, zwyczajów czy sys-
temu politycznego, padały takie jak: kto wy-
stępuje w waszych dowcipach, jakie są ty-
powe nazwiska w waszym kraju?

Oczywiście program nauczycielskiej wi-
zyty w Krakowie obejmował nie tylko spo-
tkania robocze. Nasi goście zwiedzili szkołę, 
rozmawiali z uczniami. Nauczyciele z An-
glii i Niemiec uczestniczyli również w za-
jęciach lekcyjnych, na których prezentowali 
uczniom system edukacji w ich krajach. 

Niezwykle istotnym punktem wizyty 
było spotkanie z Panią Dyrektor Grażyną 
Szerszeń, na którym dyskutowano o per-
spektywach współpracy między naszymi 
szkołami. Goście dzielili się doświadcze-
niami z pracy nad poprzednim projektem, 
prezentowali specyfikę swoich szkół. Sporo 
uwagi poświęcono założeniem programu So-

Nasza Dzielnica

NOWY BIEŻANÓW
Zakończyły się rozgrywki trzeciej edy-

cji Piłkarskiej Ligi Osiedlowej prowadzone 
przez Klub Sportowy „Baszta”.

Liga podzielona była na dwie grupy: 
„szkolną” dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych oraz „open” dla po-
zostałych uczestników.

Mecze rozgrywały się na boisku klubu 
„Baszta” przy ulicy Aleksandry.

W grupie „szkolnej” rozegrano 42 me-
cze (2x20 min.), w grupie „open” nato-
miast 56 meczów (2x30 min.). W tego-
rocznej edycji Ligi wzięło udział ponad 
180 zawodników. 

10 listopada w Domu Kultury w No-
wym Bieżanowie odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród dla zwycięzców oraz naj-
lepszych strzelców bramek. Udekorowano 
również zwycięzców turnieju tenisa stoło-
wego o puchar Prezesa Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Nowy Bieżanów”. 

Zorganizowanie Piłkarskiej Ligi Osie-
dlowej było możliwe dzięki pomocy Urzę-
du Miasta Krakowa, Rady Dzielnicy XII, 
Rady Nadzorczej i Zarządu SM „Nowy 
Bieżanów” oraz Domu Kultury w Nowym 
Bieżanowie.

Piotr Czajowski

KLASYFIKACJA

GRUPA SZKOLNA:
1. FC „Devils” 12 31 70:16
2. FC „Jarmark Europa” 12 28 60:27
3. FC „Sumy na wędkach“ 12 21 55:38
4. KS „Baszta” 12 16 30:59
5. KS „Bieżanowskie rekiny” 12 14 33:49
6. KS „Bieżanów” 12 9 19:43
7. FC „Bracia Kapucyni” 12 2 12:37

GRUPA OPEN:
1. South Side 14 33 57:22
2. Siedem nieszczęść 14 32 52:15
3. Lama Team 14 29 61:25
4. KS „Baszta” 14 23 41:29
5. Pilkington 14 17 44:34
6. Latające mydła 14 13 16:40
7. TS „sędziwór” nbsn 14 10 22:47
8. Drink team 14 0 13:72

KRÓL STRZELCÓW
 
GRUPA SZKOLNA
1. Mariusz Kopeć (18 bramek)
2. Denis Kagize (16 bramek)
3. Krad Jurek (11 bramek)

GRUPA OPEN
1. Sebastian Kmiecik (15 bramek)
2. Daniel Sikora (10 bramek)
3. Tomasz Prządo (9 bramek)
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PODZIĘKOWANIA

Polski Związek Emerytów i Rencistów
Koło nr 10 w Krakowie
ul. Kurczaba 31/4
Nowy-Prokocim

Członkowie koła nr 10 oraz emeryci i ren-
ciści, mieszkańcy osiedla Nowy Prokocim skła-
dają serdeczne podziękowania Zarządowi Spół-
dzielni „Nowy Prokocim” oraz kierownictwu 
klubu „Zachęta”, za wynajęcie autokaru na orga-
nizowaną wycieczkę. Dzięki ich pomocy, mieli-
śmy możliwość zwiedzenia Wadowic, Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Lanckorony. 

Dziękujemy Zarządowi Spółdzielni za 
udostępnienie naszemu Kołu sali na spotka-
nia okolicznościowe. Ostatnio odbyła się uro-
czystość z okazji „Dnia Seniora”, które umi-
liła nam orkiestra „Albatros” występująca po 
raz pierwszy.

Zarząd Koła nr 10

Czerniawska Elżbieta

PRZEMOC 
JEST WŚRÓD NAS

TU ZNAJDZIESZ POMOC
Krakowskie Centrum 
Terapii i Uzależnień

ul. Wielicka 73, tel. 425 57 47 425 75 84

Schronisko 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

os Krakowiaków 46, tel. 425 81 70

Komenda Miejska Policji 
w Krakowie

ul. Siemieradzkiego 24, tel. 61 52 600

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Radziwiłłowska 8b 

tel. 421 92 82 421 69 76

crates i wymaganiom Agencji Europejskiej 
i i Agencji Narodowych wobec uczestni-
ków programu. 

Zarówno podczas tego spotkania, jak 
i przy wielu innych okazjach, zagranicz-
ni nauczyciele podkreślali gorące przyję-
cie i polską gościnność. Zwracali uwagę na 
otwartość, entuzjazm i zaangażowanie na-
szej młodzieży, jej kulturalne zachowanie 
i szacunek okazywany nauczycielom.

Jak mówi angielskie przysłowie’’ All 
work and no play makes Jack a dull boy’’, 
(którego polskim odpowiednikiem może być 
polskie powiedzenie: „Nie samą pracą żyje 
człowiek’’) wizyta w Krakowie była rów-
nież okazją do poznania naszego miasta 
i osobistych kontaktów. Goście zwiedzili 
Wawel i Kopalnię Soli w Wieliczce, space-
rowali Drogą Królewską. Podziwiali tętnią-
cy życiem Rynek Główny i piękno ulicy Ka-
noniczej. Obejrzeli gmach Uniwersytetu Ja-
giellońskiego i Collegium Maius. Nie oby-
ło się bez wizyty na krakowskim Kazimie-
rzu i degustacji dań kuchni żydowskiej przy 
akompaniamencie tradycyjnej muzyki.

Ukoronowaniem tych kilku wspól-
nie spędzonych dni było przyjęcie w pol-
skim domu, zorganizowane przez jedną 
z naszych koleżanek: tradycyjny barszcz 
z uszkami, schab ze śliwkami, szarlotka, ma-
kowiec – to tylko niektóre z serwowanych 
tam dań. Na spotkaniu zacierały się różnice 
kulturowe, okazało się, że mamy podobne 
wspomnienia ze szkoły, problemy w pracy, 
słuchamy podobnej muzyki, a nawet śmie-
jemy się z tych samych rzeczy. I ten fakt 
chyba najbardziej przekonuje, że mimo ist-
niejących różnic nas – Europejczyków wię-
cej łączy niż dzieli.

Tegoroczne spotkanie miało już nieco 
inny charakter. Oczywiście nie odbyło się 
bez zwiedzania Krakowa, wizyty w Mu-
zeum Stara Synagoga na Kazimierzu, czy 

niezwykle udanej wycieczki do Zakopane-
go, ale jej głównym celem była ewaluacja 
ankiety przeprowadzonej wśród uczniów na-
szych szkół dotycząca wiedzy na temat na-
szych krajów oraz koordynacja działań prze-
widzianych na ten rok.

Wymogi tego artykułu nie pozwalają 
na prezentację wyników całej ankiety prze-
prowadzonej wśród uczniów XV LO (zain-
teresowanych zapraszamy do naszej szko-
ły), ale popatrzmy na wybrane odpowie-
dzi. Jak widać, odpowiedzi były niekiedy 
zaskakujące.

Podobna ankieta została przeprowadzo-
na również w szkołach partnerskich. Jej wy-
niki przekonały nas, że jeszcze wiele musi-
my się o sobie dowiedzieć.

Co nam, nauczycielom sprawiło dużą 
satysfakcję, to zainteresowanie naszej mło-
dzieży pracą nad projektem, jej zaangażowa-
nie w przygotowanie wizyty i liczny udział 
w spotkaniach. Zaznaczyć tu należy, że 
oprócz nauczycieli w naszej szkole gościły 
dwie uczennicy z Anglii, bardzo serdecznie 
przyjęte w domach naszych uczennic.

Ogromnie ucieszył nas również fakt, że 
odwiedziła naszą szkołę p. Teresa Starmach, 
kiedyś nauczyciel fizyki w naszym Liceum, 
a obecnie radna Miasta Krakowa, pełniąca 
m.in. funkcję przewodniczącej Komisji Edu-
kacji i Kultury Fizycznej. Podczas spotka-
nia u Pani Dyrektor Grażyny Szerszeń, wraz 
z nią i partnerami z zagranicy rozmawiali-
śmy o organizacji pracy szkół w naszych 
krajach, porównywaliśmy sposoby finan-
sowania oświaty i system dokształcania na-
uczycieli.

Wszystko co dobre, szybko się kończy, 
również i my musieliśmy pożegnać naszych 
gości. Następne spotkanie w marcu w An-
glii, a przed nami....praca nad projektem.

Szkolny koordynator projektu

Anna Banaszkiewicz

OD REDAKCJI
Odpowiedź na list inż. Ryszarda Raźnia-

ka („Kontrole a kanalizacja w rejonie ulicy Ża-
biej”) zamieszczony w ostatnim numerze Dwu-
nastki, zostanie opublikowana w późniejszym 
terminie. 

O ustosunkowanie się do listu w imieniu 
Rady Dzielnicy poprosiliśmy Komisję Infra-
struktury. Na chwilę gdy zmykaliśmy wydanie 
obecnego numeru gazety nie wpłynęła do re-
dakcji odpowiedz z komisji. Gdy tylko dotrze 
ona do nas, będziemy ją publikować w najbliż-
szym wydaniu Dwunastki. 

red


