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W roku 2006 w naszej dzielnicy zajdzie dużo korzystnych zmian. 
Będą kontynuowane inwestycje z lat ubiegłych, rozpoczną się nowe. Zmienią one wygląd dzielnicy i spowodują zauważalny wzrost jakości życia 

naszej społeczności.

czytaj na str. 2

 POLA NADZIEI 2006
19 marca – 21 maja  

Rozpoczyna się dziewiąta edycja akcji pozyskiwania funduszy na działalność TPCh “Hospicjum im. św. Łazarza” świadczącego nieodpłatną 
opiekę chorym głównie na choroby nowotworowe i ich rodzinom.

czytaj na str. 5

Fot. © www.leszczynski.org

INWESTYCJE W DZIELNICY XII
Planowane przedsięwzięcia na 2006 r.

WIDOK NA DZIELNICĘ XII

BIEŻANÓW  NOWY BIEŻANÓW  PROKOCIM  NOWY PROKOCIM  NA KOZŁÓWCE  RŻĄKA
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W roku 2006 w naszej dzielnicy zajdzie dużo korzystnych zmian. 
Będą kontynuowane inwestycje z lat ubiegłych, rozpoczną się nowe. Zmienią one wygląd 

dzielnicy i spowodują zauważalny wzrost jakości życia naszej społeczności. Dzięki zaangażowaniu 
naszych radnych w budżecie miasta Krakowa zostały zatwierdzone następujące zadania: 

1. Budowa Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Aleksandry.
W bieżącym roku zostanie opracowany projekt budowlany i wykonawczy dla budynku komisa-
riatu oraz zostanie rozpoczęta budowa. Obiekt jest budowany na zasadach partnerskich tj. wkład 
finansowy Gminy Kraków i Policji wynosi po 50 %. W bieżącym roku na ten cel przeznaczonych 
zostało łącznie 700 tys. zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2007 r.

2. Przebudowa ul. Bieżanowskiej.
To kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005 r. W roku 2006 zostanie zakończony I etap przebu-
dowy ulicy na odcinku od ul. Morawiańskiego do Kolejowej i zrealizowany II etap przebudowy na 
odcinku od ul. Wielickiej do ul. Kolejowej i od ul. Morawiańskiego do ul. Sucharskiego. Zakres 
robót odejmuje przebudowę drogi i chodników po obu stronach ulicy. Zostanie wykonana kanalizacja 
opadowa i przebudowane oświetlenie. Na ten cel przeznaczono w 2006 r. 4. 847 mln zł.

3. Przebudowa ul. Darasza.
To także kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005 roku. W bieżącym roku będą realizowane 
prace w zakresie tzw. przekładki kolidującego uzbrojenia a dalej – przebudowana droga wraz 
z infrastrukturą. Na ten cel przeznaczono 307 tys. zł.

4. Przebudowa ul. Solarzy 
W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa, oraz uzyskana decyzja o po-
zwoleniu na budowę. Na ten cel przeznaczono 37 tys. zł. Całkowita przebudowa ulicy wraz z in-
frastrukturą zostanie wykonana w 2007 r.

5. Przebudowa ul. Prostej.
W roku bieżącym zostanie opracowany projekt budowlany i wykonawczy, oraz będzie wydana 
decyzja o pozwoleniu na budowę. Na ten cel przeznaczono 50 tys. zł. W roku 2007 przewidziano 
wykonanie chodnika i odwodnienie ulicy od ul. Bieżanowskiej do Snycerskiej po str. Szkoły 
Podstawowej nr 61. 

6. Przebudowa ul Lipowskiego.
W roku bieżącym przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej, oraz wydanie decyzji o po-
zwoleniu na budowę. Na ten cel przeznaczono 74 tys. zł Przebudowa ulicy zostanie zakończona 
w 2007 r.

INWESTYCJE W DZIELNICY XII
Planowane przedsięwzięcia na 2006 r.

Witam Państwa serdecznie po miesięcznej 
przerwie. Spowodowana ona był corocznym 
przetargiem na druk gazet dzielnicowych. 

W tym roku cała procedura przebiegła 
sprawnie i czas naszego „rozstania” z czytel-

Od Redaktora

nikami ograniczony został do wymaganego 
minimum. 

Witam więc ponownie i zapraszam do 
lektury Dwunastki.

Piotr Czajowski – Redaktor Naczelny

dokończenie ze str. 1

Dy¿ury Radnych Dzielnicy:

Piotr Czajowski czwartek 17–18
Wiesław Zając środa 16.30–17.30
Tadeusz Jamro wtorek 17–18
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Mieszkańcy mogą ubiegać się o do-
finansowanie prac związanych z usu-
waniem materiałów zawierających 
szkodliwy azbest. 

W tym roku miasto przeznaczyło na 
ten cel 100 000 zł ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
zasad udzielania dofinansowania i skła-
dania wniosków można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, 
os. Zgody 2, po k. 318, 320, 321, 322; 
pod nr tel. 616 88 44-46, 616 88 48-51 
oraz w internecie http://www.krakow.
pl/samorzad/?id=gfos.html. 

Informacje dotyczące wykazu firm 
posiadających stosowne zezwolenia na 
wytwarzanie i transport wyrobów zawie-
rających azbest można uzyskać w pok. 
320, pod nr tel. 616 88 48. 

Piotr Czajowski

7. Przebudowa al. Dygasińskiego
W roku bieżacym zostanie opracowana koncepcja przebudowy ulicy, oraz złożony wniosek o uzy-
skanie decyzji ULICP. W roku 2007 rozpocznie się przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą.

8. Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej - poszerzenie
To kontynuacja zadania. W 2005 r. cmentarz został poszerzony o 1,32 ha.,zostało wybudowane 
ogrodzenie, drogi, alejki, kolumbarium. Bieżącym roku będzie dokończony zielony parking i nastąpi 
zakończenie inwestycji. Na ten cel przeznaczono 130 tys. zł.

9. Budowa Parku Aleksandry
To kontynuacja zadania. W 2004 r. została wykonana koncepcja parku za kwotę 80 tys. zł.
W 2005 r. wykupiono za kwotę około 1 mln zł większość terenów od prywatnych właścicieli. 
W bieżącym roku rozpocznie się realizacja pierwszego etapu parku, zostaną wykonane ścieżki 
spacerowe, oświetlenie, mała architektura.  Na ten cel przeznaczono 600 tys. zł.

10. Budowa Parku rzecznego Drwinki.
To kontynuacja zadania. W 2005 r. została wykonana koncepcja budowy parku. W bieżącym roku 
będą wykupione grunty pod inwestycję. Na ten cel przeznaczono 100 tys. zł.

11. Modernizacja kąpieliska Bagry Wielkie 
To kontynuacja zadania. W roku 2005  została wykonana piaszczysta plaża od strony kładki dla 
pieszych. W roku 2006 zostanie uzyskana decyzja o pozwolenia na budowę i rozpoczęta budowa 
budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. Na ten cel przeznaczono 200 tys. zł.

12. Budowa basenu krytego w Prokocimiu Nowym
W bieżącym roku budżetowym  zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.
 
13. Modernizacja Dworu Czeczów ul. Popiełuszki .
W ramach inwestycji zostanie wykonana min.: modernizacja dachu, wymiana stolarki,  instalacji 
wodnej, co, elektrycznej, odnowienie ścian i sufitów z przywróceniem dawnych elementów stylo-
wych. Na ten cel przeznaczono 3 ml. 100 tys. zł.

14. Przebudowa ul. Wielickiej
To kontynuacja zadania rozpoczętego w 2005 r. Ulica zostanie przebudowana na odcinku od węzła 
A-4 do ul. Kamieńskiego. Będzie wymieniona nawierzchnia jezdni i chodników, przebudowana 
kanalizacja opadowa,, wykonany ciąg pieszo- rowerowy,  ekrany akustyczne oraz  modernizacja 
12 przystanków autobusowych i tramwajowych. Na ten cel przeznaczono 5 ml. 330 tys .zł.

15. Przebudowa ul. Ściegiennego
Inwestycja rozpocznie się w roku 2008. Na całkowitą modernizacje zapisano w budżecie miasta 
1ml. 800 tys. zł. 

Sumując koszty wszystkich tegorocznych inwestycji w naszej dzielnicy otrzymujemy kwotę  
około 16 mln zł, to wielokrotnie więcej niż w poprzednich latach budżetowych.
  

                                                     Grażyna Fijałkowska 

Usuwanie azbestu

Uwaga kierowcy

W dniu 30 czerwca 2006 r. upływa termin „ustawowej” wymiany praw jazdy. Wymianie podlegają wszystkie papierowe prawa jazdy wydane 
przed 1 lipca 1999 r.
Osoby, które nie wymienią „starych” praw jazdy na nowe nie będą mogli kierować pojazdami po 30 czerwca 2006 r.
Jeśli ktoś jeszcze nie zdążył wymienić swojego dokumenty to warto to zrobić jak najszybciej. Tym samym oszczędzimy sobie czas stracony 
na oczekiwaniu w długich kolejkach oraz nerwy.

Piotr Czajowski
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W tym niezwyczajnym okresie świątecz-
no-noworocznym na Kozłówce miały miejsce 
tradycyjne i okolicznościowe wydarzenia. 

W Przedszkolu nr 87 w dniu 21.12.2005 
odbyło się spotkanie opłatkowe i dziecięce 
kolędowanie z udziałem przedszkolaków i ich 
rodzin, grona pedagogicznego oraz zaproszo-
nych gości.

W Gimnazjum nr 31 w dniu 21.12.2005 
odbył się wieczór kolęd i pastorałek w wykona-
niu chóru szkół Dzielnicy XII miasta Krakowa 
z licznym udziałem gospodarzy: dyrekcji, grona 
pedagogicznego, uczniów i rodziców oraz za-
proszonych gości. 

KOZŁÓWEK
W DOS „Siemasze” na Kozłówce odbyło się 

w dniu 23.122005 równie uroczyste spotkanie 
opłatkowo-wigilijne w obecności wielu, wielu 
gości. Do życzeń świąteczno-noworocznych 
dołączyła się „Desa” w Krakowie kierowana 
przez Panią Prezes, mgr Małgorzatę Lalowicz, 
która przekazała wartościową grafikę oraz kwotę 
pieniężną na potrzeby tutejszego Ośrodka. Pani 
Prezes przyjęła także zaproszenie na spotka-

nie z wychowankami ośrodka na Kozłówce                 
i rozmowę z nimi o sztuce. 

W dniu 7.01.2006 Szkoła Podstawowa nr 
123 zorganizowała imprezę środowiskową na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Jej program obejmował występy dziecięcych                     
i młodzieżowych zespołów artystycznych 
z okolicznych placówek kulturalno-oświato-
wych. Imprezę połączono ze zbiórką darów 
pieniężnych na rzecz tej Orkiestry. 

Miałam wielką przyjemność uczestniczyć 
w tych wydarzeniach na zaproszenia organiza-
torów. Korzystając z okazji pragnę najgoręcej 
podziękować wszystkim Państwu za nadesłane 
mi indywidualnie życzenia świąteczno-nowo-
roczne.

Maria Antonina Hołuj

Przełom roku 2005/2006

 Szkoła Podstawowa nr 123 w drodze do Europy
Nasza szkoła znajduje się z dala od znanych 

ulic i zabytków. Osiedle Na Kozłówce, szare 
blokowisko,  w głębi którego usytuowany jest 
z pozoru nieciekawy budynek. Typowa tysiąc-
latka. Jest to jednak prężny ośrodek oświato-
wo-kulturalny w lokalnym środowisku. Orga-
nizujemy wiele imprez: dni otwarte, konkursy 
międzyszkolne, zawody sportowe, koncerty.

Po wstąpieniu Polski w struktury Unii Eu-
ropejskiej postanowiliśmy skorzystać z szansy, 
jakimi są granty z funduszy unijnych. Włączyli-
śmy się w realizację międzynarodowego projek-
tu „My Dzieci Europy, Obywatele Europy”.

Jest to projekt szkolny realizowany w ra-
mach programu Socrates-Comenius. Uczestnicy 
tego projektu byli już w większości partnerami 
poprzedniego projektu szkolnego polegającego 
na wzajemnym odkrywaniu kultury. Prace, 
które były realizowane oraz spotkania uczniów 
pozwoliły lepiej się poznać, ale sprowokowały 
również refleksję bardziej ukierunkowaną na 
konstrukcję Europy. Szkoła Jules Ferry została 
laureatem „Operacji Parlamentu Dzieci” pre-
zentując projekt ukierunkowany na budowę 
obywatelstwa narodowego i europejskiego. 
Zaproponowała więc tę tematykę do dalszej 
współpracy w ramach programu Comenius. 
Nasz projekt ma na celu: budzenie się wśród 
uczniów uczuć przynależności do Unii Europej-
skiej, przybliżenie pojęcia obywatelstwa euro-
pejskiego, wzrost aktywności rodzin uczniów, 

aby mogły one stać się punktem wsparcia dla 
konstrukcji europejskich.

Dewiza „zjednoczenia w różnorodności” 
przybliży nas do wartości fundamentalnych 
i demokratycznych, co jest bardzo istotne dla 
naszych uczniów, którzy w przyszłości staną się 
zaangażowanymi, rozumnymi i odpowiedzial-
nymi obywatelami zjednoczonej Europy.

Szkoły biorące udział w projekcie:
Szkoła koordynująca – Ecole Primaire Jules 
Ferry – Arques (Francja) 
Ecole Primaire du centre d’Ecques – Ecques 
(Francja)
Tavastin Ja Tyngan Koulu – Tavastin ( Fin-
landia)
CP Maestra Placida Herranz – Azuqueca de 
Henares (Hiszpania)

Collegi D Educatio lnfantill Primaria Vallede-
Jiors – Tremp (Hiszpania)
Sandhurst Primary School – Sandhurst (Wielka 
Brytania)
Jnstituto Compresivo – Paliano (Włochy)
Szkoła Podstawowa nr 123 – Kraków (Polska)

W listopadzie 2005 r. odbyło się spotkanie 
robocze szkół w miejscowości Azuqueca de He-
nares w Hiszpanii, na którym omówione zostały 
wyniki sondażu dla dzieci, rodziców i nauczy-
cieli oceniającego poczucie przynależności do 
wspólnoty Europejskiej oraz postrzeganie oby-
watelstwa europejskiego. Odbyła się również se-
sja Parlamentu Dzieci. Uczniowie prezentowali 
przygotowane w swoich szkołach wypowiedzi 
na temat „Jak wzrastać w pokoju w zjednoczo-
nej Europie”.To wydarzenie odbiło się szerokim 
echem w okręgu Guadalajara, zaprezentowały 
go lokalne prasa, radio i telewizja.

W każdej placówce działają już kluby euro-
pejskie. Obecnie opracowywany jest wspólny 
fresk prezentujący wartości europejskie.

Następne spotkanie zaplanowano na kwie-
cień 2006 r. w Krakowie. Odbędzie się wtedy 
kolejna sesja parlamentu dziecięcego, oraz za-
prezentowany będzie fresk dotyczący Europy.

Teresa Stanec
koordynator projektu
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Dom – „Hospicjum św. Łazarza” potrzebuje 
ponad 2 mln złotych rocznie 

na prowadzenie opieki stacjonarnej, domo-
wej, dziennej oraz leczenie obrzęku limfatycz-
nego. Opieka w Hospicjum jest bezpłatna dla 
chorego i jego rodziny.

Stale staramy się o to żeby kampania Pola 
Nadziei zataczała coraz szersze kręgi. Dzięki 
zbieranym przez nas środkom pomoc hospi-
cyjna dotrzeć może do osób jej potrzebujących. 
Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia 
pokrywają jedynie 40% kosztów ponoszonych 
przez Hospicjum – pozostałe fundusze zdoby-
wamy we własnym zakresie.

Pola Nadziei – historia
Żonkile – są międzynarodowym symbolem 

nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpią-
cych, oczekujących naszej pomocy i opieki 
w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. 
Wiosną, kiedy kwitną – zbieramy fundusze dla 
Hospicjum. 

Za każdy datek ofiarodawca otrzymuje 
żonkilową pamiątkę. 

Inicjatorem kampanii była w 1998 roku 
brytyjska organizacja Marie Curie Cancer Care, 
a głównym sponsorem Pól Nadziei jest od po-
czątku aż do dziś jest firma BP Polska.

Pierwsza polska akcja Pola Nadziei 
Pierwsze żółte żonkile zostały posadzone 

w parkach i na rabatach Krakowa jesienią 
1997 roku. Hospicjum otrzymało w darze 350 
000 cebulek od szkockiej organizacji Marie 
Curie Cancer Care z Edynburga, która na swoje 
50-lecie postanowiła wspomóc krakowskie 
Hospicjum poprzez przeszczepienie na polski 
grunt akcji zbierania funduszy – Pola Nadziei 
(Fields of Hope).

Pierwsza polska akcja Pola Nadziei była 
prowadzona wiosną 1998 roku przez organi-
zację Marie Curie Cancer Care i Urząd Miasta 
Krakowa, Wojewodę Krakowskiego, BP Po-
land, Ambasadę Brytyjskią, Know How Fund, 
Krakowskie Forum Rozwoju oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”.

Stałym elementem kampanii są rokrocznie:
– kwesty pod krakowskimi kościołami, na 

uczelniach i w szkołach, w hipermarketach 
i punktach usługowych;

– koncert chóru rozpoczynający akcje, oraz inne 
koncerty charytatywne;

– aukcja dzieł sztuki;
– żonkilowy tramwaj;
– imprezy, kiermasze i konkursy dla dzieci i mło-

dzieży;
– uroczyste zakończenie akcji.

Wolontariusze Pól Nadziei
Akcja nasza ma wymiar społeczny. Dzięki 

zaangażowaniu wolontariuszy – głównie osób 
młodych – dzieci szkolnych oraz studentów 
i organizacji młodzieżowych, rośnie w społe-
czeństwie małopolskim świadomość potrzeby 
niesienia bezinteresownej pomocy osobom 
chorymi cierpiącym. W trakcie Pól Nadziei 
odbywają się imprezy i konkursy: jesienią 
wspólnie sadzimy żonkile, wiosną młodzież 
włącza się w prowadzenie i organizowanie 
kwest. W akcję rokrocznie zaangażowanych 
jest ponad 400 wolontariuszy.

Efektem naszej wspólnej pracy w ramach 
akcji Pola Nadziei 2005 była kwota 400 tys. zł, 
która w znaczący sposób wsparła działalność 
„Hospicjum im. św. Łazarza”

Ogólnopolski wymiar akcji:
W tym roku do akcji „Pola Nadziei” przyłą-

czyło się 36 hospicjów z 33 miast Polski (Biel-
sko-Biała, Bochnia, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, 
Kraków, Lublin, Miechów, Nidzica, Olsztyn, 
Ostrów Wielkopolski, Płock, Puławy, Ruda 
Śląska, Toruń, Tychy, Warszawa, Zakopane, 
Żory, Łabunie, Olsztyn, Bydgoszcz, Darłowo, 
Szczecin, Jaworzno, Cieszyn, Mława, Tarnów, 
Żarów, Włodawa). Każde z Hospicjów, które 
zgłosiło swój akces, organizuje własny program 
pozyskiwania funduszy w ramach programu 
ogólnopolskiego „Pola Nadziei”. 

Program Kampanii przygotowany przez 
Hospicja biorące udział w akcji Pola Na-
dziei winien zawierać trzy podstawowe ele- 
|menty:
1. Szerzenie idei hospicyjnej oraz podanie do-

kładnej informacji społeczeństwu o niesionej 
przez Hospicja opiece dla osób terminalnie 
chorych i ich rodzin poprzez wydawanie 
ulotek i folderów, organizowanie koncertów 
i innych ciekawych wydarzeń.

2. Pozyskiwanie funduszy dla pełnienia opieki 
hospicyjnej – podczas kampanii Hospicja or-
ganizują kwesty przy kościołach, na ulicach 
miast, w sklepach, instytucjach, na stacjach 
benzynowych BP oraz w supermarketach.

3. Współpraca ze szkołami, której celem jest 
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby 
osób chorych i niepełnosprawnych – w szko-
łach odbywają się pogadanki, prowadzone 
przez wolontariuszy hospicyjnych, uczniów 
zaprasza się do wzięcia udziału w licznych 
konkursach organizowanych w szkołach 
w ramach akcji.

4. Tworzenie żonkilowych kwietników, które są 
żywym symbolem akcji.

Hospicja, które włączyły się w akcję 
„Pola Nadziei 2006” jesienią 2005 r. or-
ganizowały w swoich miastach uroczyste 
sadzenie żonkilowych „Pól Nadziei”. Teraz 
w 33 miastach przystępują do wiosennej akcji, 
której wyniki poznamy po 21 maja 2006 r. gdy 
zakończona zostanie ogólnopolska akcja „Pola 
Nadziei 2006”.

Zapraszamy wszystkich Krakowian do włą-
czenia się w akcję „Pola Nadziei”. Pomysły na 
ciekawe wydarzenia, które można by realizować 
w ramach Programu „Pola Nadziei” prosimy 
zgłaszać do nas.

Kontakt:

Pola Nadziei
TPCh „Hospicjum św. Łazarza”
ul. Fatimska 17
31-831 Kraków
tel. (012)641 46 66, 640 22 90
e-mail: polanadziei@ hospicjum.org
www.polanadziei.pl
nasze konto bankowe:
Bank BPH PBK S.A. II o/Kraków 
nr 73 1060 0076 0000 3200 0000 2980

POLA NADZIEI 
To coroczna kampania zbierania funduszy na rzecz domu opieki  

dla osób terminalnie chorych „Hospicjum św. Łazarza” w Krakowie.

dokończenie ze str. 1
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Trudno było się rozstać uczniom i przed-
szkolakom po zajęciach otwartych w Szkole 
Podstawowej Integracyjnej Nr 148 przy ul. 
Żabiej 20 w Krakowie.

Dzieci miały okazję nie tylko poznać się, 
ale i wspólnie wyruszyć do Krainy Fantazji. 
Podróż w wyobraźni wymagała wykonania 
wielu trudnych zadań. Dzięki nowoczesnym 
pomocom dydaktycznym zarówno uczniowie, 
jaki i przedszkolaki doskonale się bawili zdoby-
wając wiedzę i nowe umiejętności. Uczniowie 
niepełnosprawni zgodnie współpracowali ze 
zdrowymi kolegami. Poprzez zabawę i wspólną 
naukę dzieci nawiązywały kontakty społeczne 
i wzajemnie sobie pomagały. Było to jedno, 
z wielu spotkań uczniów nauczania zintegro-
wanego z przedszkolakami, mające zapoznać 
ich z naszą szkołą. 

System kształcenia integracyjnego został 
wprowadzony do naszej szkoły w 1994 roku. 
Umożliwił on kształcenie dzieci zdrowych 
z dziećmi niepełnosprawnymi (z zaburzeniami 
zachowania, niedosłuchem, upośledzeniem 
umysłowym). W klasach integracyjnych peda-
gog specjalny wspomaga wychowawcę w odpo-
wiednim doborze treści programowych, metod 
pracy i środków dydaktycznych w zależności od 
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

W tym trudnym procesie dydaktycznym 
istotne jest wyposażenie sal w odpowiednie 
sprzęty i pomoce dydaktyczne. W ramach 
projektu współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską szkoła wzbogaciła się o nowe sprzęty 
i środki dydaktyczne, dzięki którym nauka 
staje się dla dziecka nie żmudnym procesem 
a wspaniałą przygodą. Pomoce dydaktyczne są 

Do Krainy Fantazji z konkretem w ręku?

ważnym elementem każdych zajęć. Najlepiej 
bowiem dziecko przyswaja wiedzę w działa-
niu. Chłopca mającego trudności w obliczaniu 
działań matematycznych zachęciło do nauki  
duże liczydło magnetyczne. Układa on działania 
korzystając z liczb na kartach magnetycznych 
i oblicza je przesuwając kolorowe korale. 
Codziennie posługujemy się „Klasową listą 
obecności”. Służy ona nie tylko do oznaczenia 
obecności ucznia, czy dyżurów w danym dniu, 
ale jest doskonałym narzędziem do ewaluacji 
zajęć. Uczeń samodzielnie ocenia swój udział 

w zajęciach i wyraża o nich swoją opinię. Każ-
dego dnia korzystamy również z „Kalendarza 
kołowego”, który w  obrazowy  sposób pomaga 
dziecku zrozumieć abstrakcyjne zależności. 
Uświadamia następowanie po sobie dni, ty-
godni, miesięcy i lat. Natomiast „Kalendarz 
pogody” kształtuje umiejętność obserwacji, 
nazywania i zapisywania stanów pogody, pór 
roku, temperatury i zjawisk atmosferycznych 
występujących w przyrodzie. Bardzo lubiane 
przez dzieci są zajęcia dramowe czy teatrzyki. 
Dzięki „Scenie z wyobraźnią” uczniowie wzbo-
gacają swoje słownictwo, kształtują twórczą 
postawę, wyobraźnię przestrzenną i twórcze 
myślenie. 

W systemie kształcenia integracyjnego 
stosuje się więcej zabaw ogólnorozwojowych 
i metod aktywnych, niż w tradycyjnej klasie. 
Główny nacisk kładzie się na integrację społecz-
no-emocjonalną. Uczniowie niepełnosprawni 
naśladują pozytywne zachowania i dzięki 
temu łatwiej włączają się w życie społeczne. 
U uczniów zdrowych kształtują się postawy 
prospołeczne w stosunku do osób słabszych 
i niepełnosprawnych.

Pracę dzieci w klasach integracyjnych 
można będzie zobaczyć  w czasie dni otwartych 
organizowanych w naszej szkole. 16 marca 2006 
r. zapraszamy przedszkolaki i ich rodziców.

Katarzyna Tabor i Halina Dąbrowska 

nauczycielki ze Szkoły Podstawowej NR 148 

przy ZSOI NR 4 
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fot Piotr Czajowski

Zespołowi pałacowo-parkowemu im. Era-
zma Jerzmanowskiego poświecony jest pierw-
szy zeszyt monograficzny z serii ,,Parki Kra-
kowskie” wydany przez Ośrodek Kultury im.  
C. K. Norwida. 29.XII. 2005 odbyła się w pałacu 
Jerzmanowskich promocja książki. Wydaw-
nictwo liczy 27 stron, jest bogato ilustrowane, 
zawiera także streszczenia w języku angielskim 
i niemieckim. Nakład 3 tys. egzemplarzy został 
sfinansowany przez Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
,,Zeszyt” trafi do wszystkich krakowskich bi-
bliotek i szkół oraz dzielnic pomocniczych Kra-
kowa. Będzie również promował nasze miasto 
poprzez Wydział Promocji i Turystyki. 

Drugi zeszyt z tej serii będzie poświecony 
parkowi Henryka Jordana, trzeci – parkowi Lilli 
Wenedy. W kolejnych, będzie przedstawionych 
jeszcze ponad 40 krakowskich parków. 

Wieś Prokocim została założona około 1295 r.  
prawdopodobnie przez biskupa Prokopa. Od 
jego imienia pochodzi nazwa. W XVI w. we wsi 
istniał dwór z folwarkiem a na terenie obecnego 
parku znajdowało się kilka sadzawek i sady 
owocowe. Na przełomie XVI i XVII wieku 
właścicielem wsi był ród książąt Ostrogskich. 
W tym okresie obok dworu została posadzona 
grupa dębów szypułkowych, które stały się 
zaczątkiem parku dworskiego. Następna grupa 
dębów została posadzona w pierwszej połowie 
XVII w. przez hr. Zasławskiego. Od 1749 r. 
właścicielami Prokocimia przez ponad 100 lat 
była ródWodzickich.

W latach 1777–1783 hr. Eliasz Wodzicki 
zbudował dla swojej żony pałac w stylu klasy-
cystycznym. W 1810 r. jego syn Józef założył 
park z aleją dojazdową wysadzaną lipami. 
W parku wytyczono alejki, dosadzono buki, 

jesiony i dęby. W latach 1863–1889 kolejnym 
właścicielem majątku był hr. Leon Skorupka. 
W tym czasie nasadzono następne grupy drzew, 
tj. kasztanowce i oczywiście dęby. Nadano 
wówczas pałacowi modny kształt eklektyczny 
i w takiej postaci zachował się do dziś. Zespół 
pałacowo-parkowy jeszcze bardziej wypiękniał 
za czasów Erazma Jerzmanowskiego. Pałac 
i park zostały otoczone ażurowym murem, do-
budowano reprezentacyjny podjazd, fontannę, 
oraz oranżerię. Wzdłuż parkowych ścieżek po-
stawiono klasycystyczne figurki na postumen-
tach. Rzeka Drwinka zasilała w wodę trzy stawy 
rybne. Od 1910 r. właścicielem Prokocimia 
był Zakon Augustianów. W 1911 r. w dawnej 
wozowni została otworzona kaplica, a pięć lat 
później powstała parafia Matki Boskiej Dobrej 
Rady w Prokocimiu 

Podczas okupacji wywieziono Augustia-
nów do Oświęcimia. W pałacu usadowił się 
sztab generalny Baudienstu. W 1950 r. zakon 
Augustianów został rozwiązany, a majątek 
skonfiskowały władze PRL. 

W latach 1966–1970 w miejscu gdzie był 
pierwotnie duży parkowy staw, wybudowano 
stadion dla Klubu Sportowego ,,Kolejarz-
-Prokocim”. Strugę zasilającą stawy zasypano, 
mostki zburzono,wyschły wszystkie stawy 
rybne w których tak pięknie kumkały wiosną 
chóry parkowych żab.

 W 1991 r. Towarzystwo Przyjaciół Pro-
kocimia nadało zespołowi pałacowo- parko-
wemu imię Erazma Jerzmanowskiego. Dwa 
lata później obiekt został wpisany do rejestru 
zabytków.

W 1996 r. ówczesne władze samo rządowe 
Krakowa podjęły inicjatywę budowy „Trasy Ba-
growej”, która miała przebiegać w bezpośred-

Zespół Pałacowo-Parkowy 
im. Erazma Jerzmanowskiego

nim sąsiedztwie zespołu pałacowo- parkowego 
a nawet przecinać zabytkową aleję, w wyniku 
czego część ponadstuletnich drzew byłaby 
bezpowrotnie zniszczona. W myśl założeń 
tego ,,projektu”, gęsto zabudowany Prokocim, 
o utrwalonej przecież strukturze przestrzennej, 
miał zostać rozpołowiony czteropasmową 
arterią komunikacyjną. Dla osiągnięcia tego 
celu należało wyburzyć co najmniej 25 do-
mów mieszkalnych. Przeciwko takim planom 
zaprotestowała zdecydowanie lokalna społecz-
ność. Zebrano 10 tys. podpisów mieszkańców 
Prokocimia. Sprawa była mocno nagłośniona 
w mediach, dyskutowano o tym w magistrac-
kich korytarzach i na sesjach rady miasta. 
Protest okazał się skuteczny. W 1999 r. władze 
miasta odstąpiły od realizacji ,,Trasy Bagro-
wej”, a w 2003 r. w czasie uchwalania Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Krakowa została przegłosowana 
poprawka autorki nin. Artykułu dzięki której 
,,Trasa Bagrowa” została ostatecznie wykreślo-
na z koncepcji rozwojowych miasta. 

W międzyczasie Zakon Augustianów, po 
odzyskaniu swojego majątku wrócił do Prokoci-
mia. Generał Zakonu O Jan Biernat nie ukrywa, 
że jego celem jest przywrócenie zespołowi pała-
cowo- parkowemu jego dawnej świetności. 

Jako autorka wydanego zeszytu, pragnę 
podzielić się z Państwem swoją radością, że 
oto mieszkańcy mojej dzielnicy, mojego miasta, 
będą mogli poznać historię tego bezsprzecznie 
najpiękniejszego zakątka prawobrzeżnej części 
Krakowa.

Grażyna Fijałkowska 

25 lutego (sobota) o godz. 16.00 w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rajskiej 
1 zostanie otwarta wystawa pt. „25 lat Nieza-
leżnego Zrzeszenia Studentów”. Honorowy 
patronat nad wystawą objął Przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa dr inż. Paweł Pytko. 

Na ekspozycji będzie można zobaczyć min. 
Oryginalne plakaty oraz dokumenty z początku 

lat osiemdziesiątych (ustawy, uchwały NZS, 
listy, broszury), zdjęcia z okresu 1981–2006, 
archiwalne numery prasy zagranicznej. Ponadto 
będzie można zobaczyć „bibułę studencką” oraz 
inne eksponaty, które obrazują historię studenc-
kiej Solidarności. 

Organizatorami wystawy są Niezależne 
Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej 

NZS
25 rocznica powstanie Niezależnego Zrzeszenia Studentów

w Krakowie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie oraz Fundacja Centrum Dokumen-
tacji Czynu Niepodległościowego. 

Ekspozycję będzie można obejrzeć przez 
dwa miesiące na I piętrze Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej, w korytarzu przed Czytelnią 
Czasopism.

Piotr Czajowski
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POLA NADZIEI 2006
19 marca – 21 maja

Rozpoczynamy dziewiątą edycję akcji pozyskiwania funduszy 
na działalność TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza” 

świadczącego nieodpłatną opiekę chorym, 
głównie na choroby nowotworowe i ich rodzinom.

  W czasie trwania akcji:

  Kwesty:
  –  pod kościołami Krakowa i okolic,
  –  na uczelniach i w szkołach,
  –  w hipermarketach, sklepach i punktach usługowych,
  –  w majowym, żonkilowym tramwaju.

  oraz

  –  aukcja dzieł sztuki, 
  –  imprezy, 
  –  kiermasze, 
  –  konkursy dla dzieci i młodzieży.

 

 Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
 ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
 tel. 641 46 66, 640 22 90, fax 641 46 59
 e-mail: polanadziei@hospicjum.org, www.polanadziei.pl

  Nasze konto:
  Bank BPH SA II o/Kraków nr 73-1060-0076-0000-3200-0000-2980
  Organizacja Pożytku Publicznego KRS Nr: 0000048149


