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ALARM POWODZIOWY W KRAKOWIE 
podtopienia i szkody na terenie Dzielnicy XII

Na skutek na intensywnych opadów
trwających kilka dni, poziom wody na Wiśle pod-
nosił się w zastraszającym tempie, a 17 maja o
godzinie 21. 30 przekroczył stan alarmowy.  Pre-
zydent Miasta Krakowa ogłosił alarm dla Kra-
kowa. Fala kulminacyjna na Wiśle przeszła przez
Kraków we wtorek 18 maja przerywając wał na
ul. Nowohuckiej i podtapiając osiedla: Lesisko,
Swoszowice, Kostrze. Ale już w niedzielę na te-
renie Dzielnicy XII wylała Serafa i została podto-
piona część Starego Bieżanowa, oraz osiedle
Złocień. Przepust pod torami kolejowymi na
rzece Drwince nie był w stanie przejąć całej
napływającej wody, które wylała się  na ulicę
Udzieli. To jednak nie był koniec szkód. Na ulicy
Żabiej nad rzeką Drwinką osunęła się skarpa
uszkadzając stojący na niej drewniany dom.

Mieszkańcy zostali ewakuowani – do swojego
domu nie mogą już wrócić, grozi mu katastrofa
budo wlana. Otrzymali jednak wsparcie z gminy
– mieszkanie zastępcze.  Przelaniu uległy rów-
nież stawy w parku Lilli Wenedy, a woda
wypływająca z nich podtopiła dwa domy stojace
przy ul. Bieżanowskiej. Wylała również woda ze
stawu w parku na osiedlu Rżąka. W tragicznej sy-
tuacji znaleźli się jednak mieszkańcy tych części
Polski, którzy na skutek powodzi stracili domy i
cały dorobek swojego życia. Nie możemy zosta-
wić ich bez pomocy. Dary dla nich : ubrania,
koce, pościel, żywność przyjmuje na terenie
Dzielnicy XII filia Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Jerzmanowskiego.

Grażyna Fijałkowska               
Fot. Jarosław Kajdański

Najważniejsze Wydarzenia 
Roku Erazma Jerzmanowskiego – str. 8



Czerwiec 20102

nakład  6 tys. egz.
WYDAWCA:

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim
REDAGUJE ZESPÓŁ:

MICHAŁ MAJERCZAK
– Redaktor Naczelny
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
– Z-ca Redaktora Naczelnego
PATRYCJA BIEŃ
BARTOSZ GĄDOR
KAZIMIERA JELONEK
ZBIGNIEW KOŻUCH
MAREK WALAWENDER

ADRES REDAKCJI:
ul. Kurczaba 3
tel./fax: 12 658 26 11

SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK:
EKODRUK
tel./fax: 12 296 19 09

Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania i korekty artykułów oraz opatrzenia
ich własnymi tytułami. Artykułów nie za-
mówionych redakcja nie zwraca. Za treść
artykułów i prawa autorskie wykorzysta-
nych zdjęć odpowiadają autorzy tekstów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za treść reklam.

Rada Dzielnicy XII
Bieżanów-Prokocim
ul. Kurczaba 3
tel./fax: 12 658 26 11
e-mail: rada@dzielnica12.krakow.pl
www.dzielnica12.krakow.pl

Sekretariat przyjmuje:
Poniedziałek 1200–1500
Wtorek 1400–1700
Środa 1200–1500
Czwartek 1200–1500
Piątek 1200–1500

Dyżury Członków Zarządu:
Przewodniczący:
ZBIGNIEW KOŻUCH
– piątek 1000–1200
Z-ca Przewodniczącego:
RAFAŁ BUCHELT
– wtorek 1600–1800
Członkowie Zarządu:
PATRYCJA BIEŃ
– czwartek 1700–1800
TOMASZ PIERGIES
– poniedziałek 1700–1800
KRZYSZTOF REGUŁA
– środa 1800–1900

Dyżury Radnych Miasta Krakowa:
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
– piątek 1000–1100
ŁUKASZ OSMENDA
– 1 czwartek miesiąca 1615–1715
DANIEL PIECHOWICZ
– 1 piątek miesiąca 1000–1100

Dyżury Straży Miejskiej
w Radzie Dzielnicy XII:

– każdy 1 wtorek miesiąca 1600–1700

BIEŻANÓW HISTORYCZNY – 
TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 

– wystawa w Domu Kultury „Dwór Czeczów”
Na wystawę, której otwarcie odbyło się 19 maja składają się zbiory fotografii starego i współczes-

nego Bieżanowa, pamiątki rodzinne Domu Czeczów, właścicieli majątku w Bieżanowie, zbiory prywatne.
Współczesne czasy widzimy na udokumentowanych zdjęciami kolejnymi Dniami Bieżanowa, konse-
kracją nowego kościoła czy budową kaplicy na Złocieniu. Wernisażowi wystawy towarzyszyła multi-
medialne prezentacja widokówek „Starego Bieżanowa” ze zbiorów Marka Sosenki. 

Na uwagę zasługują też notki biograficzne o przedstawionych postaciach. Wzruszają wiersze pisane
przez młodego, tragicznie poległego Henryka Czecza. Fotografią towarzyszą dwa piękne płótna; portret
Karola Czecza de Lindewald – Marszałka Wielickiego oraz portret owalny jego pięknej żony Aurelii
(zbiory udostępnione przez Stanisława Czecza). Ciekawą jest księga pamiątkowa „Zakładów Prze-
mysłowych Bieżanów S.A. Fabryki Drożdży i Spirytusu” i płyta gramofonowa Chóru Włościańskiego (ze
zbioru M. Sosenki). 

Bogatą kolekcję pamiątek z okresu II wojny światowej przedstawiła Szkoła Podstawowa 111, piękne
historyczne zdjęcia przypominają historię SP 124, cenny materiał z czasów tzw. „Ochronki” . udostępniło
bieżanowskie Przedszkole Nr 135. Jest także proporzec Stowarzyszenia Patriotycznego im. A. Chojnac-
kiego prezentowany podczas uroczystości patriotycznych. 

Choć zdjęcia i pamiątki nie są eksponowane chronologicznie, to mogą być przekrojową historią
Bieżanowa. Zdjęcia, szczególnie te z początku ubiegłego wieku, każą nam się zastanowić nad historią
wsi i jej mieszkańców. Przecież życie zmieniło się przez ten czas diametralnie, a krajobraz? Większość
miejsc można jednak dziś bez problemu rozpoznać. Można także wyjść z rozważaniami przyszłość –
jaki ślad odciśniemy na osiedlu jego współcześni mieszkańcy? Ile pamiątek zachowamy dla pokoleń,
albo ile pokażemy innym.

Idąc na wystawę warto pamiętać, że niektóre zdjęcia ujrzały światło dzienne po raz pierwszy. Wiele
podobnych zbiorów czeka na odkrycie. Szczególnie że za dwa lata obchodzimy 800 lecie powstania
osady Bieżanów. Ciekawe jest odkrywanie historii. Polecamy tę wystawę wielu osobom: dzieciom
i młodzieży, miłośnikom fotografii i historii, wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądało Bieżanów
wiele lat temu.

Stanisław Kumon

Pożycz cukier od sąsiada
Czy wiesz, jak nazywa się sąsiad spod siódemki? Zgubiłeś klucz do piwnicy i chciałbyś dorobić

nowy? Chcesz zebrać pieniądze na malowanie klatki? Na te i inne codzienne sąsiedzkie problemy od-
powiedzieć może Domatu.pl – portal społecznościowy dla sąsiadów.

Domatu.pl to inicjatywa kilku Krakowian, którzy mieszkając we wspólnotach mieli problem z or-
ganizacją ich życia i rozwiązywaniem codziennych spraw, jak zwoływanie spotkań czy podejmowa-
nie wspólnych decyzji.

Postanowili założyć portal, który rozwiąże te problemy. Tak powstało Domatu.pl proste narzędzie
organizacji życia wspólnoty. Sposób, żeby lepiej się poznać, dyskutować o sprawach administracyjnych
i okolicznościowych.

Portal umożliwia korzystanie z forum, organizowanie spotkań, zamieszczanie ogłoszeń i prowa-
dzenie sond. Tylko tyle i aż tyle. „Naszym zamysłem było stworzenie jak najprostszego serwisu, którego
obsługa nie sprawi nikomu problemów.” – mówi Jarosław Białkiewicz, pomysłodawca i współtwórca
serwisu – „To taka nasza-klasa dla sąsiadów, tyle że zamiast Pana Gąbki używamy klamerek do bielizny.”

Rejestracja i korzystanie z portalu są całkowicie darmowe. System zaproszeń zaś sprawia, że dostęp
do informacji mogą mieć wyłącznie członkowie wspólnoty. Utrudnia to nieco rejestrację, ale gwaran-
tuje mieszkańcom prywatność.

Portal jest już gotowy i czeka na wszystkich sąsiadów 2.0, którzy chcą swoją wspólnotę mieszka-
niową przenieść do wirtualnego świata.

BJ
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WYDARZYŁO SIĘ
w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i nie tylko…

WYSTAWKA KONTENEROWA 2010

03 V Koncert pieśni patriotycznych w dworze Czeczów  
12 V Zakończono konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Złocieni

na temat rozwiązań w komunikacji miejskiej (w efekcie pojawi się
nowa linia autobusowa łącząca os.„Złocień „ z pętlą w Bieżanowie)  

13 V X-lecie gimnazjum nr 29  
13 V Spartakiada Dzieci i Młodzieży Dzielnicy XII w ZSOI nr 4 przy

ul. Żabiej 20
13 V Uroczystość Święta Szkoły – 6 rocznica nadania szkole imienia w Gim-

nazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Aleksandry 17
14 V 35-lecie Szkoły Podstawowej Nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji

Kupieckiej 
15 V Majówka z Mamą i Tatą IX w PS nr 135 im. Księcia Kraka przy

ul. Stępnia 1
16-20 V Powódź w Krakowie oraz w Dzielnicy XII 

18 V Bal Sportowca w SP nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 204
23 V Uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Lotników w Proko-

cimiu
26 V Dokonano odbioru doposażenia ogródków jordanowskich na te-

renie Dzielnicy XII
27 V Obchody 20-lecia Odrodzenia Samorządu Terytorialnego w Krako-

wie w UMK
28 V Zakończono wspólnie z Spółdzielnią Mieszkaniową Nowy Proko-

cim ustawianie urządzeń rekreacyjnych na terenie osiedla Nowy
Prokocim 

29 V Festyn „Rycerska szkoła marzeń” organizowany przez SP nr 123 przy
ul. Okólnej 16

Opracowanie 
Patrycja Bień, Zbigniew Kożuch 

Przypominamy, że kontenery będą wystawione o godz. 8.00, natomiast zabrane w dniu następnym o godz. 12.00, termin: 2-3 lipca. 
Lokalizacja:
1) ul. Kolejowa (Stary Prokocim), 2) ul. Solarzy (Stary Prokocim), 3) ul. Bardowskiego (Stary Prokocim), 4) ul. Smolna (Stary Prokocim), 5) ul. Mała Góra (Nowy
Biezanów), 6) ul. Popiełuszki / Braci Jamków (Stary Bieżanów), 7) ul. Czarnochowicka (Stary Bieżanów), 8) ul. Telimeny (koło garaży), 9) parking przy ul. Kur-
czaba 18 (koło pawilonu handlowego), 10) parking przy ul. Spółdzielców 4, 11) ul. Bieżanowska/Mała Góra, 12) parking przy  Rydygiera

Dewastowania przestrzeni publicznej w Dzielnicy XII
Rada z wielkim zaskoczeniem i oburzeniem przyjęła fakt wykonania

ogrodzenia w „Parku Aleksandry”. Nasze zdziwienie budził fakt, że niedawno
dla wyżej wymienionego terenu ustalono miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego (uchwała rady miasta Krakowa nr LVII/733/08 dnia
19 XI 2008) i teren ten zgodnie z ustaleniami jest terenem zielonym. W mo-
mencie kiedy pojawiło się ogrodzenie Rada Dzielnicy XII wystąpiła do jed-
nostek miejskich o wyjaśnienie, czy inwestor dokonał zgłoszenia zamiaru

wykonania ogrodzenia? Jeżeli tak, to kto wydał i na jakiej podstawie przy-
jęto zamiar wykonania robót w terenie zielnym? W dniu 31 maja ( już po za-
mknięciu numeru gazety) w terenie odbędzie się spotkanie na którym po-
jawić się mają przedstawiciele Rady Dzielnicy XII, ZIKIT, Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Architektury.  

Zbigniew Kożuch

Pętla w Prokocimiu
Na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie wykonany

został projekt rozbiórki zrujnowanego budynku przy pętli w Prokocimiu.
Dzięki temu w październiku 2009 r. wydano decyzję udzielającą pozwolenia

na wyburzenie budynku, a w 2010 r. wyłoniono wykonawcę prac. Niedawno
budynek został wreszcie rozebrany, co z pewnością poprawi estetykę tego
miejsca. 
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W maju Radni podjęli następujące uchwały: 
Dofinansowali działalność edukacyjną w szkołach na terenie Dzielnicy

XII, przeznaczając z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2010 środki
 finansowe w wysokości 500 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12
w Krakowie, przy ul. Telimeny 9 na organizację Dnia Dziecka oraz 500 zł na
organizację konkursów międzyszkolnych w Szkole Podstawowej nr 123
w Krakowie, przy ul. Okólnej 16. Dofinansowali również remont dachu
w Szkole Podstawowej nr 117 w Krakowie, przeznaczając na ten cel kwotę
6 000 zł. 

W ramach zadań powierzonych w zakresie modernizacji ogródków jor-
danowskich oraz tworzenia zieleńców i skwerów, wnioskowali o uporządko-
wanie działki nr 73/75 obr.58 jedn. ewid. Podgórze na os. Rżąka. Działka
znajdująca się w zarządzie ZIKiT-u i nie była do tej pory porządkowana.

Opiniowali negatywnie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji
pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanym ga-
rażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ulicy Łaczka/ulicy
Stryjeńskiego w Krakowie.

Opiniowali pozytywnie pozostawienie na stałe aktualnych linii tram-
wajowych Nr 73 (przebiegającej od pętli w Bronowicach Małych – ul. Ba-
licka, Bronowicka, Podchorążych, Królewska, karmelicka, Podwale, Stra-
szewskiego, Franciszkańska, Dominikańska, Św. Gertrudy, Stradomska,

Krakowska, Limanowskiego, Wielicka, Teligi, Ćwiklińskiej do pętli tramwa-
jowej w Nowym Bieżanowie) oraz 79 (przebiegającej od pętli Krowodrza
Górka – wzdłuż ul. dr Twardego, Dworzec Towarowy, Pawia, Westerplatte,
Starowiślna, Na Zjeździe, Wielicka, Teligi, Ćwiklińskiej do pętli tramwajowej
w Nowym Bieżanowie) wprowadzonych w zamian za zawieszone linie tram-
wajowe Nr 3 oraz 13. 

Wnioskowali się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
o przeniesienie postoju taksówek z parkingu przy ulicy Na Kozłówce 16 na
ulicę Polonijną w Krakowie. Przeniesienie postoju taksówek spowoduje
zwiększenie ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców przy ul. Na
Kozłówce. 

Wnioskowali do Rady Miasta Krakowa o zmianę okręgów wyborczych
w wyborach samorządowych do Rad Dzielnic Miasta Krakowa uwzględ-
niającą liczbę osób uprawnionych do głosowania w danym okręgu oraz za-
chowanie lokalnych więzi społecznych. Zmiana okręgów wyborczych jest
konieczna ze względu na znaczne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi
rejonami Dzielnicy. W 8 okręgach wschodniej części Dzielnicy uprawnio-
nych do głosowania jest 23,023 mieszkańców natomiast w zachodniej
części 17,531 mieszkańców. 

Opracowanie
Patrycja Bień

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

AKCJA WYSTAWKA PRZYDOMOWA 2010
Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji WY-

STAWKI PRZYDOMOWEJ, jako usługi, wykonywanej w ramach zawartej
umowy na wywóz odpadów komunalnych. 

Przypominamy, że chcąc pozbyć się odpadów wielkogabarytowych,
elektrycznych i elektronicznych, należy wcześniej zgłosić się telefonicznie,
pisemnie, faxem, mailem lub osobiście, pod wskazane poniżej adresy, maile
i numery. 

Trzeba podać: swój adres zamieszkania i numer dzielnicy oraz asorty-
ment rzeczy przeznaczonych do wywozu. Mając te dane, pracownicy MPO
Sp. z o.o. poinformują Państwa o dokładnym terminie wywozu. 

Wystawka w każdej z dzielnic będzie 2 RAZY W ROKU! W ramach no-
wych zasad informujemy, że obecnie odbierane będą wielkie gabaryty z po-
sesji, a nie sprzed niej, w ustalonym wcześniej terminie i o wskazanej porze.

Harmonogram „Wystawki przydomowej” w roku 2010
dla klientów MPO Sp. z o.o.

Zgłoszenia o konieczności odbioru odpadów wielkogabarytowych
 należy dokonywać telefonicznie (numery podane dla danej dzielnicy) lub do:
• Biura Obsługi Klienta ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, tel.

12 64 62 225, 226, 227, 228 w poniedziałki w godzinach od 7:00 do
17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

• pocztą elektroniczną na adres: wywoz@mpo.krakow.pl
bok@mpo.krakow.pl

• faxem na numer – 12 64 62 352 
Zgłoszenie winno być dokonane do końca każdego tygodnia poprze-

dzającego wywóz odpadów wielkogabarytowych dla danej dzielnicy.
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane od godziny 14.00 w usta-

lonym terminie.

Dziel-
nica

Miesiące odbioru odpadów 
wielkogabarytowych

Tygodnie w których na-
stępuje odbiór odpadów

Numery telefo-
nów zgłoszenia

XII Czerwiec i październik 4 tydzień 12 64-62-306
12 64-62-241

Informujemy, że w związku z bolesnymi wydarzeniami ostatnich mie-
sięcy, w odpowiedzi na  liczne postulaty zainteresowanych, Organizatorzy
przedłużają termin składania prac konkursowych do dnia 4 paździer-
nika 2010 roku. Miejsce składania prac: Akcja Katolicka przy Sanktuarium
Naj świętszej Rodziny, 30-857 Kraków, ul. Aleksandry 1.

Przypomnijmy cele naszego konkursu, którymi są: 
– ukazanie duszpasterskiej troski i poświęcenia kapłanów w obronie

życia  i godności człowieka i rodziny,
– wskazanie roli kapłanów wspierających rodziców w kształceniu i wycho-

waniu dzieci i młodzieży w duchu wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie,
– świadectwa ludzi świeckich w obronie krzyża i wiary oraz wartości na-

rodowo-patriotycznych.
– ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców.

Przypomnijmy także okoliczności ogłoszenia konkursu: 
– żyjemy w czasie podważania wartości małżeństwa i rodziny oraz walki

z Krzyżem i z tradycjami wychowania chrześcijańskiego i patriotycznego.
– nasila się proces podważania autorytetów duchowych i moralnych,

szczególnie księży.

– w roku 2010 jest m.in. Rok Kapłański, 50. Rocznica Obrony Krzyża
w Nowej Hucie, beatyfikacja Ks. Jerzego Popiełuszki, Kapłana Męczen-
nika i oczekiwanie na beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II. 
Możemy też teraz z bólem dopisać: tragiczna śmierć Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii i elity  pol-
skiego życia publicznego w lesie pod Smoleńskiem i związana z tym tra-
gicznym wydarzeniem 70 rocznica Zbrodni Katyńskiej.

Te znaki czasu wyzwalają nadzieję, że tak jak było, jest i będzie
„W krzyżu zwycięstwo Miłości".

Szczegóły regulaminu konkursu w kwietniowym numerze „Dwunastki”
– dostępna na stronie www.dzielnica12.krakow.pl, a także na stronie
www.ak.org.pl na stronie głównej( w serwisach diecezjalnych).

Koordynacja konkursu: szubryt@wp.pl, tel.12-658-83-11
stefan.majerczak@gmail.com, tel. 608 345 139, 12-657-06-13

Zbigniew Kożuch Stefan Majerczak
Przewodniczący Rady i Zarządu Wiceprezes Akcji Katolickiej

Dzielnicy XII Miasta Krakowa Archidiecezji Krakowskiej

Konkurs Literacki FAMILIA 2010 „W krzyżu zwycięstwo Miłości”
Organizator konkursu: Akcja Katolicka przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie – Nowym Bieżanowie

Współpraca: Dzielnica XII Miasta Krakowa Bieżanów-Prokocim 
Dzielnica XVIII Miasta Krakowa Nowa Huta
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SZPECĄCE OGRODZENIE W PARKU ALEKSANDRY
Na początku maja Radę Dzielnicy XII zaalarmowali mieszkańcy, że

w parku Aleksandry ktoś grodzi wielki teren ogrodzeniem z blachy falistej.
Rada Dzielnicy XII podjęła natychmiastowe działania. Fakt stawiania ogro-
dzenia został potwierdzony. Pracownicy wykonujący ogrodzenie nie posia-
dali zezwolenia na stawianie ogrodzenia, tylko zlecenie na wykonanie prac
z firmy warszawskiej. Rada Dzielnicy XII zwróciła się do Wydziału Architek-
tury, ZIKiT, oraz Nadzoru Budowlanego z zapytaniem czy inwestycja została
zgłoszona i czy ktoś wydawał stosowne zezwolenie. Wydział Architektury
poinformował że na podstawie komputerowej bazy danych nie odnale-
ziono zgłoszenia dla budowy ogrodzenia w tym rejonie. Zgody wymagają
przypadki, gdy chodzi o budowę ogrodzeń od strony dróg, placów, torów
kolejowych i innych miejsc publicznych, oraz ogrodzenia o wysokości po-
wyżej 2,20 m. W przyszłym tygodniu w parku odbędzie się komisja
z udziałem przedstawicieli Rady Dzielnicy i jednostek miejskich, które po-
dejmą dalsze działanie. Ewentualną samowole budowlaną może stwierdzić
tylko organ Nadzoru Budowlanego który bada sprawę. 

Ogrodzenie wykonywane jest na terenie prywatnym – działce około
1,5 hektara. Obecny właściciel nie ma świadomości, że działka na którym

postawił ogrodzenie znajduje się na terenie uchwalonego przed dwoma
laty planu miejscowego dla Parku Aleksandry, który jest prawomocny.
Świadczy o tym jego wypowiedź: ,,firma ma plany budowlane, ale na razie
zostały one wstrzymane przez plan miejscowy, który jest jeszcze nie pra-
womocny”. Uspokajamy mieszkańców: na terenie zielonym objętym pla-
nem miejscowym żadna inwestycja mieszkaniowa nie może powstać.
Możliwe, że właściciel nie miał w ogóle prawa wykonać ogrodzenia, a jeżeli
tak to nie może to być ogrodzenie z blachy falistej, lecz ogrodzenie prze-
świtujące-czyli z siatki ogrodzeniowej. Kilka lat temu Wydział Skarbu UMK,
który wykupuje działki prywatne znajdujące na terenie parku Aleksandry
zwrócił się do ówczesnego właściciela grodzonej działki z propozycją wy-
kupu. Właściciel działki nie wyraził jednak zgody i sprzedał działkę następ-
nemu inwestorowi, ten odsprzedał obecnemu. Miejmy nadzieje że obecny
właściciel – po uświadomieniu sobie, że osiedla mieszkaniowego w tym
miejscu nigdy nie postawi, odsprzeda działkę miastu.

Grażyna Fijałkowska
Fot. Michał Majerczak

ARTUR
Podsumowaniem pracy artystycznej w przedszkolach Dzielnic XI, XII i XIII jest ARTUR czyli Arty-

styczny Turniej Przedszkoli. W tym roku miał miejsce po raz trzeci, a powstał z inicjatywy Młod-
zieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego i Rady Dzielnicy XII. Odbywał się w formie konkursu
w maju i kwietniu w MDK przy ul. Na Wrzosach 57. Wydaje się, że dla dzieci i nauczycieli nie naj-
ważniejszym było zdobycie pucharu z dużą ilością  cukierków, ale zaprezentowanie fragmentu swo-
jego przedszkolnego repertuaru innym dzieciom i nauczycielom, wymiana pomysłów i stworzenie at-
mosfery do dobrej zabawy w czasie występów. Wystarczyło zobaczyć z jakim zapałem i przejęciem
dzieci śpiewają, tańczą i grają w przedstawieniach Oprócz wrodzonego wdzięku można było dostrzec
rozwój talentów i umiejętności wypracowany przez utalentowane panie nauczycielki, które pracują z
pasją i zaangażowaniem, dlatego niektóre z nich zostały wyróżnione. W prezentacjach teatralnych za-
uważono kreacje aktorskie dzieci – Barbary Kowalik i Eweliny Stelmach z przedszkola nr 129, Justyny
Zagórzańskiej z przedszkola nr 180, Sylwii Stanaszek z przedszkola nr 176, Alicji Gargas i Aleksandry
Grabowskiej z przedszkola nr 36, W tym roku najlepiej przez jury zostały ocenione Przedszkola nr 176
i 180, które otrzymały puchary, a za nimi nr 49, 129, 51, 33,11,150,35, 36,179.

29 maja pogoda była niepewna, dlatego Koncert Laureatów miał miejsce w sali.

Puchary i nagrody wręczali – przedstawicielka Komisji Edukacji i Kultury Rady Dzielnicy XI – Ha-
lina Karlińska, przewodniczący Rady Dzielnicy XII – Zbigniew Kożuch oraz dyrektor MDK - Teresa Grzy-
bowska i Jej zastępczyni Małgorzata Czub.

Koncert był ślicznie wyśpiewany i wytańczony przez przedszkolaki, wzbogacony o piosenki
różnych narodów z konkursu „Rodzina Tralalińskich”. Po koncercie rozpoczęła się miła dzieciom zabawa
w ogrodzie. Rodzice z przyjemnością towarzyszyli swoim pociechom.

Danuta Czopik
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Talenty z 30 gimnazjum i XXV liceum

Młodzieżowy Magazyn Kulturalny 
Fundacji Społeczno-Kulturalnej „Remedium” i Rady Dzielnicy XII

w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”

W dniach od 8-9 Maja odbył się finał XXIII Małopolskiego Festiwalu
Form Muzycznych i Tanecznych, „Talenty Małopolski 2010”. Konkurs organi-
zuje Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej, aby wyłonić utalento-
wanych muzyków i tancerzy w Małopolsce. W tegorocznych eliminacjach
wzięło udział w sumie 700 uczestników, spośród których do walki w finale
zakwalifikowało się 180 uzdolnionych tancerzy, muzyków, piosenkarzy wy-
stępujących indywidualnie oraz w zespołach.

Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele naszej dzielnicy,
a konkretnie uczniowie z Zespołu Szkół nr 12 imienia Stefana Żeromskiego
w Krakowie. Są to: Wioletta Ruśkowska (XXV LO) oraz Konrad Chlebda
(G. 30). Konrad zaśpiewał piosenkę „W dzikie wino zaplątani”, a Wioletta –
„Banalny blues” – Poziom tegorocznego finału był bardzo wysoki. Uczest-

Są bezpośredni i serdeczni
Pani Krystyna Szybalska-Wilk jest z zawodu pedagogiem. W DK SM

Bieżanów Nowy pracuje od początku jego istnienia, czyli już prawie
20 lat. Prowadzi m.in. zajęcia plastyczne dla osób niepełnosprawnych. 

Z panią Krystyną Szybalską-Wilk o pracy z niepełnosprawnymi roz-
mawia uczestniczka warsztatów dziennikarskich, Magda Harasymiuk,
uczennica G. 33

Magdalena Harasymiuk: – Skąd pomysł stworzenia w domu kultury zajęć
dla osób niepełnosprawnych?
Krystyna Szybalska-Wilk: – Kiedyś przy kościele parafialnym były takie za-
jęcia prowadzone przez ks. Andrzeja. Warsztaty plastyczne dla niepełnos-
prawnych w naszym DK organizowałam 16 lat temu razem z Jolą Gaudyn,
plastyczką. Po jakimś czasie Jola zrezygnowała. Szkoda mi było rozwiązy-
wać grupę, więc sama ją prowadzę. Mam nadzieję, że ktoś mnie zastąpi,
kiedy i ja będę musiała zrezygnować.
– Ile osób liczy grupa?
– W sumie 17. Jesteśmy podzieleni na grupę poniedziałkową i środową.
Są jednak tacy, którzy przychodzą dwa razy w tygodniu. 6 osób uczestni-
czy w warsztatach od samego początku, pozostali dołączali do nas stop-
niowo.
– W jakim wieku są uczestnicy zajęć?
– Najmłodsza osoba ma 22 lata, a najstarsza chyba 38. Pamiętam, że
kiedy zakładałam tę grupę, niektórzy z nich byli dziećmi. Mieli wtedy po
kilka, kilkanaście lat.
– Gdzie odbywają się spotkania?
– Zazwyczaj w pracowni plastycznej, ale często mamy również spotkania
poza domem kultury. Zwiedzamy Kraków i okolice. Byliśmy już na Wawelu,
na Kazimierzu, Kopcu, Plantach i wszędzie, gdzie tylko można. Zwiedzamy
także różne wystawy. Grupa bardzo lubi te wyjścia. Szczególnie podoba im
się, że każdą wycieczkę kończymy wizytą w kawiarni. Zdarzają się nam rów-
nież wyjazdy 2-3 dniowe. Dawniej jeździliśmy do Tymbarku, a teraz do Bu-
kowiny Tatrzańskiej.
– Czy grupa ma swoje zwyczaje,  tradycje?
– Tak. Co roku 1 listopada idziemy na cmentarz i zapalamy znicze na gro-
bie wybranego, nieżyjącego artysty. Z kolei w Wielki Poniedziałek jeździmy
do Łagiewnik, a w Wielką Środę przed Wielkanocą stukamy się jajkiem. Or-
ganizujemy również Wigilię Bożego Narodzenia. Zawsze gotuję na tę okazję
zupę grzybową.
– Jak wyglądają zajęcia?
– Staram się, aby to uczestnicy je przygotowali. Zazwyczaj zaczynamy
o 16, ale pierwsi przychodzą już na 13:30. Tłumaczą, że chcą mi pomóc.

Rozkładają pędzle, nalewają wodę do słoiczków. Na zajęciach zawsze pro-
szą o temat swoich prac. Czasem brak mi pomysłu, jednak inspiracja musi
być. Oczywiście, później i tak odbiegają od pomysłu i malują, co im w duszy
gra. Na zajęcia zapraszam również gości, różne osoby z zewnątrz. Po-
czątkowo uczestnicy niechętnie na nich patrzyli, ale z czasem się przyzwy-
czaili się do odwiedzin. Obecnie przychodzą do nas studentki. Moi pod-
opieczni bardzo nie lubią, kiedy na zajęciach są obecni ich rodzice. 
– Jest to zamknięta grupa, czy można się jeszcze zapisać?
– Zamknięta. Jestem sama i nie dałabym rady pracować z większą liczbą
osób.
– Co daje pani prowadzenie tych zajęć?
– Hmm… bardzo nie lubię tego pytania… Na pewno radość. Kiedy pro-
wadzę te zajęcia, jestem tylko dla nich. Nie mogę myśleć o swoich proble-
mach, bo oni to wyczuwają.
– A co, według pani, dają te zajęcia osobom niepełnosprawnym?
– Myślę, że również radość. W czasie spotkań czują się dorosłymi. Mogą
być samodzielni.
– Czy w prowadzeniu zajęć z niepełnosprawnymi były takie wydarze-
nia, które pomimo upływu czasu wciąż pani pamięta?

nicy mieli ciekawy, zróżnicowany repertuar i byli dobrze przygotowani do
występów – stwierdził Konrad.

Warto dodać, że wyróżnionych do udziału w festiwalu przygotowała
nauczycielka z ZSO nr 12 pani Barbara Leśniak, która od lat zachęca i moty-
wuje uczniów do rozwijania artystycznych talentów. Zaś potwierdzeniem
wysokiego poziomu reprezentantów szkoły jest fakt, że znaleźli się również
wśród laureatów IV Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej (Konrad –1. miejsce
w kategorii gimnazjum, a Wioletta – 3. w kategorii liceum) organizowanego
przez DK Podgórze.

Utalentowanym uczniom – wokalistom gratulujemy!

Tomasz Kmiecik, G. 30
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Teksty do „Młodej Dwunastki” tworzą uczestnicy warsztatów dziennikarskich
odbywających się w DK SM Bieżanów Nowy pod kierunkiem red. Marii Fortuny-Sudor

– Na każdej Wigilii opowiadamy sobie historie, które nam się przydarzyły.
Jedną z nich jest wydarzenie, gdy Maciek z Pawłem poszli… dotknąć gór.
Byliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Gdy zniknęli, wszyscy ich szukaliśmy.
Kiedy ich w końcu znaleźliśmy, byli po pas przemoczeni. Podobno próbo-
wali pokonać strumyk. Maciek był zrozpaczony, że nie dotknął gór, pomimo
iż był tak blisko. Pamiętam jeszcze, jak kiedyś Andrzej zamknął się w pokoju.

O 1:00 w nocy wszyscy go prosili, żeby wyszedł, ale on nie słuchał. Otwar-
liśmy zapasowym kluczem. Kiedyś byliśmy w Tyńcu. Ojciec Leon opowiadał
nam różne historie. Jednej z uczestniczek trudno było wszystko zrozumieć,
a ona się wtedy denerwuje. Gdy jej wyjaśniłam, podbiegła zadowolona do
ojca, podniosła go i krzyknęła niecenzuralne słowo, a potem dodała: „ko-
cham cię”. Tacy są właśnie uczestnicy warsztatów. Bezpośredni i serdeczni!

Wydarzenia w Przedszkolu nr 49
„Teatr Drugiej Strony” w Przedszkolu „Wróbelka Elemelka”

Nasze przedszkole odwiedzili aktorzy "Teatru Drugiej Strony”. Wysta-
wili dla nas przedstawienie pt.: „Ekolaboratorium: Planeta Ziemia jest w nie-
bezpieczeństwie!”. Na szczęście słynny profesor Chmurko i jego niesamo-
wita asystentka pani profesor Krystyna Słoneczko wiedzieli jak ją uratować!
Codziennie tysiące, miliony, miliardy kominów dymią jak szalone, wyplu-
wając ze swych gardeł tony trujących substancji. Codziennie ścinane są
olbrzymie połacie lasów. Temperatura na ziemi rośnie w zatrważającym
tempie. Do akcji wkroczyła para słynnych chemików ekologów, którzy prze-

prowadzając szalone eksperymenty, wraz z dziećmi próbują uratować pla-
netę ziemię przez zniszczeniem. Wszystkie dzieci dołączyły do Eko-bry-
gady!!! Przedstawienie utrzymane było w formie twórczej zabawy. Fabuła
przeplatana piosenkami, konkursami, rozmowami. Dzieci wspólnie z akto-
rami stworzyły też ekologiczną orkiestrę. Po przedstawieniu każde z nich
otrzymało „Odznakę młodego ekologa” do samodzielnego pokolorowania.
Aktorom za wspaniałą zabawę dziękujemy!

Barbara Zagórowska

Zdrowe przysmaki
Starszaki z Przedszkola „Wróbelka Elemelka” nr 49 skupiają swoją

uwagę na zdrowiu. Każdy dzień zatytułowany inaczej dostarcza dzieciom
wiedzy nt. zdrowego życia. Znane slogany zachęcają do realizowania treści
w praktyce. Jednym z warunków naszej dobrej kondycji i zdrowia jest właś-
ciwe odżywianie, a więc witaminy, ale nie jakieś tam w tabletkach! lecz

w „zdrowych” potrawach. Dlatego dzieci wykonały własnoręcznie „Smako-
wite myszki”, oraz kolorowe kanapki z produktów będących źródłem wita-
min. Praca okazała się łatwa i przyjemna a także bardzo smaczna!

Halina Kania

Wycieczka średniaków na Rynek Krakowski
Dnia 19 kwietnia (poniedziałek) grupa średniaków

z Przedszkola nr 49 „Wróbelka Elemelka” pojechała na
zajęcia edukacyjne pt.: „Rynek Główny w Krakowie –
czyli jak w dawnych wiekach wyglądało życie w mie-
ście”. Na wycieczkę pojechaliśmy tramwajem, wszyst-
kie dzieci były bardzo dzielne. Po Krakowskim Rynku
oprowadzała nas przewodnik Pani Ewa. Dzięki niej do-
wiedzieliśmy się jakie było przeznaczenie poszczegól-
nych części Rynku, gdzie królowie spotykali się z ludem,

poznaliśmy ważne budowle, legendy i ciekawostki
z nim związane. Odwiedziliśmy Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa, gdzie zobaczyliśmy jak wyglądał śred-
niowieczny Kraków, monety i przedmioty związane
z handlem. Na koniec czekała na nas niespodzianka,
pieniążek z dawnych lat… z czekolady, który zjedliśmy
ze smakiem. 

Barbara Zagórowska

Obchody Dni Ziemi
Nasze przedszkole aktywnie włączyło się w obchody Dni Ziemi – im-

prezy, której głównym celem jest przypominanie o konieczności dbania
o środowisko. W związku z tym zorganizowaliśmy zbiórkę surowców wtór-
nych (19.04 – 23.04). Za przyniesione butelki typu PET, zużyte baterie oraz
puszki otrzymaliśmy sadzonki kwiatów i krzewów, które ozdobią nasz
przedszkolny ogród. Zorganizowaliśmy barwny ekologiczny korowód a naj-

starsze przedszkolaki przygotowały przedstawienie pt. ,,Królewna Śnieżka
i krasnoludki uczą, jak chronić przyrodę”, które obejrzały wszystkie dzieci,
uczniowie z kl. 0 i kl. I Szkoły Podstawowej nr 61, a także rodzice. Myślimy,
że podjęte działania pomogą zrozumieć nam jak ważnym problemem jest
dbanie o przyrodę.

Elżbieta Szpakowska 

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Z wróbelkiem Elemelkiem poznajemy przyrodę”
w Przedszkolu nr 49 im. Wróbelka Elemelka

Popularyzacja książki Hanny Łochockiej
pt. „Przygody wróbelka Elemelka” stała się dla
nas inspiracją do zorganizowania przez nasze
Przedszkole III. edycji Ogólnopolskiego kon-
kursu plastycznego pod tytułem „Z wróbel-
kiem Elemelkiem poznajemy przyrodę”. W tym
roku napłynęło na konkurs 393 prace z całej
Polski. Prace zostały podzielone na 3 katego-
rie:
– praca płaska dzieci młodsze 3-4 – latki;
– praca płaska dzieci starsze 5-6 – latki;
– praca przestrzenna.

Obrady jury odbyły się 19.04.2010 r. Ob-
radowali: artysta plastyk – Joanna Żmuda,
przewodniczący Rady Dzielnicy XII – Zbigniew

Kożuch, nauczycielka wychowania przedszkol-
nego z Samorządowego Przedszkola Nr 179 –
Urszula Rybałtowska oraz wicedyrektor z Sa-
morządowego Przedszkola Nr 49 – Agnieszka
Czekaj. Uroczyste rozdanie nagród połączone
z obchodami Dni Ziemi odbyło się w dniu 22.
04. 2010 r. w Samorządowym Przedszkolu
Nr 49 im. Wróbelka Elemelka. Zaproszeni lau-
reaci mogli obejrzeć przedstawienie teatralne
w wykonaniu starszaków pt. „Królewna
Śnieżka” oraz uczestniczyć w grach i zabawach
muzyczno – ekologicznych. Wszystkim laurea-
tom serdecznie gratulujemy i już dziś zapra-
szamy do kolejnej edycji konkursu. 

Anna Sajbor
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU ERAZMA JÓZEFA JERZMANOWSKIEGO

8 maja 2010 r. w pałacu Jerzmanowskich w Prokocimiu odbyły się uro-
czystości kończące obchody 100 rocznicy śmierci Erazma Józefa Jerzma-
nowskiego (1844-1909), powstańca styczniowego, emigranta politycznego,
przemysłowca, działacza społecznego, filantropa, wielkiego polskiego pat-
rioty, mieszkańca Prokocimia. 

Kalendarium :

6 lutego 2009 r. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od złożenia
kwiatów i zapalenia zniczy przed grobowcem Erazma i Anny Jerzmanow-
skich na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W tym samym dniu w Młod-
zieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach, odbyła się
uroczystość otwarcia Izby Historii Starego Prokocimia, w części dawnego
budynku Towarzystwa Szkół Ludowych, który w 1928 r. wybudowali miesz-
kańcy Prokocimia. Prezentowane są tam: stare dokumenty, mapy, fotogra-
fie, przedmioty użytkowe podarowane przez mieszkańców Prokocimia. 

7 lutego 2009 r. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie oraz
 Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia zorganizowały Sesję Naukową poświę-
coną 100 rocznicy śmierci Erazma Jerzmanowskiego. W auli PAU referaty
wygłosili: prof. Stanisław Grodziski: „Weterani Powstania Styczniowego” ,
dr Tomasz Ściężor: „Ludzie, którzy tworzyli Prokocim”, inż. Roman Rozla-
chowski: „Erazm Jerzmanowski, przedsiębiorca i społecznik”, dr Bernadeta
Wilk: „Z dziejów Fundacji Jerzmanowskich”, dr Tomasz Skrzyński: „Laureaci
nagrody Jerzmanowskich”, mgr Jerzy Żmudziński: „Zespół pałacowo-par-
kowy Jerzmanowskich w Prokocimiu”. Sesji towarzyszyła wystawa fotogra-
ficzna poświęcona Erazmowi Jerzmanowskiemu, którą ufundowała Rada
Dzielnicy XII. Na wystawie prezentowane były fotografie pochodzące z ar-
chiwum Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, oraz współczesne zdjęcia uka-
zujące piękno zespołu pałacowo-parkowego im. Jerzmanowskich, auto-
rstwa prokocimian: Wiesława Majki i Macieja Hajdusianka. 

8 lutego 2009 r. W kaplicy pw. św. Mikołaja z Tolentino odbyła się Msza
Święta w intencji 100 rocznicy śmierci Erazma Jerzmanowskiego, którą od-
prawił Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski. Podczas
Mszy Świętej poświęcony został sztandar Towarzystwa Przyjaciół Prokoci-
mia, który został ufundował przez Zakon OO. Augustianów. Dzięki gościn-
ności Ojców w pałacu Jerzmanowskich odbyła się uroczystość wbijania
 pamiątkowych gwoździ.

9 lutego 2009 r. Po 60 latach przerwy staraniem Polskiej Akademii
Umiejętności, a także Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia nagroda Polskiej
Akademii Nauk im. E. i A. Jerzmanowskich została wznowiona. Nagrodę
w wysokości 100 tys. zł., o randze ogólnopolskiej ufundował Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Marek Nawara. Uroczystość wręczenia nagrody
odbyła się w sali senatorskiej Zamku Wawelskiego. Laureatką nagrody zos-
tała Janina Ochojska-Okońska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Pani
Janina Ochojska pieniądze z nagrody przekazała na pomoc w Strefie Gazy,
oraz kształcenie dziewcząt w Afganistanie.

24 kwietnia 2009 r. W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 4 w Wie-
liczce odbyły się uroczystości rocznicowe poświęcone Erazmowi Jerzma-
nowskiemu. Obchodzono: 100 rocznicę śmierci, 165 rocznicę urodzin, 110
rocznicę istnienia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 4, którą wybudo-
wał Erazm Jerzmanowski, oraz 10 rocznicę przywrócenia Samorządowej
Szkole Podstawowej nr 4 imienia Erazma Józefa Jerzmanowskiego. 

29 maja 2009 r. W Szkole Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa
Piłsudzkiego odbył się finał konkursu „Erazm Jerzmanowski – włodarz Pro-
kocimia”. W konkursie wzięły udział zespoły uczniów z siedmiu szkół. Naj-
lepszą znajomością biografii „Polskiego Nobla” wykazali się uczniowie SP
nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Drugie miejsce zdobyli uczniowie
SP nr 148 im. Polskich Noblistów, trzecie przypadło uczniom SP nr 123 im.
Józefa Bema. 

1 czerwca 2009 r. Przy ul. Erazma Jerzmanowskiego na Nowym Pro-
kocimiu został otwarty pierwszy w Krakowie „Orlik”:, kompleks boisk spor-
towych ze sztuczną nawierzchnią. Gospodarzem obiektu został Klub Spor-
towy Kolejarz Prokocim. Pod koniec 2009 r. „Orlik” otrzymał imię Erazma
Jerzmanowskiego. 

6-7 czerwca 2009 r. Na stadionie Klubu Sportowego „Kolejarz Proko-
cim” w zabytkowym parku E. i A. Jerzmanowskich odbyły się „Dni Prokoci-
mia”. Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia,
Zakon OO. Augustianów, Rada Dzielnicy XII, Młodzieżowy Dom Kultury
„Podgórze” im. K. I. Gałczyńskiego, Podgórska Biblioteka Publiczna filia nr 2
przy ul. Jasińskiego, oraz szkoły działające na terenie Dzielnicy XII. Podczas

uroczystości wręczone zostały nagrody laureatom konkursu wiedzy: ,,Erazm
Jerzmanowski – włodarz Prokocimia”. Nagrodzeni zostali również zwycięscy
Spartakiady Sportowej, którą zorganizowało Gimnazjum nr 31. Odbyły się
również występy szkół: młodzi wokaliści zachwycali pięknymi głosami, tan-
cerze układami tanecznymi, a zespoły teatralne grą aktorską. Wszystkich,
którzy przybyli na uroczystość połączył piękny polonez odtańczony pod
kierunkiem baletu dworskiego „Cracovia Danza”. Kulminacyjnym punktem
obchodów był koncert Janusza Radka. Podczas uroczystości w siedzibie
MDK im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Na Wrzosach można było oglądać wy-
stawę fotograficzną: „Jerzmanowscy i ich Prokocim”, oraz zwiedzać Izbę His-
torii Prokocimia.

Jesień 2009 r. Z funduszy SKOSK-u została odnowiona elewacja części
pałacu Jerzmanowskich, a z budżetu Miasta Krakowa wykonana została
konserwacja grobowca małżonków Erazma i Anny Jerzmanowskich na
Cmentarzu Rakowickim. 

31 stycznia 2010 r. W pałacu Jerzmanowskich odbyła się promocja
książki Grażyny Fijałkowskiej: „Tyle życia ile w czynie, rzecz o Erazmie Jerz-
manowskim”. Książki trafiły do bibliotek szkolnych i publicznych oraz osób
zainteresowanych postacią tego wielkiego Polaka. 

6 lutego 2010 r. W pałacu Jerzmanowskich w Prokocimiu odbyły się
uroczystości XX-lecia Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny
Jerzmanowskich podczas którego prezes Towarzystwa Roman Rozlachow-
ski podsumował działalność Towarzystwa. Zostały wygłoszone następujące
referaty: „Dzieje Pałacu w Prokocimiu” dr Tomasz Ściężor, „Erazm Jerzma-
nowski w świetle nowych faktów” Grażyna Fijałkowska. Uroczystość
 uświetnił wieczór poetycko-muzyczny . Poezję prokocimskich poetów przy-
gotowali i przedstawili pracownicy Podgórskiej Biblioteki Publicznej filii nr 2,
muzykę młodzież i nauczyciele z MDK im. K. I. Gałczyńskiego.

7 lutego 2010 r. W bardzo mroźny dzień po Mszy Świętej odprawio-
nej przez O. Jana Biernata w intencji 101 rocznicy śmierci Erazma Jerzma-
nowskiego i XX-lecia Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, odbyła się naj-
ważniejsza uroczystość obchodów Roku Jerzmanowskiego: ODSŁONIĘCIE
POMNIKA ERAZMA JERZMANOWSKIEGO. Honorowy patronat nad uroczys-
tościami objęli m. in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, prze-
wodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorzata Radwan-Ballada, Rada Miasta
Krakowa, Metropolita Krakowski Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Orga-
nizatorami uroczystości byli: Ojciec Jan Biernat prowincjał Zakonu Augus-
tianów, Zakon OO. Augustianów, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia
im. E. i A. Jerzmanowskich, Rada Dzielnicy XII, MDK im. K. I. Gałczyńskiego,
oraz Podgórska Biblioteka Publiczna filia 2 ul. Jasińskiego. W uroczystości
wzięli udział: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, który do-
konał odsłonięcia pomnika Erazma Jerzmanowskiego, prof. Stefan Dousa –
autor pomnika i pamiątkowego medalu, Wojewoda Małopolski Stanisław
Kracik, przedstawiciel Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech
Kozak, Konsul Generalny USA Allen Greenberg, Senator RP Janusz Sepioł,
Poseł na Sejm Łukasz Gibała, Radni Miasta Krakowa, Sejmiku Małopolskiego,
oraz Dzielnicy XII, proboszczowie: ks. kanonik Krzysztof Strzelczyk proboszcz
parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu, który wygłosił homilię
podczas Mszy Świętej, ks. dziekan Florian Kosek proboszcz parafii Matki
Bożej Dobrej Rady w Starym Prokocimiu, który dokonał aktu poświęcenia
odsłoniętego pomnika, ks. Stanisław Górecki poprzedni proboszcz proko-
cimskiej parafii, ks. mgr Bogdan Markiewicz proboszcz parafii Narodzenia
NMP w Bieżanowie. Uroczystość swoją obecnością uświetniło: kilkanaście
pocztów sztandarowych, harcerze, zawodnicy Klubu Sportowego Kolejarz-
Prokocim, uczniowie szkół, oraz licznie przybyli mieszkańcy Prokocimia.
Druga część uroczystości odbyła się w pałacu Jerzmanowskich. Tu osoby,
które przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o życiu i działalności
Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie i w Polsce otrzymały z rąk gospoda-
rza pałacu Ojca Jana Biernata pamiątkowe medale. To piękne wyróżnienie
otrzymał m. in: prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski, wojewoda
Małopolski Stanisław Kracik, prezes PAU Andrzej Białas, radne Miasta Kra-
kowa: Małgorzata Radwan-Ballada, oraz Grażyna Fijałkowska, przewod-
niczący Dz. XII Zbigniew Kożuch, vice przewodniczący Dz. XII. Rafał Buchelt,
dyr. MDK im. K. I. Gałczyńskiego Teresa Grzybowska, kierownik Podgórskiej
Biblioteki Publicznej filii nr 2 Małgorzata Radecka- Pawlik, dyr. Urszula Banaś
i wice dyr. Honorata Konpek SP nr 61, prezes TPP Roman Rozlachowski, oraz
członkowie TPP: Jan Banaś, Andrzej Boroń, Janusz Ludwig, Tomasz Ścieżor,
Edmund Sprowski. 

Idea wzniesienia pomnika zrodziła się we wrześniu 2008 r. Wkrótce też
rozpoczęto następujące prace: opracowanie dokumentacji i uzyskanie
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 pozwoleń Architektury i konserwatora zabytków, zagospodarowanie te-
renu, oraz wykonanie i ustawienie pomnika w parku. Inwestycja w całości
została sfinansowana z budżetu Miasta Krakowa.

Po części oficjalnej gospodarze Pałacu Ojcowie Augustianie zaprosili
wszystkich gości do sali kominkowej na smaczny poczęstunek oraz
wysłuchanie koncertu muzyki poważnej w wykonaniu wirtuoza gitary kla-
sycznej pana Jana Oberbeka. 

22 marca 2010 r. W Podgórskiej Bibliotece Publicznej filii nr 2 przy
ul. Jasińskiego odbyło się spotkanie autorskie z Grażyną Fijałkowską pt.:
„Tyle życia, ile w czynie”. Organizatorem była pani Małgorzata Radecka-Paw-
lik, kierownik biblioteki.

22 kwietnia 2010 r. Podczas uroczystego posiedzenia Rady Pedago-
gicznej Gimnazjum nr 31 ul. Spółdzielców na os. Kozłówek rozpoczęła się
inauguracja działań zmierzających do nadania szkole imienia Erazma Jerz-
manowskiego. Uroczystość nadania imienia odbędzie się w roku szkolnym
2010/2011.

8 maja 2010 r. W pałacu Jerzmanowskich odbyła się uroczystość
kończąca obchody roku Erazma Jerzmanowskiego. Gości przywitał gospo-
darz pałacu Jerzmanowskich Ojciec Jan Biernat, który w krótkich słowach
podsumował całoroczne działania. Podziękowanie i medale pamiątkowe za
upowszechniania wiedzy o Eraźmie Jerzmanowskim w Polsce i na świecie,
oraz przyczynianie się do przywracania dawnej świetności zespołu
pałacowo-parkowego otrzymali: prof. Franciszek Ziejka prezes SKOSK,
dyr. Stanisław Dziedzic dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, prof. Zbigniew Piasek Sekretarz Generalny Światowego Stowarzy-
szenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii USA – Europa-Azja, dr inż. Janusz
Romański, vice prezes stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich
w Stanach Zjednoczonych, prof. Jerzy Wyrozumski długoletni prezes PAU,
Joanna Niedziałkowska dyr. ZIKiT, dr Danuta Piątkowska członek Rady
 Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, prof. UP Grażyna Wrona, Bożena Sta-
churska firma Arkona, Krzysztof Kowal dyr. ZIS, prof. Bogusław Krasnowol-
ski, oraz prof. PK Krzysztof Stypuła. Podczas uroczystości prof. Zbigniew
Pasek w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Stanach Zjedno-
czonych wręczył dyplomy za działalność na rzecz Prokocimia i upowszech-

niania wiedzy o Eraźmie Jerzmanowskim: Ojcu Janowi Biernatowi, oraz rad-
nej Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Grażynie Fijałkowskiej. Prof. Wiesława
Piątkowska-Stępniak, która odebrała medal w imieniu mieszkającej w Ame-
ryce siostry Danuty Piątkowskiej autorki monografi: ,,Kościoły Polskie
w Nowym Jorku” przekazała książki dla osób zainteresowanych tym tema-
tem. Uroczystość uświetnił montaż słowno - muzyczny poświęcony przyja-
cielowi Erazma Jerzmanowskiego poecie Adamowi Asnykowi zaprezento-
wany przez młodzież z MDK im. K.I. Gałczyńskiego. 

19 maja 2010 r. W Podgórskiej Bibliotece Publicznej filii nr 2 odbył się
wieczór poetycko-muzyczny pt.: „Asnyk u Jerzmanowskiego”. Wykonawcami
była młodzież z MDK im . K. I. Gałczyńskiego a organizatorem kierownik
 biblioteki.

Mamy nadzieję, że cel jakim było szerokie rozpowszechnianie wiedzy
o życiu i działalności wielkiego Polaka Erazma Jerzmanowskiego, którego
imię władze komunistyczne przez kilkadziesiąt lat starały się zetrzeć z kart
historii, wspólnym wysiłkiem wielu organizacji, stowarzyszeń, oraz osób
 został osiągnięty. 

NOWA INICJATYWA
W dniu zakończeniu obchodu Roku Jerzmanowskiego Towarzystwo

Przyjaciół Prokocimia i Zakon Ojców Augustianów podjęli decyzję o usta-
nowieniu „MEDALU ZASŁUŻONEGO DLA PROKOCIMIA IM. ERAZMA JERZ-
MANOWSKIEGO”. Od 2011 r. 2 czerwca, w rocznicę urodzin Erazma Jerzma-
nowskiego będzie przyznawany jeden medal dla osoby, która swoją pracą
i zaangażowaniem, działalnością społeczną, lub wychowawczą, przyczyniła
się do upowszechniania pamięci i wiedzy o Eraźmie Jerzmanowskim, przy-
wracania piękna zespołowi pałacowo-parkowego im. E i J. Jerzmanowskich,
lub do dalszego rozwoju Prokocimia. Szczególnym wyróżnieniem dla osoby
nagrodzonej będzie to, że na medalu pamiątkowym obok nazwiska Erazma
Jerzmanowskiego zostanie umieszczone nazwisko laureata nagrody. Medal
zostanie wykonany z brązu wg projektu prof. Stefana Duosy, autora po-
mnika Erazma Jerzmanowskiego, który w lutym stanął w prokocimskim
parku, Nagrodę będzie przyznawała Kapituła Medalu. 

Grażyna Fijałkowska

Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafia Narodzenia NMP,
Rada Dzielnicy XII, KS Bieżanowianka, Restauracja Magillo,  DK Podgórze
„Dwór Czeczów”.

Sobota 5 czerwca 2010
9.00 Rozgrywki Dzikich Drużyn - Finały
20.00 wieczorek taneczny w Dworze Czeczów

Niedziela 6 czerwca 
Parafia Narodzenia NMP ul. Ks. J. Popiełuszki 35
9.00 Msza św. w za uczestników i organizatorów Dni Bieżanowa

Estrada – KS Bieżanowianka, ul. Lipowskiego 5 
10.15 Rozpoczęcie, przywitanie gości i przedstawienie programu.
10.30 Gaudete in Domino semper – Radujcie się w Panu zawsze, Oaza 

Blok I: 11.30 – 14.30 Występy artystyczne
11.00 Koncert Zespołu „Złamany Paznokieć” – Siemacha – Na Kozłówce
11.30 Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 111
12.00 Grupy taneczne Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowaw-

czej „Oratorium” 
12.35 Tańce lubelskie – dzieci z Przedszkola Nr 135 im. Księcia Kraka

(ul. Stępnia)
12.55 „African Dance” – występ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 24  
13.10 Występ grup baletowych – Dwór Czeczów
13.30 Taniec Nowoczesny w wykonaniu zespołu PRECEDANCE – CSW

„Solvay”
13.45 „Nie ma tego złego” – spektakl w wykonaniu uczniów ze SP Nr 124 
14.15 Cheerleaderki – grupa działająca przy Dworze Czeczów

Blok II: 14.30 – 21.00
14.30 Spektakl pt. „Country Show” – Teatr Nikoli 
15.00 Pokaz walki oraz technik samoobrony przygotowany przez Straż

Miejską
15.20 Występ zespołu muzyki bałkańskiej BALKAN SEVDAH Enterta-

inment Trio
16.00 Puchar „Magillo” – Mecz oldboy’ów: Prokocim kontra Bieżanów
16.30 Występ Jana Wojdaka z zespołu „Wawele”
18.00 Występ Old Metropolitan Band – koncert jazzowy
19.30 Loteria fantowa 
20.30 Występ Purple Haze – koncert rockowy

DK Dwór Czeczów – wystawa „BIEŻANÓW HISTORYCZNY – Tradycja
i Współczesność”

Na terenach KS Bieżanowianki stoiska kiermaszowe szkół, przedszkoli,
sponsorów i firm współpracujących. 
Dla uczestników konkursy, gry i zabawy. Dodatkowo pokazy, jazdy na ku-
cykach i quadach, karuzele, samochodziki, dmuchańce, napoje, wata cu-
krowa, lody, mała i duża loteria. 
Parking dla gości przy ulicy Lipowskiego, przy Dworze Czeczów –
ul. ks. J. Popiełuszki i na ulicy Drożdżowej. 
Dojazd autobusem linii 133 lub spacer od pętli tramwajowej Bieżanów
Nowy (9,73,79)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.
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WIADOMOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW
1. Przebudowa dróg na terenie Dzielnicy XII 

W marcu br. Rada Miasta Krakowa przyjęła zadanie pn. ,,Harmonogram
realizacji/ przebudowy dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem
zlokalizowanych poza I obwodnicą w Krakowie. Program budowy dróg lo-
kalnych”. Pierwszeństwo w realizacji zadań ma stopień zaawansowania po-
szczególnych inwestycji, w tym w szczególności stan przygotowania tj.
opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych decyzji
administracyjnych. Na pierwszym miejscu listy, na której zostało zapisanych
82 zdań znajduje się ul. Prosta – która posiada opracowaną dokumentację
projektowa, wraz z przyjęciem zgłoszenia zamiaru wykonania robót bu-
dowlanych. Czas realizacji 2010-2011. Koszt przebudowy 2 880 000 zł. Na
drugi miejscu listy znajduję się ul. Solarzy, która posiada opracowaną do-
kumentacje projektową wraz z decyzją administracyjną. Czas realizacji 2010.
Koszt przebudowy 1 100 000. Zadań tych nie ma jednak w budżecie miasta
Krakowa na rok 2010, istnieje jednak szansa że zostaną wprowadzone przy
zmianach budżetowych, które będą dokonywane po pierwszym półroczu.
Na 20 miejscu listy znajduje się kolejny odcinek al. Dygasińskiego, której
dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Realizacja przewidziana jest
na 2011 r. Kosz inwestycji to 3 500 000 zł. Na 44 miejscu znajduje się prze-
budowa ul. Udzieli, która nie posiada jeszcze dokumentacji projektowej. Na
47 miejscu ul. Żabia, dla której dokumentacji projektowa zostanie opraco-
wana w 2011 r., a realizacja inwestycji przewidziana jest na 2014 r.

2. Przebudowa ul. Domagały
Zadanie pod nazwą „Przebudowa ul. Domagały na odcinku od ist-

niejącej ul. Domagały w os. Złocień, do ul. Nad Drwiną, łącznie z istniejącym
odcinkiem przy ul. Nad Drwiną wraz z infrastrukturą techniczną” nie roz-
pocznie się w tym roku ze względu na brak środków finansowych i nie-
uwzględnienia tego zadania w budżecie Miasta Krakowa. Koszt inwestycji to
9 650 000 zł. W odpowiedzi na moją interpelacje w tej sprawie można prze-
czytać: „Zadanie to było przedmiotem analiz i rozważań podczas konstruo-
wania projektów uchwał budżetowych na lata 2009-2010 – jako przed-
sięwzięcie wieloletnie, jednak dokonana weryfikacja zadań inwestycyjnych
musiała uwzględnić liczne gminne priorytety, oraz mocno ograniczone
możliwości Gminy Kraków. W ramach kontynuacji zadania niezbędne jest
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, a następnie przy-
gotowanie kompletnego wniosku do wydania decyzji zezwolenia na reali-
zacje inwestycji drogowej”. Według przyjętego harmonogramu zadanie to
ma zostać zrealizowane w latach 2012-2013. 

3. Oświetlenie ul. Agatowej
W bieżącym roku zostanie wykonane oświetlenie ulicy Agatowej pro-

wadzącej do osiedla Złocień. W budżecie miasta na ten rok na oświetlenie
ul. Agatowej i innych ulic przeznaczono 285 tys. zł.

4. Przystanek kolejowy na osiedlu Złocień
W 2009 r. gmina Miejska Kraków przystąpiła do projektu Via Regia Plus

współfinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem projektu jest
m. in. wspieranie działań zmierzających do lepszego wykorzystania infra-
struktury kolejowej w obsłudze komunikacji Miasta i aglomeracji. Zgodnie
z przyjętym harmonogramem działań realizacja zadania pn. „Koncepcja
przystanku kolejowego Złocienia wraz ze Studium zagospodarowania jego
otoczenia” jest przewidziana do końca 2010 r. W lutym br. w siedzibie Biura
Infrastruktury Miasta odbyło się spotkanie ze wszystkimi stronami zaan-
gażowanymi w projekt tj. Małopolskim Zakładem Przewozów Regionalnych,
PKP PLK S. A. oraz biurem Planowania Przestrzennego, na którym został
ustalony zakres przedsięwzięcia. Dla powyższej koncepcji aktualnie przy-
gotowywane są odpowiednie materiały przetargowe. 

5. Mieszkańcy Osiedla Złocień dostaną dodatkową 
linię autobusową
W kwietniu 2009 r. w siedzibie Rady Dzielnicy XII odbyło się spotkanie

w którym wzięli udział przedstawiciele ZIKiT, Rady Dzielnicy XII, oraz osiedla
Złocień. Dyskutowano nad koniecznością uruchomienia dodatkowej linii
autobusowej łączącej osiedle Złocień z Nowym Bieżanowem. Przebudowa
ulic Nowohuckiej, Lipskiej, Christo Botewa, oraz budowa nowej linii tram-
wajowej spowodowała gigantyczne utrudnienia w ruchu na ul. Półłanki.
Podczas spotkania ustalono że w ciągu najbliższego miesiąca ZIKiT uru-
chomi linię autobusowa która połączy osiedle Złocień z pętlą tramwajową
w Nowym Bieżanowie i pętlą autobusową przy ul. Aleksandry. Autobus do

pętli autobusowej przy ul. Aleksandry będzie odbywał 3 kursy w ciągu go-
dziny. Nie jest wykluczone, że w późniejszym czasie autobus będzie do-
jeżdżał do pętli autobusowej koło Szpitala Pediatrycznego w Prokocimiu. 

6. Budowa krytego basenu. 
Jeszcze przed wakacjami inwestycja pn. „Budowa basenu krytego z za-

pleczem i funkcjami towarzyszącymi” przy ul. Kurczaba powinna uzyskać
pozwolenie na budowę. Prace w terenie powinny rozpocząć się jeszcze
w bieżącym roku. Zadanie to zostało uwzględnione w budżecie miasta Kra-
kowa na rok 2010 w dziale inwestycji sportowych. Budowa basenu, która
potrwa około 2 lat będzie kosztowała około 14 mln. 

7. „Odnowiona Siemacha”. 
W marcu 2010 r. zakończył się trwający 8 miesięcy remont Dziennego

Ośrodka Socjoterapii „Na Kozłowce” . Długoletnie, intensywne użytkowanie
lokalu oraz niezadowalający remont pomieszczeń mający miejsce blisko 10
lat temu, zrodziły potrzebę przeprowadzenia gruntownej odnowy całego
ośrodka. W ramach prac dokonano rzetelnej kontroli stanu konstrukcji bu-
dynku oraz naprawy wszystkich instalacji. Zaprojektowano nową aranżację
wnętrz i zainstalowano nowoczesne oświetlenie. Całkowita przemiana pla-
cówki była możliwa dzięki wpłatom osób indywidualnych w ramach od-
prowadzania 1% od podatku oraz dzięki wsparciu przedsiębiorców m.in.
firmy Profap. Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Na Kozłówce” jest specjalis-
tyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Działająca
od 2002 r. jednostka stawia sobie za cel stworzenie twórczego, aktywnego
środowiska dla dzieci i młodzieży poprzez organizacje różnorodnych form
zajęć grupowych o charakterze ogólnorozwojowym, edukacyjnym, arty-
stycznym i sportowym. Zapewnia również profesjonalną pomoc pedago-
giczną i psychologiczną, co roku organizuje wypoczynek letni i zimowy,
a także atrakcyjne programy weekendowe. Od początku istnienia placówki
prowadzi ją Stowarzyszenie „U Siemachy”.

8. Kolejny „Orlik” w naszej Dzielnicy.
Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa zespołu boisk sportowych

ze sztuczną nawierzchnią w ramach kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012”
przy LO nr. XV. To kolejna inwestycja sportowa, która zostanie wykonana na
terenie naszej dzielnicy. W 2009 r. przy ul. Jerzmanowskiego powstał pierw-
szy w Krakowie „Orlik”, którego gospodarzem jest Klub Sportowy Kolejarz-
Prokocim. W tym samym roku powstał kompleks boisk sportowych przy Ze-
spole Szkół Integracyjnych nr 4 ul. Żabiej, dwa nowe boiska ze sztuczną na-
wierzchnią przy Gimnazjum nr. 31 ul. Spółdzielców, oraz boisko do siatkówki
przy Szkole Podstawowej nr 61 ul. Popławskiego. W 2009 r. została również
wykonana koncepcja dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, które ma w
przyszłości powstać w Starym Bieżanowie. 

9. Nowa inwestycja mieszkaniowa 
Na początku maja został wyburzony zrujnowany budynek zajezdni

stojący obok pętli tramwajowej w Starym Prokocimiu będący w zarządzie
Zarządu Budynków Komunalnych. Na terenach wokół pętli w przyszłym
roku rozpocznie się budowa osiedla mieszkaniowego. 

10. Początek nowej tradycji 
W sobotę Wielkanocną na stadionie Kolejarz-Prokocim w parku im.

E. i A. Jerzmanowskich odbyło się uroczyste poświęcenie pokarmów, w któ-
rym wzięli udział działacze i piłkarze klubu sportowego Kolejarz- Prokocim,
ich rodziny, wychowankowie i kibice klubu, oraz przedstawiciele Rady Miasta
Krakowa, Rady Dzielnicy XII, a także Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im.
Erazma i Anny Jerzmanowskich. Zawodnicy grup młodzieżowych zaprezen-
towali się w nowych dresach ufundowanych przez Ojca Jana Biernata pro-
wincjała Zakonu Augustianów, który dokonał poświęcenia pokarmów. 

11. Odstąpienie od zamiar łączenia szkół. 
W marcu br. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski odstąpił od

zamiaru przeniesienia do Gimnazjum nr 31 ul. Spółdzielców, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego mającego swoją siedzibę przy
ul. Milana. Próba połączenia szkół wywołała ostry sprzeciw Rady Dzielnicy
XII, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Gimnazjum nr 31, oraz mieszkań-
ców osiedla Kozłówek. 

Grażyna Fijałkowska
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W roku 2010 minęła VIII rocznica odsłonięcia Pomnika Lotników. W związku z tym, w dniu 23 maja o godz.
11.30 (niedziela)w Kościele Rektoralnym OO. Augustianów w Prokocimiu p.w. Św. Mikołaja z Tolentino (Ka-
plica w Parku Jerzmanowskich), odbyła się Msza Św. w intencji Lotników walczących na frontach II wojny świa-
towej, pilotów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 2008 roku pod Mirosławcem z 13 Eskadry Transporto-
wej z Balic oraz za Tych co zginęli w katastrofie lotniczej w miesiacu kwietniu br. pod Smoleńskiem.

Po Mszy Św. przeszliśmy pod Pomnik, który znajduje się u zbiegu ulic Na Wrzosach i Górników, celem
złożenia wiązanek kwiatów. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe: szkół prokocimskich, Klubu
Sportowego „Kolejarz-Prokocim”, Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, zaproszeni przedstawiciele Lotnictwa –
Płk Czesław Kurczyna, Ppłk Jan Szymik, Płk Zbigniew Czarnota, Zarząd Rady Dzielnicy XII, Młodzieżowy Dom
Kultury im. K.I.Gałczyńskiego, Dyrekcja Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Krzyszkowic, przedstawiciel
Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej oraz mieszkańcy Prokocimia.

Uroczystość uświetnił zespół młodzieży z MDK im. K.I. Gałczyńskiego Filia Na Wrzosach, recytując wier-
sze o Lotnikach autorstwa kol. Mariana Majchra oraz wiersze o Prokocimiu. Odegrany został Marsz Lotników.

Nasze Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich współpracuje z Jedno-
stką Wojskową z Balic – Krakowską 13 Eskadrą Lotnictwa Transportową, która uświetniła naszą uroczystość
posterunkiem honorowym przy Pomniku. Uroczystości poświęcone Lotnikom są organizowane zawsze pod
koniec maja każdego roku przez Nasze Towarzystwo przy udziałe Jednostki Wojskowej, rodzin Lotników oraz
mieszkańców Prokocimia i Krakowa. W związku z tym, serdecznie zapraszamy mieszkańców Krakowa oraz ro-
dziny Lotników na nasze coroczne uroczystości.

Roman Rozlachowski
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich

Zdjęcia wyk. Antoni Cieślik

VIII rocznica odsłonięcia pomnika Lotników z Prokocimia

XIII SPARTAKIADA rozpaliła sportowe emocje 13 maja na boisku ZSOI nr 4!
Od trzynastu lat organizowane są Spartakiady dla dzieci i młodzieży

ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów mających swoje siedziby
na terenie naszej dzielnicy. Gospodarzem ostatniej został Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Integracyjnych nr 4 im. Polskich Noblistów na ulicy Żabiej,
szczęśliwy posiadacz nowych boisk szkolnych. Niestety, 16 października
2009 roku, kiedy uroczyście, w obecności Prezydenta Miasta Krakowa Pana
Jacka Majchrowskiego, otwieraliśmy zespół boisk sportowych, spadł śnieg
i zaplanowana na ten dzień Spartakiada została odwołana. Więcej szczęścia
mieliśmy za drugim podejściem, jednak zmienna aura uniemożliwiła roze-
granie zawodów dla gimnazjów.

Wczesnym rankiem, 13 maja 2010 roku, z lekkim niepokojem patrzy-
liśmy na zbierające się chmury nad naszym boiskiem. Pierwszy blok Spar-
takiady dla szkół podstawowych, dla klas IV – VI odbył się jednak planowo.
Nauczyciele i dzieci nie przestraszyli się deszczowej pogody i wszystkie re-
prezentacje stawiły się na zawody. Spartakiadę otworzyła Pani Dyrektor
Maria Jolanta Kurcz. Zwróciła się z apelem o rywalizację w duchu fair play
i życzyła wszystkim uczestnikom udanej zabawy. Konkurencje sportowe ro-
zegrano jednocześnie w trzech miejscach. Na boisku do piłki ręcznej odbyły
się „wyścigi na wesoło” w których uczniowie musieli wykazać się szybkością,
zwinnością oraz… poczuciem humoru. W tym samym miejscu najsilniejsi
rywalizowali w przeciąganiu liny. Konkurencja ta wyzwoliła ogromne emo-
cje, które udzieliły się również nauczycielom opiekującym się drużynami.
Na szkolnej bieżni przeprowadzono bieg na dystansie 60 metrów oraz skok
w dal. Obie konkurencje sędziował, dzięki darze przekonywania naszej ko-
leżanki z ZSOI nr4, pan Józef Sas, sędzia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Na boisku do koszykówki sprawdzono umiejętności z siatkówki oraz ko-
szykówki. Dodatkowo dwuosobowe reprezentacje rywalizowały w jeździe
na rowerach stacjonarnych. Podczas tej konkurencji uczniowie musieli się
również wykazać wiedzą o sporcie.

Scenariusz wymyślił nauczyciel wychowania fizycznego ZSOI nr 4 pan
Teodor Wójcik. Swoim entuzjazmem sprawił, że Spartakiada dzielnicy XII
miała charakter profesjonalnych zawodów. Opracowane do najmniejszych
szczegółów regulaminy poszczególnych konkurencji ograniczyły do mini-
mum nieporozumienia i niezadowolenie przybyłych szkół. Zawody sędzio-
wali nauczyciele wychowania fizycznego ZSOI nr 4 wraz z asystentami, god-
nymi zaufania uczniami Gimnazjum nr 32. Protokoły z poszczególnych
konkurencji przekazywano sędziemu głównemu, pani Elżbiecie Imiołek,
która na bieżąco prowadziła punktację. Opiekę medyczną zapewniała pie-
lęgniarka szkolna, pani Teresa Orzechowska oraz zaangażowana w życie
sportowe naszej szkoły – pedagog specjalny i jednocześnie Koordynator
Zespołu Promocji Zdrowia w Gimnazjum nr 32 – pani Małgorzata Ga-
domska. Na szczęście powodem odwiedzin w białym namiocie oznaczo-
nym czerwonym krzyżem była ciekawość oraz niewielkie zranienia, a nie

poważne kontuzje. Nad bezpieczeństwem czuwała Straż Miejska. Po za-
kończeniu wszystkich konkurencji – gdy sędzia główny dokonywał ostat-
nich podliczeń – przybyli goście, uczniowie i nauczyciele oglądali przygo-
towany przez uczniów Gimnazjum nr 32 krótki program artystyczny pt.
„Muzyka łagodzi obyczaje”. Występ rozpoczęły dziewczęta, śpiewając spe-
cjalnie ułożoną na uroczyste otwarcie boisk piosenkę pt. „Ćwicz!”, następ-
nie zatańczyły szkolne cheerleaders, a po wdzięcznych i lekkich krokach,
boiskiem zawładnął w radosnym, dziewczęcym wykonaniu przez Basię
Madej hip-hop. Na zakończenie uczennica gimnazjum, laureatka wielu kon-
kursów artystycznych Agnieszka Pulchny zaśpiewała po francusku piosenkę
z repertuaru Edith Piaf, której nastrojowa nuta zachęciła do tańca. 

Zwycięzcą XIII Spartakiady Dzielnicy XII dla szkół podstawowych, w kla-
sach IV – VI została Szkoła Podstawowa nr 117. Zaraz za nią uplasowała się
SP nr 148. A trzecie miejsce zdobyła SP nr 124. Kolejno miejsca zajęły: SP
nr 157 i SP 111, SP 41, SP nr 24, SP nr 61, SP 123. Nagrody rzeczowe, dy-
plomy i puchary ufundowała Rada Dzielnicy XII.

W ramach Spartakiady rozegrano również, na „Orliku”, turniej piłki
nożnej, którego pomysłodawcą i współorganizatorem był K.S. Prokocim.
I miejsce w rozgrywkach piłki nożnej zdobyła SP nr 111, II miejsce SP nr 117,
III miejsce SP nr 148. Najlepszym zawodnikiem został wybrany uczeń SP
nr 111 Grzegorz Kociołek, a królem strzelców wybrano ucznia SP nr 61 Piotra
Mielcarka. Dyplomy i puchary ufundowane przez K.S. Prokocim wręczył Pre-
zes, pan Józef Małecki oraz zawodnik K.S. Cracovia pan Dariusz Pawlusiński.

Jak przystało na Szkołę posiadającą „Polski Certyfikat Szkoła Promująca
Zdrowie”, po zakończeniu zawodów każdy uczestnik otrzymał jabłko i jogurt.

Gdy minęło południe uczniowie starszych klas szkół podstawowych
zostali zastąpieni maluszkami z klas I – III. Niestety pogoda zaczęła się ra-
dykalnie zmieniać . Mimo tego rozpoczęliśmy zawody. Straszeni kroplami
deszczu, prowadziliśmy konkurencje na świeżym powietrzu. Pogoda jed-
nak nie wytrzymała i ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbyło się
już na sali gimnastycznej. Wśród maluszków ostateczna klasyfikacja przed-
stawiała się następująco: zwycięstwo zdobyła SP nr 124, II miejsce otrzy-
mała SP nr 111, a III miejsce SP nr 123, IV – SP nr 117 i SP nr 148, VI – SP nr 61,
VII – SP nr 24.

Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli 
Wychowania Fizycznego w ZSOI nr 4

Elżbieta Imiołek.

Bardzo dziękujemy za wprawiające nas w dobry nastrój, pełne uzna-
nia dla naszej pracy wpisy nauczycieli –opiekunów uczniów szkół biorących
udział w Spartakiadzie do naszej Księgi Pamiątkowej. Dyrektor ZSOI nr 4
Maria Jolanta Kurcz 
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