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WIADOMOŚCI DLA MIESZKANCÓW
1. 18 listopada nastąpi otwarcie kolejnego ,,Orlika” na terenie Dzielnicy XII. Nowy ,,Orlik” zostanie

otwarty przy XV LO al. Dygasińskiego. O budowę ,,Orlika” zabiegała Rada Dzielnicy XII, która
w 2010 r. przeznaczyła na opracowanie dokumentacji 40 tys. zł, podpisana poniżej autorka artykułu,
oraz dyrekcja LO nr XV.

2. Do końca br. ma zostać skończone ,,Opracowanie studium zagospodarowania otoczenia przy-
stanku kolejowego „Złocień” w tamach realizacji projektu Via Regia Plus. 
W pierwszym kwartale 2011 r. mają zakończyć się prace „Opracowanie koncepcji technicznej przy-
stanku”. Uzyskana dokumentacja będzie mogła posłużyć jako materiał wyjściowy dla przygoto-
wania porozumienia z PKP PLK SA zadania inwestycyjnego w roku 2011.

3. W dniu 6 października otrzymałam odpowiedź na interpelacje że ZIKiT nie zlikwiduje linii autobu-
sowej nr 125 kursującej do osiedla Złocień, co miało nastąpić po otwarciu linii tramwajowej do Go-
likówki. 

4. Wystąpiłam z interpelacją ws. ul. Czarnochowickiej o wybudowanie brakujących schodów. Pod-
czas budowy Węzła Bieżanów ulica ta znalazła się za autostradą, a jej mieszkańcy zostali całkowi-
cie odcięci od Bieżanowa, skąd dojeżdżają do pracy i szkół.

5. Trwają prace nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2011. ZIKiT złożył wnioski o ujęcie
w budżecie miasta następujących zadań:
– „Opracowanie wariantów koncepcji dostosowania koryta rzeki Serafy do obecnie istniejących
warunków spływu wód powierzchniowych w zlewni rzeki, z uwzględnieniem kierunków rozwoju
miasta Krakowa określonych w obowiązujących strategiach, planach oraz studiach”. W bieżącym
roku ZIKIT podjął szereg działań mających zminimalizować możliwość powodzi. Ogółem na regu-
lację Serafy i udrożnienie rowów w jej pobliżu ZIKIT wyda do końca roku 1 ml zł. 
– Budowa przedszkola na os. Rżąka – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 ul. Rydygiera 20
– Budowa basenu przy ul. Kurczaba - 7 ml zł.
– Wykupy terenów pod park Aleksandry i park rzeki Drwinki.
– Budowa ścieżki rowerowej na odcinku ul. Wielecka od ul. Dygasińskiego do ul. Wapiennej (opra-
cowanie dokumentacji projektowej)

W budżecie na rok 2011 nie ma środków finansowych na modernizację pętli autobusowej na ul. Ale-
ksandry, ani na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ćwiklińskiej z ul. Aleksandry. 

Z uwagi na brak zgody Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę kilku
drzew kolidujących z inwestycją „Modernizacja al. Dygasińskiego” Wydział Architektury i Urbanis-
tyki UMK nie przyjął zgłoszenie wykonania robót budowlanych dla tego zadania. 

Grażyna Fijałkowska

Świąteczna Zbiórka Żywności
Ogólnopolska akcja Świątecznej Zbiórki Żywności to wigilijne dzieło pomocy najuboższym.

W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia mamy jedyną i niepowtarzalną okazję udowodnić ludziom na-
juboższym, że nie są nam obojętni. Świąteczna Zbiórka Żywności realistycznie wyraża symbol pustego
talerza, który zastawiamy dla tych, których nie stać na to, aby w tym niezwykłym czasie cieszyć się
pierwszą gwiazdką i zapachem ciepłych wigilijnych potraw.

KRD Dyliniarnia zaprasza młodzież, studentów, osoby bezrobotne i inwalidów o lekkim stopniu
niepełnosprawności do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności w dniach 3 do 5 grudnia na terenie
TESCO przy ul. Wielickiej 259. Akcję przygotowujemy wspólnie z Bankiem Żywności w Krakowie. Obec-
nie prowadzimy zapisy na wolontariuszy i koordynatorów. Zgłoszenia przyjmujemy wraz ze zdjęciem
do legitymacji do dnia 28 listopada. Osoby biorące udział w Zbiórce po raz pierwszy, muszą wy-
pełnić „ankietę wolontariusza akcji”.

W czasie trwania Zbiórki zachęcamy klientów marketu do zakupu dodatkowych produktów
o przedłużonej trwałości, którymi mogliby podzielić się z najuboższymi. Zebrane dary przyjmujemy
i segregujemy w specjalnie przeznaczonych do tego celu koszach. W dniu wigilii, pojawią się one na
stołach rodzin najuboższych, sprawiając radość i uśmiech na ich twarzach. Adwent to czas dobrych
uczynków, a więc warto mieć w tym swój udział.

Więcej o akcji na stronie www.dyliniarnia.republika.pl oraz pod numerem telefonu 505 573 831

koordynator akcji:
Tadeusz Pułczyński
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WYDARZYŁO SIĘ
w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim i nie tylko…

6 X Odbiór remontu oświetlenia w ulicach Przylaszczki i Tańskiego 
7 X Komisja dokonała odbioru remontu nawierzchni w ulicach Zarzyc-

kiego i Kluszewskiego 
13 X Dokonano odbioru remontu schodów przy ul Na Kozłówce 
19 X Odebrano remont kotłowni w SP 124

27 X Zakończono prace remontowy w chodniku przy ulicy Teligi 10
28 X Dokonano odbioru prace remontowe chodnika przy ul. Barbary 
29 X Komisja odebrała remont chodnika w ul. Rydygiera 

Opracowanie 
Zbigniew Kożuch

Barbara Faron uczy w naszej szkole języka polskiego.
Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a potem studia podyplomowe na Wydziale Historycznym
tejże uczelni. Pracuje jako nauczyciel i redaktor.

W wolnych chwilach oprócz pisania ciekawych arty-
kułów na temat malarstwa, zajmuje się tworzeniem litera-
tury. W 2008 r. Opublikowała historyczno-obyczajową po-
wieść pt. „Zniewolona”, osadzoną w realiach XIX w. W tym
samym roku ukazała się bajka dla dzieci „Zazie na bezludnej
wyspie”, która w 2010 r. Zdobyła pierwsze miejsce w głoso-
waniu internautów, w kategorii książek młodzieżowych –
w konkursie „ Najlepsze książki na wiosnę”.

Również zebrane w zbiorze „Ballad Beskidzkiego Dziada”,
stylizowane na ludowe, opowiadania, których tematyka do-
tyczy m. in. wierzeń i obyczajów miejscowości Kamienica, zys-
kały uznanie czytelników. Utwór „O parobkowych dziecis-
kach” w 2007 r. zdobył pierwsze miejsce w konkursie „Fabrica Librorum”,
natomiast kolejne opowiadanie „ O potomkach fartownego przybłędy”
otrzymało wyróżnienie w konkursie literackim o „Platynowy kałamarz”.

Najnowsza powieść „Szczęście smakuje truskawkami”, która ukazała się
w 2010 r. utrzymana jest w konwencji pamiętnika zbuntowanej nastolatki
i porusza problemy współczesnej młodzieży. Warto, aby sięgnęli po nią ro-
dzice, którzy decydują się na dłuższy pobyt za granicą i rozłąkę z dzieckiem.

Naszej Koleżance gratuluję i życzę dalszych sukcesów, a Wszystkich za-
chęcam do ciekawej lektury.

Lidia Salawa 

Ostatnio ukazała się Pani książka Szczęście smakuje truskawkami opo-
wiadająca o problemach nastolatki, Ewy. Do kogo ta książka jest adreso-
wana?
Książka jest przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Na
rynku księgarskim często bywa wprawdzie klasyfikowana jako utwór mło -
dzieżowy, jednak nie powinna być zbyt naiwna dla dorosłych czytelników.
A wręcz przeciwnie – dorosły bowiem łatwiej zauważy odwołania do
współczesnej rzeczywistości, w której nie tylko dzieci, ale i dojrzali ludzie
wydają się momentami bardzo zagubieni… Oprócz perypetii Ewy, książka
porusza także problem depresji, na którą choruje druga bohaterka. 

Zatem w powieści występują dwie główne bohaterki?
Tak. Jedną jest chora na depresję Agnieszka, a drugą trzynastoletnia Ewa,
którą wychowują dziadkowie i która po śmierci babci musi przeprowadzić
się do nieznanego ojca. 

I to jest największym problemem dziewczynki?
I tak, i nie. Wszystkie problemy Ewy – emocjonalne i nie tylko, wynikają
z faktu, że matka ją porzuciła. I to jest właśnie największy problem. A raczej
źródło wszystkich problemów. Oficjalnie matka wyjechała za granicę, żeby
zarobić, ale tak naprawdę nie obchodzi jej los dziewczynki, która cały czas
na nią czeka i w pisanym przez siebie pamiętniku idealizuje obraz wyma-
rzonej mamy. 
Ewa jest typową eurosierotą. Pisany przez nią pamiętnik (spora część książki
jest stylizowana właśnie na pamiętnik bohaterki) ukazuje świat widziany jej
oczyma. Oczyma skrzywdzonego dziecka… I dlatego wydaje mi się, że z tego
punktu widzenia problem eurosieroctwa może być bardziej poruszający dla
odbiorcy. Czytelnikowi, szczególnie czytelnikowi kilkunastoletniemu, łatwej
będzie się utożsamić z Ewą, zrozumieć jej bunt wobec świata, żal do do-
rosłych, obawę zaufania komukolwiek i co za tym idzie – wzruszyć się. 

Czy i na ile praca w szkole ułatwiła Pani zobrazowanie
w książce problemów nastolatków? 
Codzienny kontakt z młodzieżą w szkole z pewnością ułatwił
mi pracę nad książką, ale trudno powiedzieć na ile… Ewa to
oczywiście postać fikcyjna, przeżywająca problemy znacznie
poważniejsze, niż dzieci z naszej szkoły. Niemniej jednak na
stworzenie jej postaci na pewno w dużym stopniu złożyły się
przemyślenia, wynikające z obserwacji zachowania nastolat-
ków w okresie dojrzewania: postaw buntu, negowania norm
narzucanych przez dorosłych, a czasami zakamuflowanej
butną miną chęci zwrócenia na siebie uwagi za sprawą złego
zachowania. Dlatego też każdy współczesny nastolatek i każdy
kto kiedyś był nastolatkiem – a więc i dorosły czytelnik – po-
winien Ewę zrozumieć, a nawet po części utożsamić się z nią.
Niemniej istotną sprawą była również kwestia języka, którym
posługuje się Ewa w pisanym przez siebie pamiętniku. W tekś-

cie pojawia się mnóstwo zwrotów charakterystycznych dla gwary młodzie-
żowej, a zdania są krótkie, często bardzo dobitne. I w tym wypadku praca
w szkole, a więc kontakt z gwarą i mentalnością buntujących się nastolatków,
były niezwykle pomocne.

Jakie inne książki pani napisała?
Pierwszą opublikowaną książką była Zniewolona. Potem ukazała się bajka
Zazie na bezludnej wyspie. Wreszcie, w tym roku: stylizowane na ludowe opo-
wieści Ballady Beskidzkiego Dziada i oczywiście Szczęście smakuje truskaw-
kami – książka, o której już tyle rozmawiamy.

Co jest tematem poprzednich książek?
Zniewolona opowiada perypetiach pewnej młodej kobiety, która wbrew
swojej woli zostaje wydana za mąż i bardzo cierpi z tego powodu. Zarówno
ze względu na temat, jak i trudny, stylizowany na XIX-wieczny język, nie jest
to książka dla dzieci. Również niezrozumiałe dla młodzieży i może nawet
trochę „nie na czasie” mogą okazać się Ballady…, których tematem są wie-
rzenia i obyczaje górali gorczańskich. Nie będę więc teraz rozwodzić się na
ich temat. Wolę opowiedzieć o bajce. 

Otóż bajkę mogą czytać i dzieci, i dorośli. Myślę, że każdy znajdzie w niej
coś dla siebie. A jeśli uważnie przyjrzy się zwierzątkom, które są bohaterami,
zauważy ukryte w ich postaciach ludzkie, nie zawsze dobre cechy. Niektó-
rych bohaterów polubi bardziej, innych mniej, ale na pewno nie oprze się
urokowi Lisa Józia, który w mojej bajce – wbrew ogólnie przyjętym stereo-
typom – wcale nie jest symbolem chytrości. Powiedziałabym, że to Lis wy-
bitny. Indywidualista, który postanowił zostać wegetarianinem, za co zresztą
przyszło mu zapłacić wysoką cenę, gdyż został wykluczony ze swojego
stada. Pewnie dlatego tak wciąż fascynuje. Nawet mnie. 

Skąd czerpie Pani pomysły? 
Na to pytanie chyba nie potrafię odpowiedzieć w kilku zdaniach, ale myślę, że
po prostu z życia. Mówi się zresztą, że życie pisze najciekawsze scenariusze… 

Czy pracuje Pani nad kolejną książką? 
Mam pewien pomysł i powoli przymierzam się do pisania, jednak
 wolałabym o tym jeszcze nie mówić.

Dziękujemy za wywiad

Uczennice klasy 6a

Jak smakuje szczęście? – wywiad z…
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Podobnie jak i w ubiegłych latach w tym okresie, Radni zajmowali się
sprawami związanymi z planami rzeczowo-finansowymi na przyszły rok,
szczególnie istotnymi, ponieważ będę one realizowane przez nową, VI ka-
dencję Rady Dzielnicy XII.

Na 2011 rok Radni zaplanowali szereg koniecznych zadań w zakresie
remontów i modernizacji, które – z różnych powodów – dotychczas cierpli-
wie czekały na swoją kolej. Należą do nich z pewnością zadania w zakresie
remontów dróg i chodników:
Stary Bieżanów do kwoty 205 000 zł
1/ budowa schodów ul. Kokotowska – do ul.Czarnochowickiej
2/ remont chodnika ul. Lipowskiego, ul. Łaczka
3/ remont chodnika ul. Jaglarzów
4/ remont chodnika ul. Popiełuszki – między szkołą a ośrodkiem zdrowia
Stary Prokocim do kwoty 140 000 zł
1/ skropienie emulsją ul. Sacharowa, ul. Braterska 
2/ remont chodnika ul. Popławskiego, ul. Karpacka
Nowy Prokocim do kwoty 140 000 zł 
1/ miejsce parkingowe – ażurowe przy ul. Kurczaba
2/ miejsce parkingowe przy ul. Jerzmanowskiego do ul. Ćwiklińskiej
Kozłówek do kwoty 140 000 zł
1/ budowa parkingu z płyt ażurowych przy ul. Na Kozłówce 29 – przy

Przychodni Zdrowia
2/ dokończenie chodnika przy ul. Wolskiej
3/ wymiana krawężnika przy ul. Wlotowej
Bieżanów Nowy do kwoty 140 000 zł
1/ remont parkingu przy Przychodni Zdrowia ul. Heleny
2/ budowa chodnika w ciągu ulic Mała Góra i Ćwiklińskiej
3/ remont chodnika wzdłuż Gimnazjum nr 29 przy ul. Aleksandry
4/ remont chodnika w ciągu ulic Mała Góra i Barbary
Rżąka do kwoty 140 000 zł 
1/ opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Wyszyńskiego
2/ Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Rydygiera

Równie trudne okazało się wytypowanie placówek oświatowych,
w którychw 2011 roku zostaną przeprowadzone remonty. Trudność ta wy-
nikała wyłącznie z faktu, iż Rada Dzielnicy dysponuje kilkakrotnie mniejszą
kwotą na to zadanie, niż wynikałoby toz rzeczywistych potrzeb szkól i przed-
szkoli. Na spotkaniu w dniu 12 październikaz Dyrektorami placówek oświa-
towych z naszej Dzielnicy, zapadła decyzja odnośnie ostatecznego kształtu
listy rankingowej zadań w zakresie prac remontowych placówek oświato-
wych na 2011 rok:
1/ Szkoła Podstawowa 41 wymiana ogrodzenia 50 000
2/ Szkoła Podstawowa 111 rem. Instalacji elektrycznej 45 000
3/ Szkoła Podstawowa 117 remont okien 30 000
4/ Szkoła Podstawowa 123 remont łazienki 35 000
5/ Szkoła Podstawowa 124 wykonanie izolacji i odgrzybiania 30 000
6/ Szkoła Podstawowa 61 wymiana okien 20 000

1/ Gimnazjum nr 29 remont łazienki 25 000 
2/ ZSO nr 12 remont toalet 50 000 
3/ ZSOI nr 4 izolacja ścian zewnętrznych 40 000
4/ LO XV wymiana skrzynek bezpiecznik. 20 000

1/ Przedszkole NR 28 remont dachu 30 000
2/ Przedszkole NR 35 remont dachu 40 000
3/ Przedszkole NR 36 remont parkietu i ogrodzenia 38 000
4/ Przedszkole NR 49 remont dachu 35 000
5/ Przedszkole NR 87 remont elewacji 20 000 
6/ Przedszkole NR 176 remont chodnika 40 000
7/ Przedszkole NR 180 remont tarasu 20 000

Radni ustalili także zakres prac realizowanych w ramach zadania
 budowai modernizacja ulic gminnych wraz z oświetleniem w 2011 roku,
 postanawiając zlecić wykonanie remontu chodnika przy ul. Agatowej oraz
oświetlania na terenie Dzielnicy XII według wskazań Rady.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Rada Dzielnicy XII pozytywnie za-
opiniowała ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „budowa
nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego UJ – CM Kraków – Prokocim na
działkach w obr. 59 oraz obr. 58 Podgórze w Krakowie”.

Radni, powołując się na Uchwałę Nr XIV/201/2007 Rady Dzielnicy XII
z dnia 25 września 2007 roku, która eliminuje wydawanie jakichkolwiek
 pozytywnych opinii w/s WZ i ZT dla inwestycji mieszkaniowych, handlo-
wych i biurowych do czasu uporządkowania odprowadzenia wód opado-
wych w dzielnicy, negatywnie zaopiniowali budowę budynku hali centrum
logistycznego z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz wjazdu, drogi
dojazdowej, parkingów i wewnętrznego układu komunikacyjnego przy
ul. Nad Drwiną w Krakowie.

Mając na uwadze fakt, iż w ciągu całego roku udało się uzyskać się
oszczędności na zadaniach związanych z remontem dróg i chodników
w Dzielnicy, Radni uzupełnili listę rankingową w zakresie remontów dróg
i chodników w bieżącym roku o zadania: 
1/ remont sięgacza w ul. Aleksandry (poprawa nawierzchni)
2/ remont nawierzchni ul. Nad Serafą
3/ poprawa nawierzchni ul. Schulza
4/ poprawa nawierzchni ul. Ogórkowej
5/ ul. Rydygiera – remont schodów do bloku nr 7
6/ poprawa nawierzchni ul. Imielnej
7/ ul. Opty – poprawa nawierzchni oraz wytyczenie działki drogowej
8/ dokończenie remontu ul. Karpackiej.

Opracowanie
Patrycja Bień

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

PO CO KOMU RADY DZIELNIC?
Mamy ich w Krakowie 18, powstały 27 marca 1991 r. na mocy

uchwały Rady Miasta. Ich idea narodziła się w środowisku Komitetów
Obywatelskich, które kierowały się uwarunkowaniami historycznymi,
dawnymi podziałami katastralnymi, aktualnym podziałem na parafie,
a także warunkami komunikacyjnymi.

Są to jednostki pomocnicze dla Rady Miasta, nie mają osobowości
prawnej, od pewnego czasu ograniczany jest ich budżet, czyli środki prze-
znaczone na realizację zadań priorytetowych i powierzonych. 

Do tych pierwszych – na które w 2011 r. przeznaczono 446 tys zł na
każdą dzielnicę - zalicza się m.in. dofinansowanie działalności domów kul-
tury, zakup wyposażenia oraz nowości czytelniczych dla bibliotek, łączność
z mieszkańcami poprzez wydawanie gazetek, dofinansowanie imprez szkol-
nych, kolonii letnich, zajęć sportowych, badań profilaktycznych. Do tych
drugich zalicza się m.in. prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia
(w 2011 r. do podziału ponad 17,5 mln zł dla wszystkich 18 dzielnic), mo-
dernizacja ogródków jordanowskich (do podziału blisko 2,3 mln zł), two-
rzenie zieleńców i skwerów (jak wyżej), prace remontowe szkół, przedszkoli
i żłobków (do podziału blisko 9 mln zł), budowę, remonty i modernizację

szkolnej infrastruktury sportowej (do podziału 0,9 mln zł), problematykę
osób niepełnosprawnych (do podziału ponad 1,6 mln zł), poprawę bezpie-
czeństwa (11,2 tys. zł dla każdej z 18 dzielnic), realizację lokalnego wyda-
rzenia kulturalnego (16,7 tys. zł dla każdej z dzielnic).

Każde z realizowanych zadań jest weryfikowane przez Urząd Miasta, radni
dzielnicy pracują w komisjach tematycznych i sprawdzają jakość wykonanych
zadań biorąc osobisty udział w odbiorach. Trudno sobie wyobrazić, aby w ta-
kich bezpośrednich pracach brał udział jakiś radny miasta, tym bardziej gdy
jego okręg wyborczy obejmuje kilka dzielnic. Na każdą radę przypada tylko
jeden etatowy, delegowany z magistratu urzędnik, zarząd dzielnicy składa się
z przewodniczącego, jego zastępcy i od 1 do 3 członków zarządu. 

Diety radnych dzielnic, w odróżnieniu od diet radnych miasta, są nali-
czane wg przeciętnego wynagrodzenia, które stale rośnie. Obecnie dieta
przewodniczącego wynosi ponad 3,4 tys. zł miesięcznie, zastępcy ponad
1,7 tys. zł, a członków zarządu ponad 850 zł, szeregowy radny (udział co
 najmniej w dwóch komisjach) otrzymuje ponad 400 zł. Rada Miasta Kra-
kowa uchwałą z 3 czerwca 2009 r. ograniczyła diety radnych dzielnicowych
od nowej kadencji, czyli od 2011 r. do, kolejno: ponad 2,6 tys. zł, ponad



Listopad 2010 5

ŚLUBOWANIE W GIMNAZJUM NR 29
„Ślubuję codziennym życiem realizować wartości: godność, mądrość, radość.”

21 października 2010 r. mszą świętą w Sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie – Nowym Bieżanowie rozpoczęła się uroczystość ślubowania ko-
lejnego rocznika klas pierwszych Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II.

W obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości, swoich nauczycieli
i rodziców uczniowie przyrzekali rzetelnie i ambitnie zdobywać wiedzę,

efektywnie kształtować swój charakter, przestrzegać statutu i regulaminu
szkoły, okazywać wszystkim szacunek i życzliwość, godnie reprezentować
swoją szkołę. Najdumniej zabrzmiały słowa przysięgi, w których zawarta jest
idea gimnazjum: „ŚLUBUJĘ CODZIENNYM ŻYCIEM REALIZOWAĆ WARTOŚCI:
GODNOŚĆ, MĄDROŚĆ, RADOŚĆ.”

Pierwszoklasiści podzielili się swoimi refleksjami po kilku tygodniach
nauki, wysłuchali serdecznych życzeń od dyrekcji, nauczycieli, rodziców
i swoich starszych kolegów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki z logo
Gimnazjum nr 29. Występ szkolnego chóru i kilka żartobliwych strof
 poetyckich o szkole stanowiły część artystyczną uroczystości, a na zakoń-
czenie na bohaterów dnia czekał słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców i dobra zabawa.

Maria Zakrzewska

1,3 tys. zł i ponad 600 zł. Diety radnych szeregowych mają pozostać bez
większych zmian. Tymczasem niektórym radnym miasta to jeszcze za mało
i próbują populistycznie przeforsować drakońskie cięcia, kolejno: dla szefa
dzielnicy ponad 600 zł miesięcznie, dla zastępcy ponad 300 zł, dla człon-
ków zarządu ponad 150 zł i dla szeregowego radnego ponad 80 zł. Kto się
zgodzi pracować dla dzielnicy za taką dietę?

Praca rady dzielnicy to najbliższa mieszkańcom – konkretna, nama-
calna – praca u podstaw. Zbyt mała ilość środków budżetowych (w zeszłym
roku z powodu kryzysu ograniczono je aż o ok. 30%) sprawia, że rady dziel-
nic są niedofinansowane w stosunku do zlecanych zadań i potrzeb. Ich skala
jest ogromna, a środki na ich realizację stanowią stale ograniczany ułamek
budżetu miasta. W ten sposób przeprowadza się ponowną centralizację
władzy, bębniąc przy tym, że reforma samorządowa była jedną, a kto wie,
czy nie jedyną, udaną reformę ustrojową polskiego państwa.

Gdy wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego wyzna-
czył premier na 21 listopada, to wybory do rad dzielnic w Krakowie wyzna-

czono na 9 stycznia, mimo iż komisarz wyborczy doradzała najpóźniej datę
5 grudnia. Frekwencja w tych ostatnich ma być sprawdzianem ich przydat-
ności. Termin wyznaczono taki, aby ta przydatność się nie potwierdziła. Orę-
downikami takich poczynań są niektórzy radni miasta, często tacy, którzy
wcześniej pracowali w dzielnicach. Zwolennikami ograniczenia demokracji
dzielnicowej są też niektórzy wielkomiejscy publicyści, tylko dlatego, że
sami nie mają pojęcia o tym, gdzie ich rada dzielnicy się znajduje i jakie wy-
konuje zadania. 

Źródeł „problemu” rad dzielnic należy szukać w urazach obecnych rad-
nych miasta oraz ignorancji. Na pewno dyskusja na temat rad dzielnic – ich
liczby, kompetencji, wysokości diet itp. – jest potrzebna, ale nie w tonie na-
gonki. Taką samą można by wszcząć deprecjonując rolę rady miasta, szcze-
gólnie w przypadku, gdy większość decyzji arbitralnie podejmuje prezy-
dent i jego zespół.

Jarosław Kajdański

Tradycyjnie 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2010/ 2011. Sta-
ramy się zapewnić naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju,
tym bardziej, że ten rok szkolny ma być Rokiem Odkrywania Talentów.

W tym celu nasza szkoła angażuje się w różne programy i projekty edu-
kacyjne m.in. „Szkolny Klub Puchatka” - program w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa na drodze skierowany do uczniów klas I, podobnie uczniowie
klas III będą pogłębiać wiedzę w zakresie ruchu drogowego uczestnicząc
w programie „Droga i ja”. Chcemy kształtować u naszych uczniów nawyki
zdrowego żywienia, stąd udział w projekcie „Trzymaj formę”. Staramy się za-
pewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa, dlatego, bierzemy udział w pro-
gramie „Szkoła bez przemocy”. Zwracamy uwagę na rozwijanie właściwych
postaw obywatelskich, w tym celu uczestniczymy w akcji edukacyjnej
„Małymi krokami” w ramach kampanii społecznej „Polska bez korupcji”.

Proponujemy naszym uczniom udział w zajęciach pozalekcyjnych,
różnorodnych konkursach, dzięki czemu mogą rozwijać swoje umiejętności
i zdolności. Zapraszamy na zbiórki harcerskie, gdzie ciekawie spędzą czas.

Staramy się zapewnić uczniom wygodne warunki do pracy. Nasza
szkoła mieści się w dwóch budynkach. Mimo skromnych, w odniesieniu do
potrzeb materialnych, środków jakie pozyskujemy, udało się w ostatnich
 latach wiele: wymieniliśmy okna w obu budynkach, zrobiliśmy remont ka-
pitalny dachu oraz zainstalowaliśmy nowe piece CO w budynku przy

ul. Weigla, rozbudowaliśmy pracownię komputerową, która została wypo-
sażona w dodatkowe stanowiska komputerowe oraz nową sieć elektryczną
i komputerową, wyremontowaliśmy salę gimnastyczną dla klas I-III, wyko-
nany został ciąg zabezpieczający schody. Wymieniliśmy drzwi wejściowe
oraz bramy wjazdowe do obu szkół, zbudowana została nowa droga do-
jazdowa do budynku przy ul. Weigla wraz z miejscami parkingowymi,
łazienki wyposażyliśmy w ciepłą wodę. Stare ławki i krzesła wymieniamy na
nowe. Dzięki zaangażowaniu rodziców odnawiamy sale lekcyjne. W naj-
bliższym czasie będzie wykonana pracownia komputerowa dla klas I-III oraz
planowany jest remont dachu w budynku przy ul. Sucharskiego. 

Staramy się w miarę możliwości uzupełniać pomoce dydaktyczne. Po-
zyskaliśmy wiele pomocy edukacyjnych w ramach programu „Radosna
szkoła”. Nie mamy własnej stołówki, ale proponujemy obiady cateringowe.

Od lat czynimy starania o odzyskanie mieszkania służbowego w bu-
dynku przy ul. Weigla i przeznaczeniu go na potrzeby dydaktyczne. 

Plany mamy szerokie, staramy się je realizować z korzyścią dla uczniów.
Wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc – zapraszamy do współpracy.

Polecamy naszą stronę internetową; www.sp124.pl

Lidia Salawa

W NASZEJ SZKOLE...
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Kiedy pierwszy raz miałam iść do DYLINIARNI na spotkanie broniłam się
przed tym, twierdząc że to za daleko, bo ode mnie z domu prawie godzina
drogi. Ale w końcu poszłam na rozmowę w sprawie praktyk. Byłam umó-
wiona z panią Marią Pułczyńską na godz. 16. Zostałam bardzo mile przy-
jęta, na początek kawa i ciastko żeby było miło, a potem wiadomości
związane z organizacją. Poznałam też brata pani Marii, Tadeusza Pułczyń-
skiego. To bardzo miły pan z poczuciem humoru, i tak nasze miłe spotkanie
trwało 3,5 godziny. Chyba nigdy nie zapomnę tak długiej rozmowy kwalifi-

kacyjnej. Ale teraz to już nie było nad czym się zastanawiać, tylko zgodzić na
praktykę właśnie tutaj. Pierwszy dzień był nadplanowy i była to moja pierw-
sza akcja z Dyliniarnią. W tramwaju na linii 3 kwestowałam na rzecz dzieci
ubogich. Było to niesamowite wrażenie. Ludzie nawet chętnie dawali datki
do puszek. Potem mieliśmy kolejną akcje w szkole. Był to Festyn Rodzinny
przy dźwiękach orkiestry. I taki był początek mojej pracy w Dyliniarni. Teraz
mogę powiedzieć z ręka na sercu, że warto było zacząć. Teraz to już z górki.
Wszystko mnie ciekawi, Maria i Tadeusz dają z siebie wszystko, całe swoje

Tradycyjnie, na początku roku szkolnego, we wrześniu, uczniowie
wszystkich klas Gimnazjum nr 29 w Krakowie – Nowym Bieżanowie wyru-
szyli na wycieczki szlakami swojego wspaniałego patrona. Jesienna aura
sprzyjała odwiedzeniu miejsc, które związane są z życiem, pracą i za-
miłowaniami Karola Wojtyły do wędrowania po polskich górach.

Klasy pierwsze, jak zawsze, odwiedziły Wadowice – rodzinne miasto
papieża. Chwile refleksji i modlitwy spędziły w Bazylice Ofiarowania
 Najświętszej Maryi Panny, gdzie młody Karol Wojtyła został ochrzczony
i służył do mszy jako ministrant.

W Domu Katolickim, obok bazyliki, obejrzały, przeniesioną na czas mo-
dernizacji papieskiego domu rodzinnego, replikę wnętrza mieszkania Woj-
tyłów oraz prezentację multimedialną projektu Muzeum Domu Rodzinnego
Jana Pawła II, które powstanie za dwa lata.

Ostatnim akcentem pobytu w Wadowicach były oczywiście kremówki.

Uczniowie klas drugich połączyli zwiedzanie miejsc związanych ze
szkolnym patronem z oglądaniem innych atrakcji. Celem ich wycieczki był

kościół parafialny z 1949 r. w Niegowici wybudowany z inicjatywy naszego
papieża, który pracował w nim jako młody wikariusz. Podziwiali też pomnik
Karola Wojtyły, który został odsłonięty z okazji 50-tej rocznicy jego święceń
kapłańskich .

W Gdowie poznali historię parafii i kultu Matki Boskiej Gdowskiej, zo-
baczyli sanktuarium, a w Pierzchowcu , miejscu urodzenia gen. J. H. Dąbrow-
skiego, kopiec (7 m wysokości), uwieńczony obeliskiem ku czci generała.

Klasy trzecie pojechały do rezerwatu przyrody nieożywionej „Skamie-
niałe Miasto” w Ciężkowicach i jak przystało na najstarszych uczniów
w szkole, przeszły niebieskim szlakiem turystycznym. 

Za rok kolejne wycieczki. Dla wielu uczniów gimnazjum będzie to po-
nownie okazja, aby zobaczyć nowe, ciekawe miejsca, także te związane
z Janem Pawłem II – patronem szkoły.

Tak od dziesięciu lat budujemy tradycję Gimnazjum nr 29. 

Maria Zakrzewska

PRAKTYKI W DYLINIARNI
Moje wrażenia i odczucia z praktyk w KORCZAKOWSKIEJ REPUBLICE DZIECIĘCEJ o nazwie DYLINIARNIA

NIE TYLKO ŚLADAMI JANA PAWŁA II – NASZEGO PATRONA
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serce, żeby potrzebującym rodzinom pomóc. Załatwiają żywność w Banku
Żywności, organizują zbiórkę ,,Podziel się posiłkiem” żeby rodziny dostały
coś lepszego, nie tylko mąkę, mleko, kaszę, płatki kukurydziane itd. Dzięki
zbiórce żywności w Tesco udało się nam zając III miejsce w Małopolsce.
Myślę, że jest to duży sukces. Cieszy mnie to, że za załatwienie jakiegoś
sponsora dla tych rodzin widać szczery uśmiech na ich twarzach. Dla takich
ludzi warto pracować. W czasie tego miesiąca, który przeleciał nawet nie
wiem kiedy, myślę że udało mi się bardzo dużo. Znalazłam najmniejszą fab-
rykę cukierków w Krakowie na ul. Gołębiej. Pracują w niej dwie panie i jeden
pan, które robią wyśmienite cukierki. Byliśmy zaproszeni na pokaz wyrobu
słodyczy, dzieci promieniały ze szczęścia, a uśmiech cały czas gościł na ich
twarzach. Po pokazie otrzymały po paczuszce cukierków. Naprawdę warto
było to dla nich zorganizować. Udało mi się wspólnie z panią Marią znaleźć
sponsora okularów dla chłopca z ubogiej rodziny. Takie akcje motywują
mnie do dalszej pracy. Szukam kolejnych sponsorów, którzy nieodpłatnie
zorganizują dzieciom wolny czas. Mam już kolejne pomysły, chciałabym,
żeby poszły do fantasy park i parku wodnego. Dostałam zgodę, na darmową

przejażdżkę dorożką. Myślę, to będzie duża frajda dla nich. Kolejnym moim
sukcesem jest zorganizowanie kwesty w kościele. Szukanie sponsorów nie
jest rzeczą łatwą, gdyż nie każdy chce się dzielić z innymi. Lecz nie można się
zrażać, trzeba szukać dalej. Teraz myślę, że bez Dyliniarni nie mogę żyć.
Mojej głowie rodzą się nowe pomysły i mam chęć dalej pomagać innym.
A wracając do pani prezes oraz zastępcy prezesa, to budzą oni mój podziw.
Nie mają czasu na życie prywatne i po wielu latach działania organizacji Dy-
liniarnia, nawet nie chcą go już mieć. Mam nadzieje, że uda mi się zostać
z nimi długo, będę mogła im pomóc w każdej sytuacji i nie braknie mi po-
mysłów. Ta organizacja jest zupełnie charytatywna, nikt tutaj nie zarabia na
udzielaniu pomocy oraz każdy poświęca swój cenny czas. Już niedługo ko-
lejna akcja z tramwajem po uśmiech dziecka, z miłą chęcią wezmę w niej
udział. Mam nadzieję, że przyłączy się do niej więcej członków stowarzy-
szenia Dyliniarnia, ponieważ do tej pory w akcjach angażują się te same
osoby. Życzę dużo zdrowia i zapału do pracy dla pani prezes i zastępcy.

Anna Witek z Nowej Huty

KRD DYLINIARNIA 
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SPOTKANIE DLA RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW

ORAZ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH TEMATEM:

JAK RADZIĆ SOBIE 
Z AGRESJĄ WŚRÓD DZIECI

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:
najczęstsze mechanizmy agresji

rozpoznawanie niepokojących zachowań u dziecka
gdzie szukać pomocy i wsparcia?

jak pomóc dziecku?

TERMIN:
15 LISTOPADA, (poniedziałek) godz. 17.00 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 117 przy ul. Kurczaba 15

Po spotkaniu możliwość konsultacji także na temat pomocy w rozwiązaniu problemów rodzinnych 
i wsparcia w trudnej sytuacji materialnejoraz możliwość dalszego uczestnictwa w proponowanych 

spotkaniach psychologicznych i psycho-edukacyjnych.
CERTYFIKATY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU WYDAWANE BĘDĄ NA PROŚBĘ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA

INFORMACJE I ZAPISY:

Korczakowska Republika Dziecięca DYLINIARNIA
www.dyliniarnia.republika.pl

ul. K. Wallenroda 55/56
tel. 505573831 w godz. 12.00 – 20.00

lub mail: krd56@op.pl
podając imię, nazwisko telefon kontaktowy oraz chęć otrzymania certyfikatu

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
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Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II w Krakowie może poszczycić się
piękną 10-letnią tradycją wymiany młodzieżowej z Polską Szkołą Średnią
im. W. Syrokomli w Wilnie. W tym roku , w dniach 7-12 października, nasi
 rodacy z Litwy przyjechali ponownie na zaproszenie swoich rówieśników.
Jak zawsze dyrekcja, nauczyciele i rodzice uczniów krakowskiej szkoły mogli
liczyć na pomoc Wspólnoty Polskiej i Parafii Najświętszej Rodziny w Krako-
wie – Nowym Bieżanowie. 

Gospodarze przygotowali bogatą ofertę wyjść i wycieczek, których celem
było poznanie najważniejszych zabytków Krakowa i okolic. Kluczowym pun-
ktem programu była oczywiście wizyta na Wzgórzu Wawelskim oraz zabytki na
Drodze Królewskiej. Ponadto goście zwiedzili Muzeum w Oświęcimiu – Brze-
zince oraz miejsca kultu religijnego, szczególnie te, które związane są z osobą

Jana Pawła II w Krakowie, Wadowicach, Częstochowie i Zakopanem. Wycieczka
w polskie Tatry jak zwykle wzbudziła wiele radości, ponieważ mieszkający
w Wilnie nie mają w swojej okolicy takich krajobrazów i atrakcji.

Ideą przewodnią wymiany jest zawsze lepsze poznanie się szkół,
uczniów, zacieśnienie więzów koleżeńskich i przyjacielskich między nimi,
a często też między ich rodzinami. W dobie dzisiejszego Internetu kontakty
utrzymywane są czasami przez całe lata, a zdarza się , że w czasie wakacji za-
przyjaźnione rodziny odwiedzają się wzajemnie. 

Wymiana międzynarodowa młodzieży zakłada też opracowanie i pre-
zentowanie uzgodnionych projektów. Tym razem każda szkoła pokazała na
specjalnym spotkaniu swoje programy na temat postawy patriotycznej
młodego pokolenia Polaków. Były strofy polskiej poezji, piosenki i pokazy

W dniu 22 października 2010 w filii Młodzieżowego Domu Kultury im.
K.I. Gałczyńskiego w Krakowie przy ul. Na Wrzosach 57 z okazji setnej rocz-
nicy śmierci Marii Konopnickiej miał miejsce konkurs recytatorski „Muchy
Samochwały”. 

Wzięło w nim udział 146 dzieci z klas I – IV reprezentujących 35 szkół
podstawowych z Krakowa i okolicy. I miejsce zajął Wojciech Jopek, uczeń
Szkoły Muzycznej I st. w Krakowie /na zdjęciu/. Wśród wielu nagrodzonych
i wyróżnionych są uczennice SP 148 /na terenie Dzielnicy XII/ – Małgorzata
Frey i Justyna Sarba przygotowane przez Panie – H. Dąbrowską i G. Łuczak.
Poezja Marii Konopnickiej, pochodząca z innej z innej epoki, okazała się być
bardzo dobrym tworzywem literackim dla recytatorów i z dużym zaintere-
sowaniem została przyjęta przez publiczność.

Danuta Czopik

GOŚCIE Z WILNA W KRAKOWSKIM GIMNAZJUM

KONKURS RECYTATORSKI
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multimedialne przygotowane przez uczniów. Krakowscy gimnazjaliści z po-
dziwem i ze wzruszeniem słuchali rodaków z Litwy, którzy z wielką żarli-
wością podkreślali swoją polskość

Pobyt gości był jak zwykle za krótki, a tak wiele chcieliśmy im jeszcze
pokazać. Łez, uścisków przy pożegnaniu nie zabrakło i tym razem, a to także

tradycja tych spotkań. Teraz krakowscy uczniowie z niecierpliwością czekają
na swój przyszłoroczny wyjazd do Wilna, do Syrokomlaków, bo tak mówią
o sobie ich koledzy. Już planują i bardzo się cieszą.

Organizatorzy

Poniżej prezentujemy kolejne prace nadesłane na Konkurs przez
 Magdalenę Fecko oraz Katarzynę Janię. Jednocześnie chciałabym w tym
miejscu przeprosić za brak podpisów pod fotografiami w poprzednim
 numerze „Dwunastaki”, zapewne pomógł w tym pewien złośliwy chochlik.
Autorami zdjęć byli: Konrad Sowa oraz Piotr Kwiatkowski. 

Patrycja Bień 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „SPACER PO DZIELNICY XII”
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Część II

Podczas I wojny światowej Prokocim, wraz z fortem nr 51 stał się obiek-
tem wojskowym, podległym dowództwu austriackiemu frontu południo-
wego. W pałacu Jerzmanowskich stacjonował austriacki sztab wojskowy
Twierdzy Kraków. W zabudowaniach dworskich zorganizowano koszary
i szpital wojskowy. To tu w pałacu Jerzmanowskich został prawdopodobnie
wydany rozkaz dla załogi fortu Prokocim nr 51 ostrzelania Rosjan ata-
kujących Kraków od strony Wieliczki. 14 grudnia 1914 r. nieopodal Prokoci-
mia rozegrała się rozstrzygająca zwycięska bitwa. Miejsce jej upamiętnia
pomnik usytuowany na wzgórzu Kaim w Bieżanowie. Kilkunastu poległych
legionistów, którzy walczyli w Legionach Marszałka Józefa Piłsudzkiego
upamiętnia tablica ufundowana przez mieszkańców Prokocimia w 1930 r.
w 10. rocznicę „Cudu nad Wisłą”, która została umieszczona na zewnętrznej
ścianie kaplicy. 

Podczas II wojny światowej w nocy z 19/20 września 1941 r. areszto-
wano ośmiu księży Augustianów i wywieziono do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, gdzie 17 listopada 1941 r. zmarł pierwszy proboszcz parafii
Prokocim ks. Wilhelm Gaczek. Dnia 23 czerwca 1942 r. Niemcy wyrzucili
księży z plebanii (piętrowy budynek obok pałacu) do czworaków (parte-
rowy budynek obok kaplicy) i stworzyli centrum dowodzenia Baudienstu.
Pałac wraz z parkiem zajął komendant, tytułowany generałem, Henrich Hin-
kel. Na plebani stworzono kwatery obsługi i straży, a w Domu Oświatowym
TSL (obecnie Dom Kultury przy ul. Na Wrzosach) powstał sztab Baudienstu.
Niemieccy oficerowie zamieszkali również w innych domach na terenie Pro-
kocimia m. in. w domu Balogów przy ul. Młodzieży, których wysiedlono
w wigilię 24 grudnia 1942 r. W folwarku (obecnie tzw. Pierzarnia) stacjono-
wał garnizon Wehrmachtu.

Dowództwu Baudienstu podlegały podobozy :
– Centralny o charakterze karnym w kamieniołomach „Linban”
– Kabelwerk Bertriebe przy ul. Prokocimskiej 75
– Służby budowlanej nr 100 (po zlikwidowaniu Julagu) na Imiołkach przy

ul. Cmentarnej (obecnie ul. Podmiłów) 
– Służby Budowalnej nr 108 przy ul. Łukasiewicza (obecnie ul. Kallimacha)
– „Julag II” przy ul. Cmentarnej.

Prokocim i Bieżanów stał się wielkim placem budowy. Rozoczęła się
budowa ogromnej stacji rozrządowo-towarowej Kolei Wschodnich. 

W tym czasie pałac Jerzmanowskich, w którym rezydował gen. Heinkel
oraz park zostały starannie odnowiene.
Obok pałacu zostało zbudowane alpina-
rium. Po parku biegały sarenki, a po wiel-
kim stawie pływały łabędzie.

Po wycofaniu się Niemców i wkrocze-
niu Armii Radzieckiej, jeden z żołnierzy
bezmyślnie zniszczył pomnik Lilli Wenedy
stojący od czasów Jerzmanowskiego przy
schodkach prowadzących do małego ba-
senu, strzelając do niego z pistoletu ma-
szynowego (ze wspomnień mieszkańca
Prokocimia). 

Po zakończeniu II wojny światowej ze-
spół pałacowo-parkowy częściowo zajęła
parafia. Na plebanię powrócili księża. Na
parterze otworzyli kancelarię parafialną,
oraz przedszkole dla 50 dzieci z najbiedniej-
szych rodzin prowadzone poczatkowo
przez „Caritas”. Przedszkole działało nieprze-
rwanie do połowy lat 90-tych. W pałacu
w marca 1945 r. zostało otwarte Prywatne
Gimnzajum oo. Augustianów , do którego
uczęszczło 70 uczniów. Szkoła dramtycznie
zakończyła swoja działalność w 1947 r. po
sprokowanym napadzie o charakterze poli-
tycznym, w czasie którego pobito jednego
z uczniów. Folwark przejęło Państwowe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Rybnej. 

W 1950 r. zakon oo. Augustianów zos-
tał w Polsce rozwiązany, a majątek na mocy

ustanowionego prawa tzw. „Dóbr martwej ręki” został przejęty nas Skarb
Państwa i przekazany na „Państwowy Fundusz Ziemi”, do użytku Państwo-
wym Gospodarstwom Rolnym. Następnie na podstawie ustawy „O jednoli-
tej Władzy Terenowej” majątek przejęła Miejska Rada Narodowa – Wydział
Rolny w Krakowie, który wydzierżawił budynki Wojewódzkiemu Zarządowi
Gminnych Spółdzielni, a pola okolicznym rolnikom. W pałacu otworzono
Dom Dziecka, który działał nieprzerwanie do 2003 r. Obiekty sakralne zos-
tały przekazane zakonowi oo. Jezuitów. 

W latach 60-tych park był uroczym, trochę tajemniczym i dzikim miejs-
cem. Ze „stawu górnego” który znajdował się po drugiej stronie ulicy Wie-
lickiej, na wysokości ul. Facimiech płynął strumień zasilający w wodę „staw
dolny” który znajdował się w parku. („dolny staw” to obecnie wyschnięte
zagłębienie obok placu zabaw). Nadmiar wody ze stawu spływał kaskadą
do Drwinki. Staw ten, trochę zarośnięty i pokryty rzęsą wodną był ulubio-
nym miejscem żab, które wiosną kumkały zgodnym chórem, a dzieci prze-
chodzące obok zamykały mocno usta, wierzac że „policzone” przez żaby
zęby powypadają. W środku parku znajdował sie „mały staw”, połączony
strumieniem z „wielkim stawem” (obecnie stadion sportowy). Tu nad stru-
mykiem wznosił się pięknych kamienny mostek, nad którym pochylała się
wierzba płacząca. Nadmiar wody z wielkiego stawu  spływał kaskadą do
Drwinki, wprawiajac w ruch koła młyna który dawno temu tu pracował.
Wielki staw po którym można było pływać łódkami, po zasypaniu strumie-
nia wysechł i zarósł wikliną. Wczesną wiosną rozkwitały tu bazie, chętnie
zrywane przez dzieci, a cały park pokrywał się kobiercem żółtych wiosen-
nych kwiatów (żółć złota), wsród których brzęczały pszczoły i trzmiele.
Latem można było bawić się w chowanego i budować szałasy. W tym cza-
sie Drwinka była płytka i w miarę czysta. Obok drewnianych mostków stały
kamienne studnie z napisem „woda zdatna do picia, tylko po przegotowa-
niu”.  Ponieważ w domach przy ul. Żabiej nie było wodociągu, przy stud-
niach ciągle można było zobaczyć kobiety nabierające wodę i wynoszące ją
pod górę na drewnianych nosidłach, lub robiące pranie kijankami. W upalne
dni dzieci urządzałe sobie tu kąpielisko, budując tamy z kamieni i błota -
z przyjemnością wspominam te szczęśliwe chwile. Zimą okolice parku od
strony ul. Żabiej zamieniały się w tory saneczkowe. Zjeżdżające z górki sanki
często zatrzymywały się dopiero w rzeczce, a niefortunny saneczkarz lądo-
wał w lodowatej wodzie. 

W 1966 r. ówczesne władze postanowiły przebudować park. Zasypano
strumyk zasilający stawy, które szybko wyschły. Rozebrano drewniany 

HISTORIA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO 
IM. ERAZMA I ANNY JERZMANOWSKICH
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i kamienny mostki wznoszące się nad strumieniem. Wyprowadziły się
 kumkające żaby. W latach 1966-70 klub sportowy „Kolejarz-Prokocim”
 wybudował w miejscu największego stawu stadion sportowy. Wydeptane
ścieżki spacerowe zostały wyasfaltowane. Założono oświetlenie i ustawiono
nowe ławki. Od strony ul. Wielickiej zbudowano plac zabaw i posadzono
nowe drzewka. 

W 1983 r. zespół pałacowo-parkowy został pisany do rejestru
 zabytków, a w 1991 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, park
otrzymał imię Erazma Jerzmanowskiego. 

W 19819 r. o. Augustianie wrócili na Kazimierz, a w 1913 r. odzyskali
majątek Prokocim i rozpoczęli prace remontowe i restauracje pałacu, ka-
plicy i pozostałych budynków. W program renowacji włączył się Społeczny
Komitet Ratowania Zabytków Krakowa. Dzięki wspólnemu działaniu zespół
pałacowo- parkowy nabiera nowego blasku.

7 lutego 2010 r. na zakończeniu obchodów Roku Jerzmanowskiego
odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Erazma Jerzmanowskiego
(1844-1909) powstańca styczniowego, emigranta politycznego, prze-
mysłowca, działacza społecznego, filantropa, wielkiego polskiego patrioty,
właściciela zespołu pałacowo-parkowego w Prokocimiu. Autorem pomnika
który stanął pośród drzew w parku, w miejscu które nasz wielki krajan szcze-
gólnie lubił jest pan prof. Stefan Dousa. 

W prokocimskim parku, który rozciąga się na pow. 5 ha rosną kilku-
setletnie dęby, żywe pomniki będące świadkami wzlotów i upadków, lat
wojny i chwili spokoju. Pod jednym z tych drzew „dębem pałacowym” –
(obecnie suchy pień obok pałacu nakryty daszkiem – pozostałość po dębie
nasadzonym na przełomie XVI i XVII w.) według prokocimskiej legendy miał
odpoczywać Jan III Sobieski przed wyprawą na Wiedeń. Dębą towarzyszą
buki, kasztany, lipy, klony, jesiony, brzozy, oraz klonolistny platan. W nowej
części parku obok placu zabaw rosną dosadzone w 2002 r.: buki czerwone,
brzozy płaczące, wierzby mandżurskie, wiśnie japońskie , oraz forsycje. Park
przyciąga wiele gatunków ptaków i zwierząt. Żyją tu m. in.: sowy, dzięcioły,
kwiczoły, makolągwy, szpaki, sikorki, sójki, kawki, wróble, oraz wiewiórki
i jeże. 

Park jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Prokocimia.
Tętni życiem przez cały rok. Pałac Jerzmanowskich w którym od 2003 r. funk-
cjonuje klasztor oo. Augustianów można zwiedzać podczas Dni Otwartych
Podgórza. 

Zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru zabytków w 1983 r.
obejmuje:
– Budynek pałacu wzniesiony w latach 1777- 1783 przez Eliasza Wo-

dzickiego w stylu klasycystycznym i przebudowany w 1891 r. wg pro-
jekt Karola Knausa, o cechach eklektycznych, z detalem neobaroko-
wym, murowany, tynkowany, o rzucie niesymetrycznym, piętrowy,
nakryty dachem dwuspadowym z dachówki. W elewacji frontowej tró-
josiowy ryzalit, zwieńczony szczytem falistym, w elewacji ogrodowej
piętrowa loggia i kolisty ryzalit, nakryty kopułą z belwederem
mieszczący salon.

– Budynek oficyny z 4 ćw. XIX wieku, eklektyczny, z bogatym detalem
neorenesansowym i neobarokowym, murowany, tynkowany, piętrowy
z dwoma ryzalitami-skrzydłami bocznymi, nakryty dachem dwuspa-
dowym z dachówki.

– Kaplica, dawnej wozownia – wzniesiona 1890 r. o cechach eklektycz-
nych, murowana z cegły z detalem wyprofilowanym w tynku, nakryta
dachem dwuspadowym z dachówki

– Dawny czworak, wzniesiony w 1890 r. silnie przekształcony, murowany,
tynkowany, parterowy, nakryty dachem dwuspadowym z dachówki

– Wieża ciśnień o cechach eklektycznych, z detalem neogotyckim i neo-
barokowym na planie ośmioboku, murowana z cegły, nakryta krene-
lażem i nakryty daszkiem piramidalnym z lukarnami.

– Park z aleją dojazdową (aleja Dygasińskiego) założony na przełomie
XVIII i XIX w. częściowo przekomponowany w drugiej połowie
XIX wieku, o charakterze krajobrazowym, o układzie wnętrz promie-
nisto-pierścieniowym, w części północno-wschodniej adoptowany
wtórnie dla funkcji rekreacyjno-sportowej, z wprowadzeniem boiska
w miejscu stawu.

Członek Towarzystwa Przyjaciół im. Erazma i Anny Jerzmanowskich 
Grażyna Fijałkowska 

Literatura: 
– Grażyna Fijałkowska, Zespół pałacowo-parkowy im. E i A. Jerzmanow-

skich. Urząd Miasta Krakowa. 2005 
– Rajmund Boroń, Prokocim XX wieku Kraków, Towarzystwo Przyjaciół

Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich Kraków 2007 

„Dom to azyl, miejsce gdzie można czuć się bezpiecznie. Kiedy do jego
wnętrza wdziera się łapa przemocy , już nie ma gdzie się schować. Jej pazury
pozostawiają ślady na całe życie.” W taki obrazowy sposób o przemocy wy-
raża się jedna z wielu tysięcy osób dotknięta tym problemem. 

Przemoc w rodzinie zaczyna się zazwyczaj niewinnie. Do zwykłej kłótni
dochodzą wyzwiska, groźby, potem zaczyna się szturchanie, popychanie,
które zmienia się w brutalne pobicie . Początkowo osoba dotknięta prze-
mocą na to nie reaguje, bo rodzina wydaje się najważniejsza. Ale granice
agresji przesuwają się czego wyrazem są coraz brutalniejsze ataki. Ofiarami
przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%).
Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często
pod wpływem alkoholu.

Dostrzegając narastanie tych negatywnych zjawisk Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w 2010r rozpoczął wdrażanie w ramach zadań pomocy
społecznej realizację Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Adre-
satami tego programu są głównie osoby dotknięte przemocą, ale z uwagi na
fakt, że praca nad stosowaniem przemocy jest wielopłaszczyznowa –
 pośrednio adresatami są także osoby stosujące przemoc oraz osoby poma-
gające wyjść rodzinie z kryzysu. Dla poprawy jakości i uzupełnienia zakresu
działań w ramach programu realizowany jest projekt „Przeciw przemocy.
Budowanie lokalnych koalicji – interwencje z przemocy domowej”.
 Wychodząc z założenia, że jedynym skutecznym sposobem walki z prze-
mocą, jest skoordynowane współdziałanie wszystkich powołanych do tego
służb, postanowiono zainicjować ścisłą współpracę w ramach zespołów
 interdyscyplinarnych czy też lokalnych koalicji. 

Podstawę działania stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie
z którym interwencja wobec problemu przemocy w rodzinie opiera się na
zaplanowanych, skoordynowanych działaniach zespołowych, realizowa-

nych przez specjalistów będących przedstawicielami różnych instytucji 
i organizacji. 

Specjaliści to najczęściej pracownicy socjalni, pedagodzy, policjanci,
psychologowie, prawnicy, przedstawiciele służby zdrowia, członkowie
MKRPA, a także kuratorzy. Będzie to grupa osób stale ze sobą współpra-
cujących w sposób skoordynowany, dający rodzinom dotkniętym przemocą
możliwość uzyskania kompleksowej pomocy – pomocy w formie wyczer-
pującej, rzetelnej informacji na temat możliwości rozwiązania problemu,
rozmowy wspierającej, wsparcia emocjonalnego, porady prawnej, psycho-
logicznej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej lub finansowej, skierowania
do odpowiedniego specjalisty, zapewnienia schronienia, wsparcia w załat-
wianiu ważnych spraw życiowych, informacji w zakresie możliwości uczest-
nictwa w terapii.

Realizując powyższe cele Filia Nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie utworzyła już Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy
dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Punkt oferuje natychmiastowe
poradnictwo prawne i psychologiczne, wsparcie, uzyskanie informacji na
temat instytucji i osób pomagających osobom uwikłanym w przemoc.
Dyżury pełnią naprzemiennie prawnik, psycholog, pracownik socjalny dwa
razy w tygodniu w poniedziałki od godz. 16 do 18 i w czwartki od godz.13
do 15. Od września 2010r funkcjonuje grupa edukacyjno-wspierającej skie-
rowanej do osób dotkniętych przemocą. W trakcie spotkań można dowie-
dzieć się m.in. o mechanizmach, przyczynach i skutkach procesów prze-
mocy, a także uzyskać wsparcie emocjonalne oraz wiedzę na temat
możliwości uzyskania form pomocy instytucjonalnej oraz zwiększenie mo-
tywacji do korzystania z takiej oferty pomocowej

Wszystkie podejmowane dotychczas działania to dobry punkt wyjścia
do dalszych działań interdyscyplinarnych.

PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
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Jeżeli posiadasz polskie obywatelstwo, jesteś żołnierzem rezerwy,
masz nieposzlakowaną opinię (niekaralność), odpowiednie wykształcenie
i kwalifikacje na stanowisko, na którym chcesz służyć oraz zdolność psy-
chiczną i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, możesz realizować swoje
pasje w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Wystarczy 7 kroków by stać się żołnierzem!!!
Krok 1

Podejmij decyzję. – Tak, chcę byś żołnierzem NSR!
Krok 2

Poszukaj niezbędnych informacji:
• w punktach informacyjnych Wojskowych Komend Uzupełnień;
• na stronie internetowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kra-

kowie (www.wszwkrakow.wp.mil.pl); 
• w czasie trwania akcji promocyjnych.
Krok 3

Zgromadź niezbędne dokumenty, w razie wątpliwości dzwoń do Woj-
skowej Komendy Uzupełnień.

Krok 4
Złóż dokumenty w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień i czekaj 
na informacje.

Krok 5
Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania lekarskie i psychologiczne
oraz testy kwalifikacyjne.

Krok 6
Podpisz kontrakt. 

Krok 7
Odbierz kartę przydziału kryzysowego, zostałeś żołnierzem NSR!

Nigdy nie służyłeś /służyłaś/ w wojsku ale chcesz zostać
żołnierzem?

Nic straconego. Drogę do służby w NSR otwiera wzięcie udziału w szko-
leniu przygotowawczym. Terminy szkoleń, wymogi, wszelkie dodatkowe in-
formacje dostępne są w Wojskowej Komendzie Uzupełnień,

Zostanę żołnierzem NSR, stracę czas i nic nie zyskam?
NIC PODOBNEGO!!!

Pełnienie służby w strukturach Narodowych Sił Rezerwowych wiąże się
z szeregiem przywilejów i korzyści zarówno dla żołnierza jak i jego pracodawcy. 
• Nikt nie zwolni żołnierza NSR z pracy, gdyż w okresie pozostawania na

przydziale kryzysowym stosunek pracy żołnierza rezerwy nie może być
przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje
się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub
na czas wykonywania określonej pracy;

• W zamian za nieobecność pracownika pracodawca otrzyma ekwiwa-
lent pieniężny rekompensujący każdy dzień nieobecności żołnierza
NSR w związku z jego udziałem w ćwiczeniach czy działaniach; 

• Żołnierz rezerwy urlopowany na czas służby w NSR zachowuje prawo
do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp., co daje pełnię
gwarancji stabilności zawodowej; 

• Czas czynnej służby wojskowej (ćwiczeń) zostanie wliczony do wysługi
pracowniczej. Emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa
niż 75% podstawy jej wymiaru czas czynnej służby wojskowej w NSR
zostanie doliczony do podstawy emerytury;

• Podczas odbywania ćwiczeń lub pełnienia służby przygotowawczej
żołnierz NSR otrzyma wynagrodzenie za każdy dzień służby oraz prawo
do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych. Możliwy jest
zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem
pełnienia służby (z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej
służby wojskowej i z powrotem). I – co w dziedzinie finansowej jest naj-
ważniejsze, jeśli taka wystąpi – otrzyma zwrot różnicy pomiędzy wy-
nagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie pełnienia
czynnej służby wojskowej.

• W trybie ciągłym opłacane będą składki z tytułu ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby woj-
skowej. Ponadto podczas ćwiczeń przysługiwać będzie opieka me-
dyczna i świadczenia zdrowotne wojskowej opieki medycznej,
bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne związane z pełnieniem
okresowej służby wojskowej a także turnusy leczniczo-profilaktyczne
po powrocie ze służby poza granicami kraju;

• Żołnierze NSR otrzymają bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas
pełnienia czynnej służby wojskowej, bezpłatne umundurowanie i wy-
ekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny, bezpłatne
wyżywienie lub jego równoważnik finansowy; 

• W zakresie pomocy edukacyjnej żołnierze NSR otrzymają możliwość
dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specja-
lizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na za-
sadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofi-
nansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu
pozostawania na przydziale kryzysowym;

• Ogromną wartością samą w sobie jest też dostęp do najnowocześ-
niejszych technologii wojskowych, broni, sprzętu, który inni mogą po-
oglądać jedynie w telewizji.

Szczegółowe informacje dotyczące NSR dostępne są na stronie
 internetowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie –
www.wszwkrakow.wp.mil.pl. 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE


