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Słowo wstępne

W dniu 18 czerwca bieżącego roku minęło 650 lat od dnia, gdy
Krystyn  z  Wyżyc  i  Mikluszowic,  chorąży  Ziemi  Krakowskiej,
w testamencie podzielił  posiadane przez siebie dobra pomiędzy
czterech synów: Stanisława,  Andrzeja,  Wydżgę i  Jana. W doku-
mencie tym, zachowanym niestety wyłącznie w odpisie,  wśród
kilku wymienionych miejscowości  znalazł  się  Prokocim.  Jest  to
pierwszy znany dokument, w którym padła ta nazwa, niewątpli-
wie istniejącej już wcześniej miejscowości. W związku z tym, że
jednak  nie  jest  znana  faktyczna  data  początków  nowożytnego
osadnictwa na obszarze Prokocimia, to właśnie datę wystawienia
opisanego dokumentu uznano za datę jego początków. 
Kultywujące tradycje związane z tą miejscowością, obecnie dziel-
nicą  Krakowa,  Komitet  Organizacyjny,  w  skład  którego  weszli
przedstawiciele Rady Dzielnicy XII, Towarzystwa Przyjaciół Pro-
kocimia, Parafii Matki Boskiej Dobrej Rady, Zakonu OO Augus-
tianów oraz placówek oświaty i  kultury ustanowił 2017 r. rokiem
jubileuszowym 650-lecia Prokocimia. Komitet Organizacyjny był
również odpowiedzialny za przygotowanie programu najważniej-
szych wydarzeń i uroczystości. Koordynatorem i współorganiza-
torem  większości  wydarzeń  jubileuszowych  było  Towarzystwo
Przyjaciół  Prokocimia  wraz  z  Młodzieżowym  Domem  Kultury
im. K. I Gałczyńskiego. Bezcenna dla organizatorów była pomoc
i współpraca z Radą Dzielnicy XII, która wspierała obchody jubi-
leuszowe zarówno merytorycznie jak i finansowo. W ich ramach
już  w  kwietniu  przeprowadzono  konkurs  muzyczno-taneczny
„Talenty Dzielnicy XII”, w którym wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych z terenu Prokocimia. W maju odbyła się wystawa
i  aukcja  prac  plastycznych na rzecz  Stypendium Edukacyjnego
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im.  Jerzmanowskich,  natomiast  w  czerwcu  konkurs  wierszy
o Prokocimiu „Prokocim wierszem opisany”. W czasie tradycyj-
nych,  październikowych Dni  Prokocimia po raz  pierwszy wrę-
czono „Medale 650-lecia Prokocimia” dla osób szczególnie aktyw-
nych  w  działaniach  społecznych,  edukacyjnych,  kulturalnych
i charytatywnych na terenie dzielnicy. W celu trwałego upamięt-
nienia obchodów jubileuszowych w dniu 10 listopada odbyły się
uroczystości nadania Rynkowi Prokocimskiemu nazwy „Plac 650-
lecia Prokocimia”.
Zwieńczeniem  obchodów  jubileuszowych  jest,  prezentowana
w  niniejszym  wydawnictwie  w  formie  streszczeń  wystąpień,
multidyscyplinarna  konferencja  naukowa  poświęcona  różnym
aspektom wielowiekowych dziejów Prokocimia. Głównym orga-
nizatorem  konferencji  jest  Towarzystwo  Przyjaciół  Prokocimia,
współorganizatorami są Polska Akademia Umiejętności, Wydział
Historyczny  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  Wydział  Historii
i Dziedzictwa  Kulturowego  Uniwersytetu  Papieskiego  Jana
Pawła II w Krakowie, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony
Środowiska Politechniki Krakowskiej, Zakon św. Augustyna, jak
również  Rada  Dzielnicy  XII  oraz  Młodzieżowy  Dom  Kultury
im. K.I. Gałczyńskiego.
Celem konferencji jest przedstawienie obrazu Prokocimia w ciągu
jego dziejów pod kątem geograficznym, historycznym, architekto-
nicznym i kulturowym. Biorą w niej udział zarówno naukowcy
z kilku krakowskich uczelni, reprezentujący rozległą problematy-
kę zagadnień związanych z Prokocimiem, jak również studenci
różnych specjalności oraz miłośnicy historii Prokocimia.
Wśród prezentowanych wystąpień można wyróżnić szereg refe-
ratów poświęconych historii Prokocimia, zarówno pokazujących
w  sposób  przekrojowy  całość  zagadnienia  (T.  Ściężor  Prokocim
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przez wieki), jak też wybrane jego aspekty (J. Wyrozumski Warunki
zewnętrzne rozwoju Prokocimia w okresie staropolskim, o. Jan E. Bier-
nat OSA Obecność i znaczenie Augustianów w Prokocimiu, T. Ściężor
Zagadka  Prokendorffu,  czyli  o  możliwych  początkach  Prokocimia,
K. Wielgus  Druga  bitwa  o  Kraków).  Zaprezentowano  również
wybitne  postacie  w  dziejach  Prokocimia  (A.  Ściężor  Kazimierz
Wodzicki  -  myśliwy,  ornitolog,  społecznik,  A.  Więch  Działalność
Erazma  Józefa  Jerzmanowskiego  jako  przykład  autokreacji.  Wokół
problematyki  mecenatu  końca  XIX  wieku)  oraz  ich  działalność
(T. Skrzyński Dla Polski i Kościoła. Fundacja Nagród imienia Erazma
i Anny małżonków Jerzmanowskich. Założenia a rzeczywistość).  Poje-
dyncze referaty poświęcone są również zabytkom sztuki w Pro-
kocimiu (B. Frey-Stecowa Refleks sztuki europejskiej w kaplicy ojców
augustianów  w  Prokocimiu)  czy  jego  mieszkańcom  (M. Drożdż
Rycerze  biało-czerwonej  szachownicy  z  prokocimskiego  pomnika,
G. Szuster  Więźniowie  KL Auschwitz-Birkenau z  Prokocimia.  Wpro-
wadzenie do problemu i  podstawa źródłowa).  Dwa referaty dotyczą
rozwoju  Prokocimia  w  okresie  międzywojennym  (W. Święch
Budownictwo mieszkalne w gminie Prokocim lat 30. XX w. w świetle
przepisów  prawa  okresu  międzywojennego,  D.  Kozioł  Działalność
gospodarcza osób fizycznych na terenie gminy Prokocim w latach 1927-
1939).  Niezwykle  interesujące  położenie  Prokocimia  na  styku
kilku jednostek geo- i hydromorfologicznych, wpływające na hi-
storię  i  współczesność  tych  terenów  zostało  zaprezentowane
w grupie trzech referatów (T. Ściężor Geomorfologia i hydromorfolo-
gia  historyczna  obszaru  Prokocimia,  A.  Radecki-Pawlik  Drwinka,
rzeka  w  parku  im.  Jerzmanowskich  w  Krakowie-Prokocimiu:  stan
ekologiczny,  A. Czaplicka  Jakość  wód  zalewu  Bagry  w  Prokocimiu
w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego).
Konferencji  towarzyszy  wydarzenie  artystyczne  pt.  Muzyczny
salon,  przygotowane  przez  Młodzieżowy  Dom  Kultury
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im. K. I. Gałczyńskiego, znajdujący się w historycznym budynku
Towarzystwa  Szkół  Ludowych,  położonym  w  centrum  starego
Prokocimia, jak również zwiedzanie zabytków w ramach Spaceru
historycznego po Prokocimiu. 
Mamy nadzieję, że konferencja nie tylko będzie godnym zwień-
czeniem obchodów jubileuszu 650-lecia Prokocimia, lecz również
przyczyni się do dalszych badań, dotyczących tego jakże interesu-
jącego pod wieloma względami obszaru.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia, 
mgr Teresa Grzybowska

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, 
dr Tomasz Ściężor
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Tomasz Ściężor
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Prokocim przez wieki

Prokocim powstał u zbiegu dwóch historycznych szlaków han-
dlowych, „traktu wołowego”, wiodącego z Rusi przez Kraków na
Śląsk, oraz „traktu solnego”, którym przewożono sól z żup sol-
nych w Wieliczce. Jego początki są, być może, związane z posta-
ciami  biskupów  krakowskich  Prokopa  i  Jana  Muskaty  oraz
z burzliwymi wydarzeniami okresu rządów czeskich w Krakowie
i przejęcia władzy przez księcia Władysława Łokietka.
Jego  pisane  dzieje  datują  się  od  1367 r.,  gdy  po  raz  pierwszy
nazwa  „Prokocim”  pojawia  się  w  dokumentach.  Początkowo
podzielony  na  kilka  części,  z których  jedna  była  własnością
rycerską, druga, być może, mieszczańską, po raz pierwszy zostaje
zjednoczony w połowie XV w., a po kolejnych podziałach między
różne rodziny mieszczańskie ostatecznie staje się niepodzielnym
majątkiem wraz z przejściem w ręce rodu Tarnowskich w pierw-
szej połowie XVI w. Majątek, a właściwie folwark prokocimski, od
połowy  XVII  w.  nękany  często  przez  przechodzące  wspo-
mnianymi traktami wojska, przechodzi następnie kolejno w ręce
książąt  Ostrogskich,  Zasławskich,  Lubomirskich  i  Sanguszków,
stanowiąc często wiano czy oprawę wdowią. Kolejni właściciele
i właścicielki  Prokocimia  wydzierżawiają  go  różnym  osobom.
Jeden z dzierżawców, ks. Michał Wodzicki, w 1747 r.  przejmuje
Prokocim  z  rąk  księcia  Janusza  Aleksandra  Sanguszki,
zapoczątkowując  ponad stuletnie  rządy tej  rodziny.  Za rządów
rodu  Wodzickich,  w  szczególności  Eliasza  i  jego  syna,  Józefa
Wodzickiego,  Prokocim  staje  się  rezydencją  tego  rodu,  który
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wznosi tu istniejący do dzisiaj pałac i zakłada park, uregulowane
zostają stosunki wodne. Zwieńczeniem tej epoki w dziejach Pro-
kocimia jest objęcie go pod koniec XIX w. przez znanego przemy-
słowca, Erazma Józefa Jerzmanowskiego, który doprowadził do
ponownego  rozkwitu  majątku.  Kontynuatorami  jego  dzieła
w XX w. byli kolejni, ostatni już właściciele majątku, czyli Zakon
św. Augustyna.  W tym okresie powstała część robotnicza rolni-
czego,  jak  dotąd,  Prokocimia,  czyli  kolejarskie  Szutry,  które
ostatecznie, w dużej mierze dzięki działalności OO. Augustianów,
po II Wojnie Światowej,  wraz z osiedlem kolejarskim i osiedlem
urzędniczym, stały się jego integralną częścią. W okresie II Wojny
Światowej Prokocim został  przyłączony do Krakowa jako jedna
z jego dzielnic. Obecnie, wraz z Bieżanowem, stanowią Dzielnicę
XII Miasta Krakowa.
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o. Jan Emil Biernat OSA
Opatství svatého Tomáše na Starém Brně, Mendlovo nám. 157/1, 
603 00 Brno, Republika Czeska, e.biernat@interia.pl

Obecność i znaczenie Augustianów w Prokocimiu

Znaczenie  miejscom,  miejscowościom nadają  przede wszystkim
ludzie tam przebywający. Prokocim, będący pierwotnie wsią pod-
krakowską,  a  następnie  gminą  i  częścią  Miasta  Krakowa,  miał
szczęście,  że w jego granicach zamieszkały osoby, które miejscu
temu nadały znaczenie. Jedni przynieśli tutaj swój życiowy doro-
bek,  a  inni  mogli  rozwinąć swoją  wyróżniającą  się  działalność.
Dzięki  ich  osobistemu zaangażowaniu,  odwadze  i  poświęceniu
Prokocim  otrzymał  istotną  pomoc  dla  swojego  rozwoju  oraz
uzyskania  swojej  tożsamości.  Historię  pisaną  przez  duże  „H”
tworzą ludzie poprzez oddanie i zaangażowanie się w realizacji
idei.
Czołową postacią dla Prokocimia jest Erazm Józef Jerzmanowski,
który wraz ze swoim przybyciem na to miejsce naznaczył je spu-
ścizną swojego ducha, myśli oraz osiągnięć naukowo-gospodar-
czych. Jego wielkość znalazła kontynuację. 
Po  śmierci  Erazma  Jerzmanowskiego,  jego  majątek  zakupili
Augustianie z krakowskiego Kazimierza. Celem, który przyświe-
cał nabyciu Prokocimia przez Augustianów, było zabezpieczenie
materialne klasztoru, jak i poszerzenie swojej obecności i możli-
wości działań duszpasterskich.
Augustianie, którzy założyli nowy klasztor na Prokocimiu, przy-
czynili  się  do  konsolidacji  społeczności  lokalnej,  uaktywnienia
działalności społecznej, rozwoju intelektualnego poprzez pomoc
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przy  tworzeniu  placówek edukacyjnych oraz  do  wzrostu i sze-
rzenia życia religijnego.
Wśród najważniejszych postaci Zakonu aktywnie działających w
Prokocimiu  wymienieni  być  powinni:  Ojciec  Wilhelm  Gaczek,
Ojciec Hieronim Struszczak oraz Ojciec Bonifacy Woźny.
Działalność  Ojca  Wilhelma  Gaczka  rozciąga  się  od  momentu
nabycia majątku prokocimskiego przez Augustianów do II wojny
światowej.  Przy  jego  pomocy  i  wsparciu  żyjąca  w  pewnej  sta-
gnacji, społeczność prokocimska pobudzona została do aktywno-
ści.  W tym czasie powstały liczne stowarzyszenia,  grupy i koła
zainteresowań.  Istotną  cegiełką  w  tym  rozwoju  była  pomoc
udzielona przy budowie szkoły i domu kultury. Ojciec Gaczek był
głównym  inicjatorem  budowy  nowego  wielkiego  kościoła  dla
Prokocimia, czemu przyświecał również cel integracji jego miesz-
kańców.
W czasie trudnego czasu wojny, największą aktywnością wykazał
się Ojciec Hieronim Struszczak. Doprowadził on do potrzebnych
remontów tzw. kaplicy parkowej – pierwszego kościoła prokocim-
skiego oraz swym zaangażowaniem w pracy z młodzieżą, głów-
nie z ministrantami, pomagał im przetrwać czas wojny.
Po wojnie  kontynuatorem efektywnej  działalności  Augustianów
na Prokocimiu został Ojciec Bonifacy Woźny – więzień obozów
zagłady, który to dokończył budowę kościoła Matki Bożej Dobrej
Rady. Zasłynął, jako człowiek wielkiego serca, otwarty na pomoc
każdemu w potrzebie. W okresie komunizmu stał się ofiarą po-
dłych działań służb specjalnych, które wciągnęły go do szeregów
księży patriotów. Jednakże przynależność tą umiał  wykorzysty-
wać celem udzielenia pomocy różnym parafiom i zakonom.
Wśród  zasług  Augustianów  dla  Prokocimia  należy  również
odnotować sprzedaż terenów za tzw. symboliczną złotówkę pod
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budowę osiedli  kolejarskich.  Rzadko  spotykana  dobroczynność
w formie wyżej  wymienionej  sprzedaży, jak również aktywność
we współtworzeniu stowarzyszeń i innych zrzeszeń parafialnych
sprawiła,  że  przed  wojną  w  środowisku  duchownych  krakow-
skich panowała opinia, że Augustianie bratają się z proletariatem. 
Reasumując  należy  stwierdzić,  że  działalność  Augustianów  na
Prokocimiu była w pełni  wizjonerska i przyszłościowa.  Niestety
prowokacja  służb bezpieczeństwa w roku 1950,  która doprowa-
dziła do kasaty klasztoru Augustianów na krakowskim Kazimie-
rzu,  tym samym przerwała  to  owocne  dzieło  augustiańskie  na
Prokocimiu.
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Tomasz Ściężor
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sciezor@vistula.pk.edu.pl

Zagadka Prokendorffu, 
czyli o możliwych początkach Prokocimia

Nazwa  Prokocim  pojawia  się,  jak  wiadomo,  po  raz  pierwszy
w dokumencie podziału majątku Krystyna z Wyżyc i  Mikluszo-
wic  z  1367  r.  Kolejne  dokumenty,  pochodzące  z końca  XIV w.,
dotyczą głównie sporu między rodem dziedziców Wyżyc, potom-
ków Krystyna, oraz rodem dziedziców Trzewlina, zwanych póź-
niej Wielowieyskimi, którzy pozyskali je, prawnie czy bezpraw-
nie, po jego śmierci. Jest wtedy również ustalana granica między
dobrami panów z Trzewlina, a wsią kapituły krakowskiej, Bieża-
nowem.  W posiadaniu  Wielowieyskich  Prokocim  pozostaje  do
połowy XV w.,  gdy Piotr  Breński  sprzedaje  go  swojemu krew-
nemu,  Stanisławowi  Koczwarze,  rajcy  krakowskiemu.  Z  opisu
w Liber beneficiorum Jana Długosza wynika, że w drugiej połowie
XV w. Prokocim niewątpliwie w całości był własnością właśnie
Stanisława Koczwary. Czy jednak sytuację tę można ekstrapolo-
wać do okresu wcześniejszego? 
Już  dawniej  zwrócono  uwagę  na  zapiski  w  najstarszej  księdze
Sądu Najwyższego Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim,
pochodzące  z  lat  1395–1396,  odnoszące  się  do  Allodium Proken-
dorff.  Folwark ten,  będący w tym okresie własnością mieszczan
krakowskich, niegdyś był własnością wójtów krakowskich. Z opi-
su folwarku wynika, że składały się na niego głównie pastwiska.
Nie są znane jakiekolwiek późniejsze wzmianki o nim. Można po-
stawić  tezę, że wspomniane wcześniej  dobra Krystyna z Miklu-
szowic  znajdowały  się  przy  „trakcie  wołowym”  w północnej,
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nizinnej  części  obecnego  Prokocimia,  granicząc  z  Bieżanowem,
natomiast  Allodium  Prokendorff zajmował  wyżej  położoną  część
południową,  położoną  przy  „trakcie  solnym”,  w  której  aż  do
drugiej  wojny  światowej  rzeczywiście  dominowały  pastwiska.
Potwierdzeniem tego może być, odnotowana jeszcze w XVIII w.,
przynależność południowej części Prokocimia do parafii św. Marii
Magdaleny w Kosocicach, podczas gdy tzw. Stara Wieś należała
do  parafii  św.  Jakuba  na  Kazimierzu.  Przy  takim  założeniu
połączenie  obu  części  Prokocimia,  rycerskiej  i  mieszczańskiej,
nastąpiłoby dopiero w połowie XV w. po zakupie części północnej
przez Stanisława Koczwarę,  będącego już wcześniej,  być może,
właścicielem Allodium Prokendorff.
Jeżeli prezentowana hipoteza, o przynależności części południo-
wej średniowiecznego Prokocimia do dóbr wójtów krakowskich,
zostałaby potwierdzona, to przy, równie hipotetycznej, przynależ-
ności jego części północnej do dóbr kapituły krakowskiej, wzma-
cniałoby  to  postawioną  niegdyś  tezę  o  biskupie  krakowskim
Prokopie, jako założycielu osady.
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Beata Frey-Stecowa
Instytut Historii Kultury i Sztuki Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie
ul. Sławkowska 32, 31-014 Kraków, bfs@poczta.onet.pl

Refleks sztuki europejskiej w kaplicy ojców augustianów 
w Prokocimiu

W 1583 roku cesarz Rudolf II Habsburg (1576-1612) uczynił Pragę
stolicą cesarstwa. Rychło Praga stała się ważnym ośrodkiem artys-
tycznym,  gdyż  ten  nieudolny  władca  i polityk  okazał  się  wy-
bitnym  kolekcjonerem  i  mecenasem,  zatrudniających  na  swym
dworze  grono  znakomitych  twórców,  pochodzących  z  różnych
miast europejskich. Wśród nich było wielu słynnych malarzy, a do
spopularyzowania  ich dokonań przyczyniali  się  rytownicy,  wy-
konujący graficzne reprodukcje obrazów. Jednym z nadwornych
rytowników cesarza Rudolfa II był Egidiusz Sadeler II (około1570
Antwerpia – 1629 Praga). Wśród jego prac jest miedzioryt repro-
dukujący obraz przedstawiający Złożenie do grobu, namalowany
przez Josepha Heintza (1564 Bale – 1609 Praga), Szwajcara pracu-
jącego na praskim dworze jako portrecista i malarz nadworny od
1591 r. Dzięki rycinie Egidiusz Sadelera II dzieło Josepha Hintza
znane było w Krakowie,  o czym świadczy obraz znajdujący się
obecnie w kaplicy Ojców Augustianów w Prokocimiu. Obraz ten
pełni funkcję czternastej stacji Męki Pańskiej i wraz z trzynastoma
innymi obrazami został przeniesiony z siedziby augustianów na
Kazimierzu; jako czas ich wykonania podawany jest rok 1830.
Obraz naśladujący  kompozycję  Josepha  Heintza  ma nieco  inne
wymiary niż obrazy pozostałe, a co ważniejsze różni się od nich
sposobem  malowania,  zdradzającym  nie  tylko  rękę  innego
wykonawcy, ale też inny, znacznie wcześniejszy czas powstania.
Powierzchnia  obrazu  pokryta  jest  obecnie  warstwą  dawnego,
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pociemniałego werniksu, co znacznie utrudnia datowanie; wydaje
się jednak, że obraz powstał w 2 połowie XVII w. Warto dodać, że
obraz  Zdjęcie  z krzyża  w  prokocimskiej  kaplicy  to  nie  jedyne
w Krakowie zapożyczenie z twórczości Josepha Hintza, dokonane
dzięki rycinie Egidiusza Sadelera II – niewielki fragment tego sa-
mego miedziorytu został wykorzystany przez Andrzeja Wenestę,
komponującego w 1674 r.  obraz przedstawiający  Mistyczne za-
ślubiny św. Katarzyny Aleksandryjskiej,  umieszczony w ołtarzu
głównym w augustiańskim kościele Św. Katarzyny na Kazimie-
rzu.  Skoro  w tym samym miejscu  i  najpewniej  w tym samym
mniej  więcej czasie powstały dwa obrazy namalowane z wyko-
rzystaniem tej samej ryciny, to nasuwa się pytanie, czy oba obrazy
mógł wykonać ten sam malarz?
Udzielenie odpowiedzi na to pytanie będzie możliwe dopiero po
przeprowadzeniu  szczegółowych  badań  porównawczych,  po-
przedzonych odczyszczeniem obrazu w kaplicy.
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Anna Ściężor
Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, anna.sciezor@student.uj.edu.pl

Kazimierz Wodzicki – myśliwy, ornitolog, społecznik

Hrabia Kazimierz Wodzicki (1816–1889) był jednym ze słynnych
dziewiętnastowiecznych  właścicieli  Prokocimia.  Podczas  swego
długiego życia prowadził działalność związaną z różnymi dzie-
dzinami. Był niezwykle mocno zaangażowany w praktykowanie
polowań,  co  zostało  wyraziście  i  plastycznie  ukazane  w  jego
dziele  o charakterze  autobiograficznym,  poświęconym  wspom-
nieniom hrabiego z dawnych myśliwskich wypraw na niedźwie-
dzie, dziki oraz wilki. W innym swym dziele opisywał on także
czas, jaki spędził w młodości na łowach z doświadczonym my-
śliwym, „panem Michałem”. Inną istotną kwestią są zaintereso-
wania  Kazimierza  Wodzickiego  związane  z sokolnictwem,  wie-
dza, jaką posiadał na ten temat i jego własne doświadczenia w tej
materii. Bardzo znaczącą sferę aktywności hrabiego stanowi jego
zaangażowanie w przedstawienie niepokojącej sytuacji społeczno-
gospodarczej, jaka panowała na terenach ówczesnej Galicji. Warte
uwagi są także proponowane przez niego środki, jakie miałyby, w
jego  opinii,  naprawić  istniejący  stan  rzeczy.  Nie  należy  także
pomijać  aktywności  hrabiego  Kazimierza  Wodzickiego  w  dzie-
dzinie, w obrębie której osiągnął uznanie, a mianowicie w ornito-
logii.  Jego  zainteresowania  tą  gałęzią  nauki  można  zauważyć
w sporządzonej przez niego relacji z wyprawy ornitologicznej na
tereny Tatr i Karpat Galicyjskich w 1850 roku oraz w Zapiskach
ornitologicznych, w których szczegółowo opisywał poszczególne
gatunki ptaków. 
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Pomimo rozbudowanej działalności hrabiego Kazimierza Wodzic-
kiego oraz stworzenia przez niego wielu dzieł, wydaje się, że jego
postać uległa pewnemu zapomnieniu w społecznej świadomości.
Potrzebne wydaje się zatem przypomnienie osoby hrabiego Kazi-
mierza  Wodzickiego  i  ukazanie  go  w  różnych  aspektach  jego
działalności oraz zrekonstruowanie pewnych danych biograficz-
nych  na  podstawie  jego  dzieł.  Tak  wielostronne  ukazanie  jego
postaci pozwala określić znaczące wydarzenia z życia hrabiego,
jego  charakter  oraz  poglądy.  Jego  dorobek  pisarski  ukazuje  go
jako patriotę i człowieka zaangażowanego w życie publiczne, któ-
ry próbował przekazać czytelnikom swych dzieł  własną bogatą
wiedzę, a także liczne doświadczenia, jakie udało mu się zdobyć
w ciągu lat  życia  poprzedzających stworzenie  jego  dzieł.  Kazi-
mierz  Wodzicki  stanowi  zatem  postać  skomplikowaną  i  wartą
dalszych badań.
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Arkadiusz Więch
Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, arkadiuszwiech@gmail.com

Działalność Erazma Józefa Jerzmanowskiego jako 
przykład autokreacji. Wokół problematyki mecenatu 
końca XIX wieku

Koniec XIX wieku to czas niezwykle silnego rozwoju, na pozosta-
jących  pod  zaborami  ziemiach  polskich,  instytucji  mecenatu
artystycznego,  społecznego,  naukowego.  Pośród grona polskich
mecenasów odnaleźć możemy nazwiska przedstawicieli ziemiań-
stwa  (Działyńscy,  Czartoryscy,  Reyowie),  przemysłowców,  ban-
kierów oraz zamożnej inteligencji. W przypadku Prokocimia taką
postacią był  osiadły w nim, w 1896 roku,  Erazm Józef Jerzma-
nowski (1844-1909).
Wywodzący się z zamieszkującej na Ziemi Sieradzkiej oraz Kuja-
wach szlachty Jerzmanowski jest postacią wielowymiarową, któ-
rej życiem można by odważyć kilka osób. Powstaniec styczniowy,
emigrant, inżynier, wynalazca, biznesmen, amerykański milioner,
a w końcu działacz społeczny i filantropijny – znakomicie wpisuję
się we wspomnianą powyżej instytucję polskiego mecenatu. 
Prowadzona  przez  niego  działalność  filantropijna  odbijała  się
szerokim echem nie tylko pośród amerykańskiej Polonii, ale także
wśród mieszkańców ziem polskich. Wspomagał przybywających
do USA polskich emigrantów. Znacznie  zasilał  finansowo Bank
Ziemski w Poznaniu, Kasę im. Mianowskiego, Towarzystwo Czy-
telni Ludowych w Poznaniu, Towarzystwo Weteranów Powstania
Styczniowego i  wiele innych.  Fundował kościoły,  wspierał edu-
kację kobiet, aktywnie działał na rzecz walki z analfabetyzmem
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i alkoholizmem wśród chłopów. Skupował dzieła sztuki, rozpro-
szone po świecie polonica, które następnie przekazywał do m. in.
Biblioteki  Jagiellońskiej  w Krakowie  oraz  Muzeum  Polskiego
w Rapperswilu, którego był członkiem zarządu. Przyczynił się do
organizacji Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 roku, a także
udziału delegacji  polskiej  w Wystawie  Powszechnej  w Chicago
rok wcześniej. Dał się poznać jako aktywny działacz organizacji
polonijnych, m.in. Związku Narodowego Polskiego.
Opracowane przez niego metody otrzymywania, używanego do
oświetlania amerykańskich ulic, gazu wodnego pozwoliły mu na
uzyskanie znaczącej pozycji w świecie amerykańskiego biznesu. 
Przedmiotem prezentowanego  wystąpienia  będzie  próba  odpo-
wiedzi  na  pytanie  w  jakim  stopniu  o ówczesnej  popularności
Erazma Jerzmanowskiego decydowała skala prowadzonej  przez
niego działalności filantropijnej, a na ile była to świadoma kreacja
samego  bohatera,  który  działając  biznesowo  na  rynku  amery-
kańskim, wykorzystywał metody public relations oraz na w jakim
stopniu  powstały  wówczas  mit  funkcjonował  już  po  śmierci
Jerzmanowskiego.
Podstawą źródłową niniejszego referatu stały się materiały zgro-
madzone w polskich i amerykańskich archiwach, a także grunto-
wna analiza prasy zarówno wychodzącej na ziemiach polskich jak
i polonijnej, a także gazet amerykańskich.
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Tomasz Skrzyński
Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Politologii
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, tomasz.skrzynski@up.krakow.pl

Dla Polski i Kościoła. Fundacja Nagród 
imienia Erazma i Anny małżonków Jerzmanowskich. 
Założenia a rzeczywistość

W końcu XIX w., na ziemiach polskich wielu rodaków uznało, że
bardzo ważnym sposobem pracy dla dobra Ojczyzny jest  przy-
czynianie  się  do rozwoju polskiej  kultury i  nauki.  Jeden z  naj-
bogatszych polskich przedsiębiorców, społecznik Erazm Jerzma-
nowski zapisał w testamencie 1.200 tys. koron na rzecz, mającej
powstać  po  śmierci  jego  żony,  fundacji.  Zdecydował,  że  90%
dochodu z majątku fundacyjnego co roku będzie przeznaczone na
nagrodę,  przyznawaną  przez  najważniejszą  polską  społeczną
organizację naukową – Akademię Umiejętności. Laureatem miała
być  osoba  urodzona  w  granicach  przedrozbiorowej  Rzeczpos-
politej,  narodowości  polskiej,  wyznania  rzymskokatolickiego,
która  zajęła  wybitne  miejsce  w  społeczeństwie  polskim  dzięki
swoim pracom literackim, naukowym lub humanitarnym, doko-
nywanym z korzyścią dla ojczyzny. 
W 1912 r. Akademia przejęła w pełni zarząd nad funduszem. Akt
Fundacyjny spełniał wszystkie warunki oczekiwane w takich sy-
tuacjach: dokładny, zwięzły, w pełni zgodny z wolą zmarłego i nie
dopuszczający  wyjątków.  Laureata  spośród odpowiednio  wyty-
powanych kandydatów wybierał  Komitet  Fundacji,  a  następnie
Walne Zgromadzenie członków Akademii.
Szczegółowe wytyczne dla działań Fundacji zawierał regulamin.
W praktyce jednak były nieprzewidziane okoliczności, w których
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nie można było utrzymać niektórych wymogów (np.  w 1915 r.
niemożliwe  było  odbycie  Walnego  Zgromadzenia  w  Krakowie
zagrożonym rosyjskim oblężeniem).
W 1945 r. w ukształtowanych przez komunistów warunkach ma-
terialnych i politycznych Akademia musiała zawiesić przyznawa-
nie  nagrody.  Z  upływem  dziesięcioleci  jej  prestiż  uległ  niemal
całkowitemu  zapomnieniu.  Po  1989  r.  do  wznowienia  nagrody
potrzebne było więc odpowiednie zaplecze finansowe oraz odbu-
dowa struktur i autorytetu Akademii. Te ostatnie zrealizowano w
ciągu kilku lat. Finansowanie nagrody, po staraniach władz PAU
oraz  Towarzystwa  Przyjaciół  Prokocimia  im.  Erazma  i Anny
Jerzmnowskich,  oparto  o  władze  samorządowe  województwa
małopolskiego.  Od  2009  r.  fundatorem  nagrody  jest  Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Część zmian wpro-
wadzonych  w  sposobie  działania  odnowionej  Fundacji,  można
uznać  za  efekt  wyciągnięcia  wniosków,  z  praktyki  stosowania
regulaminu do 1939 r.
Poza  uczonymi,  Komitet  Nagrody  tworzą  także:  prominentny
przedstawiciel  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Mało-
polskiego oraz reprezentant Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. 
Zgodnie z intencją fundatora dążono do tego by pozycja laureata
była powszechnie uznana przez współczesnych. W czasach wojny
i wielkiego kryzysu gospodarczego większe szanse uhonorowa-
nia  mieli  kandydaci  mający  zasługi  na  polu  humanitarnym.
W latach gdy sytuacja społeczna i polityczna ojczyzny była lep-
sza,  wśród wybranych przeważali  uczeni  działający w różnych
dziedzinach  i  częściach  kraju.  Podsumowując,  spośród  dotąd
nagrodzonych:  osiem  osób  otrzymało  nagrodę  za  działalność
humanitarną,  dziesięć w dziedzinie nauk humanistycznych,  sie-
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dem w szeroko pojętej dziedzinie nauk przyrodniczych, a jedynie
dwie  osoby  za  dzieła  literackie.  Należy  jednak  podkreślić,  że
badacze oraz niektóre oficjalne uzasadnienia przyznania nagrody
za  znacznie  ważniejsze  uznają  uhonorowanie  działalności  kul-
turalnej czy patriotycznej laureatów.
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Mateusz Drożdż
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, 
ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków, mateusz.drozdz@onet.pl

Rycerze biało-czerwonej szachownicy 
z prokocimskiego pomnika

W 2002 r. na skrzyżowaniu ulic Na Wrzosach i Górników został
odsłonięty  pomnik lotników z Prokocimia.  Widnieje  na nim 21
nazwisk żołnierzy Polskich Sił Powietrznych lub adeptów latania,
których łączył  fakt  urodzin,  wychowywania się  lub mieszkania
w Prokocimiu.
Na  granicie  ozdobionym  lotniczym  śmigłem  z  imitacją  prze-
strzelin  są  wymienieni  prokocimscy  piloci,  nawigatorzy  i  inni
specjaliści  lotniczy,  którzy  chlubnie  zapisali  się  w  100-letniej
historii  polskiego lotnictwa wojskowego.  Świadczą o  tym zwy-
cięstwa powietrzne, które osiągnęli, stopnie, na jakie ich awanso-
wano, funkcje dowódcze, jakie pełnili, medale i odznaczenia, jakie
im  przypięto  do  mundurów,  informacje,  jakie  można  znaleźć
w książkach poświęconych historii Polskich Skrzydeł.
Nie wszystkim dane było rozwinąć skrzydła i dowieść swojego
talentu do latania – część z nich zginęła śmiercią lotnika jeszcze
przed wybuchem wojny. Ci, którzy stanęli do walki w czasie II
wojny  światowej  walczyli  od  samego  jej  początku  do  prawie
samego końca. Nie wszystkim było dane doczekać zakończenia
tego konfliktu, nie wszystkim dane też było powrócić do swojego
rodzinnego  Prokocimia,  włączonego  tymczasem  w  granice  ad-
ministracyjne Krakowa.
Mimo to Kraków pamięta o swoich bohaterach. Wielu z lotników
z Prokocimia zostało upamiętnionych przez władze miasta jako
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patroni  krakowskich  ulic.  Referat  ma  na  celu  przypomnienie
nazwisk, zasług i osiągnięć, aby upamiętnić prokocimskich orłów
nie  tylko  z  okazji  650-lecia  Prokocimia,  ale  też  w przededniu
setnej rocznicy powstania polskiego lotnictwa.
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Aleksander Głogowski
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, 
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków, 
a.glogowski@uj.edu.pl

Z Prokocimia do Pakistanu

Jak powszechnie wiadomo, Prokocim był dzielnicą zamieszkiwa-
ną w latach międzywojennych przez rodziny kolejarskie. Byli to
więc  ludzie  posiadający  wiedzę  i  doświadczenie  w  zakresie
nowoczesnych jak na owe czasy technologii. Nic więc dziwnego,
że liczna grupa młodych prokocimian połknęła „bakcyla” lotnic-
twa. Ich nazwiska zostały uwiecznione na tablicy pamiątkowej. 
Podczas  prowadzonych  przeze  mnie  badań  naukowych  nad
uczestnictwem weteranów Polskich Sił  Powietrznych na Zacho-
dzie w tworzeniu Royal Pakistan Air Force natknąłem się na dwa
nazwiska lotników, którzy jako miejsce urodzenia podawali Pro-
kocim (wówczas jeszcze miejscowość pod Krakowem): kpt. Mie-
czysław  Gorzula  (pilot  302  Dywizjonu  Myśliwskiego)  oraz
por. Stanisław Karol Susz (mechanik w 302 Dywizjonie Myśliws-
kim w Anglii).  Pierwszy z nich był  pilotem wojskowym, który
jako  jeden  z  pierwszych  Polaków  zestrzelił  niemiecki  samolot
odrzutowy  Messerschmitt  Me-262.  Drugi  zaś  był  mechanikiem
lotniczym i  pewnie  dlatego  nie  znalazł  się  na  wzmiankowanej
tablicy pamiątkowej.
Celem tekstu i wystąpienia konferencyjnego będzie przedstawie-
nie  historii  i  znaczenia  polskich  lotników  dla  powstawania  sił
powietrznych nowego (utworzonego w 1947 roku) państwa na tle
życiorysów dwóch Prokocimian. Obydwaj bowiem byli reprezen-
tatywnymi przykładami polskich specjalistów: jeden uczył mło-
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dych Pakistańczyków sztuki pilotażu, drugi zaś szkolił młodych
mechaników. Obydwaj też po zakończeniu służby kontraktowej
nad Indusem, wybrali życie emigrantów na Zachodzie. Gorzula
był popularnym działaczem polonijnym w Australii.  Susz nato-
miast po wojnie zamieszkiwał w Londynie.
Obydwa te biogramy ukazują postaci pasjonatów lotnictwa, któ-
rzy swoją wiedzę spożytkowali   w okresie  II  wojny światowej,
służąc Ojczyźnie w szeregach Polskich Sił Powietrznych w Wiel-
kiej Brytanii. Z powodów historyczno-politycznych nie wrócili do
Polski  po  1945  roku.  Oddali  swe  usługi  Pakistanowi,  który
potrzebował fachowców do tworzenia swoich broni technicznych.
Nie  doczekali  zmiany  systemu  politycznego  w  Polsce,  ułożyli
swoje życie na emigracji,  będąc aktywnymi działaczami Stowa-
rzyszenia Polskich Lotników w Wielkiej Brytanii. 
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Wojciech Święch
Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 33-332 Kraków, 
wojtek_swiech@o2.pl

Budownictwo mieszkalne 
w gminie Prokocim lat 30. XX w. 
w świetle przepisów prawa okresu międzywojennego
Między I  a  II  wojną światową nastąpił  szybki  wzrost  liczby ludności
Prokocimia.  Wiązało  się  to  z  powstawaniem  nowych  nieruchomości
w gminie  (przede  wszystkim mieszkalnych).  Celem referatu  jest  uka-
zanie  zadań  władz  gminy i  powiatu  związanych  z  Rozporządzeniem
Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  dnia  16  lutego  1928  roku  o  prawie
budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. 1928 nr 23 poz. 202 z późn.
zm.).  Na podstawie  kwerendy w Archiwum Narodowym w Krakowie
zostanie  ukazana  –  na  przykładzie  gminy  wiejskiej  Prokocim  –
procedura uzyskania  w latach  30.  XX wieku pozwolenia  na budowę,
a następnie  zezwolenia  na  zamieszkanie  w  nieruchomości.  Ponadto
w referacie zostaną przedstawione warunki, które musiały spełnić osoby,
chcące  wybudować  budynek  mieszkalny,  w  rejonie  linii  kolejowej
Kraków  –  Rzeszów  (w  tej  sytuacji  była  niezbędna  zgoda  Dyrekcji
Okręgowej  Kolei  Państwowych  w  Krakowie)  lub  rejonie  fortecznym
w Prokocimiu  (wówczas  na  budowę  domu  musiał  wyrazić  zgodę
Dowódca  Okręgu  Korpusu  nr  V w  Krakowie).  W referacie  poddane
zostaną analizie także akty prawne z okresu międzywojennego dotyczące
prawa  budowlanego,  które  miały  wpływ  na  rozwój  gminy  wiejskiej
Prokocim.  W  tym  kontekście  zostanie  omówione  Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1934 roku o rozciągnięciu
przepisów  policyjno-budowlanych  dla  gmin  miejskich  na  niektóre
osiedla gmin wiejskich na obszarze województwa krakowskiego (Dz.U.
1934  nr  45  poz.  393)  rozciągające  na  niezaliczone  w  poczet  miast
osiedla  na  obszarze  powiatu  i województwa  krakowskiego,  w  tym
Prokocimia.



Konferencja naukowa „650 lat Prokocimia”
Kraków, 24–26 listopada 2017

28

Dorota Kozioł
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Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 33-332 Kraków, 
dorota.koziol@op.pl

Działalność gospodarcza osób fizycznych na terenie 
gminy Prokocim w latach 1927–1939

Głównym  celem  referatu  jest  przedstawienie  zagadnień  zwią-
zanych z organizacją prawną działalności gospodarczej w Polsce
na przykładzie samorządu gospodarczego funkcjonującego w wo-
jewództwie  krakowskim  ze  szczególnym  uwzględnieniem  akt
archiwalnych  sprzed  II  wojny  światowej  dotyczących  gminy
Prokocim. Aktem prawnym gwarantującym zapisane w Konsty-
tucji RP z 17 marca 1921 r. zasady działalności gospodarczej było
wydane  7  czerwca  1927  r.  rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczy-
pospolitej Polskiej o prawie przemysłowym (Dz.U. Nr 53, poz. 468
z późn. zm.). Na podstawie kwerendy w Archiwum Narodowym
w Krakowie zostanie  ukazana procedura dokonania  zgłoszenia
przemysłu,  karty  rzemieślniczej,  względnie  koncesji.  Ponadto
w referacie zostaną przedstawione m.in. rodzaje przemysłu, wy-
kształcenie, oznaczenie rodzaju przemysłu, dane dotyczące miejs-
ca urodzenia osób fizycznych prowadzących działalność w gmi-
nie  Prokocim  etc.  W  tym  celu  analizie  zostaną  poddane  akta
o sygnaturze IPHKr 317, znajdujące się w Archiwum Narodowym
w Krakowie, a dotyczące samorządu gospodarczego działającego
w  województwie  krakowskim  tj.  Izby  Przemysłowo-Handlowej
w Krakowie. Pozwoli to ukazać różne rodzaje zajęć zarobkowych
wykonywanych przez ludność gminy wiejskiej  Prokocim przed
II wojną  światową,  ze  szczególnym uwzględnieniem lat  30.  XX
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wieku.  Zostanie  omówione  również  rozporządzenie  z  dnia
15 lipca  1927 r.  o izbach przemysłowo-handlowych (Dz.U. 1927
nr 67 poz. 591 z późn. zm.), na mocy którego przeorganizowano
ww. izbę.
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Gabriel Szuster
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, 
ul. Na Wrzosach 57, 30-816 Kraków, gabriel.szuster@mdkgal.edu.pl

Więźniowie KL Auschwitz-Birkenau z Prokocimia. 
Wprowadzenie do problemu i podstawa źródłowa

Celem mojego wystąpienia jest wprowadzenie do problemu jaki
stanowi przebadanie pod kontem socjohistorycznym zagadnienie
więźniów KL Auschwitz-Birkenau pochodzących z  Prokocimia.
Po pierwsze, chcę ukazać iż wśród mieszkańców Prokocimia były
osoby,  które  zostały  zesłane  do  KL Auschwitz.  Po  drugie  chcę
przedstawić  podstawę  źródłową  znajdującą  się  w  Archiwum
Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, na podstawie której,
zebrałem informacje o więźniach z Prokocimia. Ponadto, celowym
jest  ukazanie  takiej  grupy  ludzi  –  zbiorowości  z  perspektywy
socjohistorii  w różnych aspektach: dekady w jakich urodzili się
więźniowie,  płeć,  wykształcenie,  jaki  był  powód  zesłania,  czy
przeżyli obóz etc. Jest to też pewnego rodzaju biografia zbiorowa.
Oczywiście musimy mieć na uwadze, że nie na wszystkie pytania
z kwestionariusza badawczego jesteśmy w stanie odpowiedzieć
z powodu braku informacji.
W wypadku Prokocimia, możemy śmiało powiedzieć, że jest to
odtwarzanie  procesu historycznego w perspektywie mikroskali.
Takie  „spoglądanie”  na  historię  poprzez  studium  przypadku,
pozwala na ukazanie szerszych procesów historycznych poprzez
ich wąski wycinek. Ponadto skupienie się na fragmencie pozwala
na szczegółowa analizę, w tym wypadku mieszkańców Prokoci-
mia. Powoduje to, że historia lokalna staje się ciekawa, znacznie
bliższa i zrozumiała (touchable history).
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Należy dodać, że nie wszyscy więźniowie którzy trafiali do KL,
byli rejestrowani, czyli m.in. nadawano im numer i pozostawał po
nich ślad w dokumentacji. Wielu z pośród häftlingów, było wyzna-
nia mojżeszowego, co w większości warunkowało, że byli zabijani
zaraz po przybyciu do obozu.  Część  mieszkańców Prokocimia,
zapewne trafiła też do innych obozów, np. KL Plaszow.
W wypadku Prokocimia, który obecnie wchodzi w skład Krako-
wa, istnieje pewne ułatwienie, bowiem do 1941 r. funkcjonował on
jako zupełnie osobna jednostka administracyjna. Powoduje to, że
w dokumentacji obozowej, jako miejsce urodzenia więźnia wid-
nieje Prokocim.
Referat ten, ma stanowić również próbę zainteresowania lokalnej
społeczności  tą  problematyka  oraz  rozpocząć  dyskusje,  szersze
badania  nad  kwestią  mieszkańców  Prokocimia  w  niemieckich
obozach zagłady.
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Tomasz Ściężor1, Artur Radecki-Pawlik2

1 Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, sciezor@vistula.pk.edu.pl
2 Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, rmradeck@cyf-kr.edu.pl

Geomorfologia i hydromorfologia historyczna 
obszaru Prokocimia

Prokocim, dawna wieś, obecnie dzielnica Krakowa, położony jest
na granicy  wysoczyzny Pogórza Wielickiego i  pradoliny Wisły.
Położenie to uwarunkowało historyczne przemiany jego obszaru.
Geomorfologia południowej części Prokocimia, znajdującej się na
wyższym  poziomie  wspomnianej  wysoczyzny,  zasadniczo  nie
zmieniła się do dnia dzisiejszego. Jedynie istniejąca obecnie gęsta
zabudowa skutecznie  maskuje  większość  zachowanych do dziś
szczegółów topograficznych tego terenu. Nadal dają się wyraźnie
wyróżnić wzgórza Kozłówki i Baranówki, w czasach prehistory-
cznych stanowiące zapewne zalążki osadnictwa w tym rejonie.
Zupełnie odmienną historię ma północna część Prokocimia, poło-
żona na zalewowej terasie doliny Wisły. Obszar ten, zdominowa-
ny  dawniej  przez  różnego  rodzaju  naturalne  i  sztuczne  cieki
wodne, charakteryzowany był w przeszłości przez dominujące tu
mokradła i starorzecza meandrującej na północy Wisły. Na tych
podmokłych obszarach osadnictwo skupiało się na tzw. kępach,
czyli  suchych,  wyniesionych  częściach  terenu.  Powstałe  w  ten
sposób  osady,  będąc  zagrożonymi  wylewami  Wisły,  nie  trwały
najczęściej długo, zanikając całkowicie, jak np. sąsiadująca z Pro-
kocimiem od północnego-wschodu wieś Rybie.
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Opisany  charakter  obu  części  Prokocimia  sprawiał,  że  o  ile
w części  południowej,  wysoczyznowej,  stabilny  był  zarówno
przebieg dróg, jak też granice między osadami, to w części pół-
nocnej, nizinnej, przebieg dróg ulegał w historii zmianom, a gra-
nice, ustalane najczęściej wzdłuż zmieniających swoje położenie
cieków wodnych, były przedmiotem nieustannych sporów.
 Sytuacja zaczęła ulegać zmianie dopiero z momentem powstania
w  Prokocimiu  rezydencji,  co  nastąpiło  w połowie  XVIII  w.  za
sprawą rodziny Wodzickich. Członkowie tego rodu, w szczegól-
ności hr. Józef Wodzicki, doprowadzili do melioracji części półno-
cnych terenów wsi,  zamieniając  je  na  pastwiska  i  grunty orne.
Regulacja głównego cieku wodnego Prokocimia, potoku Drwinka,
jak  również  poprowadzenie  linii  kolejowej  w  połowie  XIX  w.
spowodowało dalsze osuszenie tych terenów.
Jako  ostatnie  z  szeregu  działań,  zmieniających  morfologię
opisywanego  obszaru,  należy  wymienić  zmiany  sieci  wodnej
dokonane na obszarze dworskim przez Erazma Jerzmanowskiego
pod koniec XIX w. oraz powstanie w północnej części Prokocimia
w 1945 r. zalewu Bagry na miejscu wcześniejszej żwirowni.
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Drwinka, rzeka w parku im. Jerzmanowskich 
w Krakowie-Prokocimiu: 
stan ekologiczny

Autorzy pracy ocenili obecny stan czystości rzeki Drwinki, płyną-
cej  przez Kraków-Prokocim i  będącej  elementem ekologicznym
parku im.  Anny i  Erazma Jerzmanowskich.  To z  wód Drwinki
korzystał  Erazm  Jerzmanowski  napełniając  swoje  stawy  rybne
oraz budując jedną z pierwszych w Krakowie wież wodnych. Na
podstawie  wybranych,  konkretnych  wskaźników  liczbowych,
w niniejszej  pracy  oceniono  głównie  stan  chemiczny  Drwinki.
Dane z bezpośrednich pomiarów świadczą o tym, czy i w jakim
stopniu woda Drwinki jest zanieczyszczona. Autorzy próbują po-
kazać obecny jej  stan na tle  obowiązującego w Polsce w czasie
prowadzenia badań rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji czy-
stości wód powierzchniowych, i podać pewne zalecenia mogące
pomóc rzece powrócić do stanu zbliżonego do naturalnego. 
Aby w Drwince mieć czystą wodę konieczne jest podjęcie działań,
których listę, zapewne jeszcze niepełną, podano niżej.  W szcze-
gólności należałoby:
1. Oczyścić teren przyległy oraz koryto cieku ze śmieci komunal-

nych i gruzu budowlanego.
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2. Naprawić umocnienia stopy skarpy potoku w rejonie gdzie ta-
kowe istniały lub/i wykonać nowe.

3. Dokładniej  niż dało się w niniejszej pracy, zlokalizować i zli-
kwidować źródła punktowych zanieczyszczeń potoku.

4. Sprawdzić sprawność działania lokalnych szamb w gospodars-
twach położonych wzdłuż brzegów potoku.

5. Uzupełnić  braki  kanalizacji  sanitarnej  i  zmodernizować  sieć
istniejącą.

6. Wprowadzić  częstsze długoterminowe monitorowanie jakości
wody  potoku  pod  względem  zawartości  tych  składników
(szczególnie  biogenów),  które  występują  w stężeniach  powo-
dujących jej dyskwalifikację; monitorowanie należy prowadzić
w miejscach,  gdzie  obecnie  jest  ona  najbardziej  zanieczysz-
czona (wyrywkowy monitoring punktowy).

7. Utworzyć strefę ochronną potoku i odbudować unikalne zbio-
rowiska drzewostanów (wiązy,  olchy,  jesiony,  a w podszyciu
czeremcha  i  czarny  bez)  co  zapewni  także  lepsze  warunki
bytowania ptaków i innych zwierząt.

8. Uruchomić sankcje prawne i porządkowe wobec osób, zakła-
dów i instytucji  nie stosujących się  do przepisów o ochronie
środowiska,  wpuszczających  toksyny  i  ścieki  komunalne  do
potoku, nie umiejących wskazać miejsc utylizowania lub wy-
wożenia śmieci,  nie posiadających aktualnych zezwoleń i do-
wodów opłat za wywóz fekaliów i  śmieci w uprawdopodob-
nionych ilościach.
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Jakość wód zalewu Bagry w Prokocimiu 
w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego

Zalew Bagry, obecnie znajdujący się na terenie Płaszowa, w Dziel-
nicy XIII (Podgórze) miasta Krakowa, znajduje się na historycz-
nym obszarze  granicy  Płaszowa i  północnej  części  Prokocimia.
Pierwotnie obszar  obecnych Bagrów zajmowały pola prokocim-
skiej  niwy Zalipki,  pola należące  do dworu płaszowskiego,  jak
również podmokłe obszary zalewowe Wisły i Drwienia. Pierwsze
wyrobiska gliny i żwiru pojawiły się już przed II wojną światową,
korzystały z nich cegielnie płaszowskie oraz powstająca w Pro-
kocimiu osada kolejarska Szutry. W okresie okupacji, w związku
z rozbudową węzła kolejowego przez Niemców, rozpoczęto ma-
sowe wydobycie żwiru we wschodniej, prokocimskiej części obec-
nych Bagrów. Zamontowane stacje pomp odprowadzały zbierają-
cą się  w żwirowiskach wodę do Wisły.  Końcem 1944 roku wy-
cofujący się okupant zatrzymał pompy i wkrótce woda wypełniła
wszystkie wyrobiska. Po wojnie, na początku lat sześćdziesiątych
wznowiono wydobycie żwiru,  co przyczyniło się  do znacznego
wydłużenia  zbiornika  w kierunku  zachodnim,  płaszowskim.
W efekcie opisanych działań powstał istniejący obecnie zbiornik,
którego całkowita powierzchnia wynosi 31,4 ha.
W obrębie zbiornika znajdują się kąpieliska, monitorowane przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE). Na pod-
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stawie  pozyskanych  z WSSE  danych  można  określić  trendy
w poszczególnych  punktach  pomiarowych  i  sprawdzić  możli-
wość występowania przestrzennych zmian wybranych wskaźni-
ków jakości wód w obrębie zbiornika. Istnieje również możliwość
zbadania  zmian  sezonowych  wybranych  wskaźników  jakości
wód.
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