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OD AUTORKI OPRACOWANIA 
 

 

 

 

Oddając drugie, poprawione wydanie „Dziejów Szkoły” pragnę podzielić się  

z Czytelnikiem poniższymi uwagami. 

 

Historię Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie opracowałam na podstawie:  

- najstarszej, zachowanej do dzisiaj kroniki szkoły z 1818 r., 

- kolejnych kronik szkolnych, 

- historycznych dokumentów źródłowych, 

- publikacji wymienionych w bibliografii na końcu kroniki, 

- relacji ustnych oraz innych materiałów. 

 

Przede wszystkim czuję się zobowiązana podziękować wszystkim osobom, które 

przyczyniły się do poprawionego wydania kroniki. Ich relacje i pomoc pozwoliły 

na uzupełnienie brakujących faktów, rozszerzenie tematyczne lub wręcz korektę 

zamieszczonych wcześniej szczegółów.  

 

Nie jest to dzieło skończone, ani doskonałe. 200-letnia historia szkoły, która 

uczestniczyła w życiu społeczności lokalnej i ją kształtowała w jakże różnych 

okresach dziejów, zasługuje na dalsze jej wzbogacanie poprzez zapisy wydobyte 

z archiwów i pamięci ludzkiej.  

 

Mimo tak istotnego materiału, jaki już został wniesiony do uaktualnionego 

wydania, w dalszym ciągu zachęcam wszystkich, dla których ta historia jest 

cenna i żywa, do współpracy i wspólnego jej pisania. 

 

 

 

 
Ewa Szeremeta 

Kraków, maj 2010 r. – czerwiec 2012 r. 
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Akt erekcyjny 

 

 

Fryderyk August,  

z Bożej łaski Król Saski Książę Warszawski. 

Na przedstawienie zastępcy Ministra naszego Spraw 

Wewnętrznych i Religijnych d. 20 sierpnia 1812 r. 

sporządzone z wiadomością i przychyleniem się 

Zwierzchności Diecezjalnej pod dniem 3 maja 1812 r. przez 

Zgromadzenie Panien Zakonu Premonstrateńskiego w 

Zwierzyńcu przy Krakowie (–), w skutku którego toż 

Zgromadzenie obowiązuje się dobrowolnie z własnych 

funduszów utrzymywać i edukować 12 panien ubogich, 

tudzież zaprowadzić i ugruntować szkółkę parafialną dla 

obojej płci w Zwierzyńcu niniejszym zatwierdzamy, oddając 

razem zasłużoną pochwałę chwalebnemu zamiarowi tego 

przedsięwzięcia.  

 

Dopełnienie niniejszym naszej woli,  

Ministrom Naszym, w czym do którego należy zalecamy.  
 

         Fryderyk August 
 
         przez Króla [upoważniony] 
         Minister Sekretarz Stanu 
         Stanisław Breza 
 

Zgodnie z oryginałem – Minister Sekretarz Stanu – Stanisław Breza. 
Zgodnie z oryginałem – Prezes Rady Ministrów – (podpisano). 
Stanisław Potocki. Sekretarz Rady Ministrów Stanisław Grabowski. 
Zgodność zaświadczam. Radca Stanu – Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych (podpisano) 

Kochanowski (L.S.) 
Zgodność zaświadczam – Dyrektor Edukacji Narodowej St. Potocki (podpisano) (pieczęć) S. Potocki 
Zgodnie z podpisem Surowiecki S.J.D.E.N. S. (nazwisko nieczytelne) Sekr. Dyr. Kamel.  
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Powyższy dokument przytoczony dosłownie,  

sporządzono 

20 sierpnia 1812 r. 
i podpisano 

18 września 1812 r., 
komunikuje się w nim oficjalne zatwierdzenie fundacji dwóch szkół 

utworzonych przez zgromadzenie PP. Norbertanek, w tym  
 

publicznej koedukacyjnej szkoły parafialnej 

na Zwierzyńcu w Krakowie. 
 

Dokument ten należy uznać za pierwszy akt legalizujący powstanie placówki, 
będącej zalążkiem obecnej szkoły nr 31 w Krakowie. 

Półwsie Zwierzynieckie – Zespół klasztorny SS Norbertanek. 

 

Przedstawione tu dzieje szkoły opracowano na podstawie archiwów i kronik 

Szkoły Podstawowej nr 31 im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. 

Dokumentem historycznym bezspornie potwierdzającym powstanie szkoły 

jest teka nr 54 zatytułowana „Szkoła klasztorna norbertanek 1808 – 1816”, 

znajdująca się w archiwum SS. Norbertanek w Krakowie. 

 
Zespół klasztorny PP. Norbertanek na Zwierzyńcu (obecnie ul. Kościuszki 88).  
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Mapa na planie Kołłątajowskim z 1785 r.  
Fragment ukazuje Półwsie i Zwierzyniec z zaznaczonym budynkiem szkoły parafialnej. 

 

 

 

Pierwsze zapisy historyczne  
i zakładanie szkoły 

Na podstawie istniejących źródeł historycznych zgromadzony tu materiał 

pozwala na określenie procesu powstawania szkoły: 

od ok. 1148 r. 

do 1808 r. 

Faktem udokumentowanym jest utworzenie szkoły przez 

Klasztor PP. Norbertanek, które zagościły na Zwierzyńcu pod 

Krakowem ok. roku 1148
1
. Podobno nauczanie na Zwierzyńcu 

zapoczątkowała bł. Bronisława, która zmarła w roku 1259.  

 

Pierwsza udokumentowana wiadomość o szkole pochodzi  

z XVI wieku. Pisemne dowody istnienia w klasztorze szkoły 
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dla dziewcząt świeckich pochodzą też z czasów, gdy ksieni 

była Dorota Kątska (1600 – 1643). Była to jednak wewnętrzna 

klasztorna szkoła dla panien rokujących – choć niekoniecznie 

– wstąpienie do klasztoru. 

1808 r. Z głęboko odczuwanej potrzeby nauczania wyniknęło jednak 

stworzenie szkoły publicznej szeroko dostępnej zarówno dla 

dziewcząt, jak i chłopców, bez względu na pochodzenie. 

Istotny zwrot w funkcjonowaniu szkoły nastąpił z chwilą, gdy 

Polska utraciła niepodległość w 1772 r. Patrząc na małą grupę 

uczennic zakonnice zdały sobie sprawę, że otwiera się przed 

nimi nowe zadanie: upowszechnienie wiedzy i wykształcenie 

szerszych kręgów społeczeństwa. 

 

22. maja nastąpiło zawiązanie parafialnej szkoły publicznej. 

Można się doszukać informacji, że już wtedy spisano 

pierwszy akt erekcyjny. Niektóre źródła podają nawet, że 

został on zatwierdzony przez ówczesne władze; inne, że mimo 

pełnej akceptacji odpowiednich władz lokalnych świeckich  

i kościelnych nie został zatwierdzony przez cesarza 

austriackiego. Ponieważ nie ma co do tego zgodności, 

ostrożniej będzie nie przyjmować tego aktu jako faktu 

usankcjonowania istnienia szkoły.  

1809 r. 15. lipca do Krakowa wkroczył ze swoimi wojskami książę 

Józef Poniatowski. Korzystając podówczas z wielkiej 

przychylności Napoleona, Poniatowski uzyskał przyłączenie 

Krakowa do istniejącego już Księstwa Warszawskiego,  

w którym władzę sprawował „Fryderyk August, z bożej łaski 

Król Saski Książę Warszawski”. Dlatego on to został 
wymieniony w nagłówku pisma zatwierdzającego 

późniejszy akt erekcyjny. Korzystając z takiego układu 

politycznego zakon wznowił procedurę legalizacji szkoły.  

1811 r. 10. maja konwent PP. Norbertanek ponownie skonstruował 

akt erekcyjny, który został przesłany do Warszawy. Uzyskał 

on pewną przychylność władz dopiero po wprowadzeniu doń 

licznych sugerowanych uzupełnień i poprawek. 

1812 r. 23. maja, po ponad rok trwających procedurach 

administracyjnych, konwent PP. Norbertanek wystąpił do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Religijnych o legalizację 

dwóch szkół: istniejącej od dawna szkoły żeńskiej i szkoły 

koedukacyjnej (dzisiejszej szkoły nr 31). Z przyczyn 

formalnych fundacja ta nie uzyskała zatwierdzenia przez 

cesarza austriackiego.  
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 20. sierpnia książę warszawski Fryderyk August otrzymał akt 

erekcyjny do zatwierdzenia. 

 18. września ostatecznie zatwierdzono wolę PP. Norbertanek 

utworzenia szkoły „parafialnej dla obojej płci w Zwierzyńcu”. 

Zakon Norbertanek został tu określony dziś już nieużywaną 

(poza dokumentami kościelnymi) nazwą Zakonu 

Premonstrateńskiego
2
. 

1816 r. 20. grudnia, po czterech latach klasztor był zmuszony 

wystąpić o ponowną legalizację szkoły, tym razem 

podyktowaną zmianą władzy i zmianą sytuacji politycznej 

kraju rozdartego zaborami
3
. 

Z opisu tego wyłaniają się trzy zasadnicze dokumenty i daty znamienne dla 

powstania szkoły. Są to trzy kolejne akty stanowiące: 

22. maja 1808 r. Zawiązanie szkoły będącej zalążkiem 

szkoły nr 31 w Krakowie. 

18. września 1812 r. Urzędowa legalizacja tej szkoły.  

20. grudnia 1816 r.  Potwierdzenie zezwolenia na prowadzenie 

tej – wówczas już istniejącej – szkoły  

w zmienionych warunkach politycznych. 

Od tego czasu szkoła działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Słusznie więc, 

gdy ufundowano w roku 1974 nowy sztandar szkolny, odnotowano w kronice, że 

rzecz miała miejsce w 162-lecie powstania placówki, przyjmując za datę jej 

powstania rok 1812. 

  

Królestwo Polskie  

i Rzeczpospolita Krakowska  

1815 – 1846 r. 
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Kronika szkoły ludowej w Półwsiu 

 
Okładka pierwszej posiadanej przez szkołę kroniki (archiwum szkolne). 
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Pierwsza zachowana do dzisiaj kronika szkolna pochodzi z 1880 r., ale dzieje  

w niej opisane sięgają roku 1816. Na jej okładce widnieje napis: 

 

Kronika szkoły ludowej w Półwsiu od 20.2.1816 r. 
   

Obok tytułu – symbol IIIc. 10. oraz 

pieczęć parafialna.  

 

Symbol wskazuje, że istniały 

poprzednie tomy kroniki, datowane 

zapewne od 1812 r.  

 

Napis ten dokumentuje również fakt, że 

była to szkoła ludowa parafialna, a nie 

wewnętrzna szkoła klasztorna. 

 
Pieczęć parafialna na okładce kroniki  

spisanej przez F. Badańczyka. 

Pod tytułem kroniki jej autor zamieścił wpis: 

„Niniejsza kronika szkoły ludowej w Półwsiu, spisana w roku tysiąc ośmset
4
 

ośmdziesiątym przez Ferdynanda Badańczyka kierownika tejże szkoły”.  

Kolejny wpis brzmi:  

„Dnia 20 grudnia 1816 r. Zgromadzenie Pp. Norbertanek na Zwierzyńcu przez 

ówczesną ksienię swoją Eufemię Otfinowską deklarowało się urządzić szkołę 

Parafialną na Zwierzyńcu w domu do Klasztoru należącym (…) wyznaczając na 

utrzymanie nauczyciela prócz pomieszkania rocznej pensji złotych polskich 

sześćset, na opał szkoły dziesięć sągów drzewa z lasów do dóbr Klasztoru 

należących, przydając mu zaraz przy szkole gruntu jedną morgę  w tym celu, by 

dzieci około szczepienia drzew owocowych i hodowania jarzyn naukę 

pobierały”. 

A dalej czytamy:  

„Kiedy właściwie szkoła parafialna na Zwierzyńcu otwartą została nie ma 

stanowczej daty, zdaje się jednak, że to nastąpiło za Senatu Rządzącego 

Wolnego niepodległego i ściśle neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu  

w r. 1818”. 
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Pierwsza strona najstarszej kroniki. 

Treść tego wpisu należy objaśnić w 

świetle obecnie dostępnych 

dokumentów. 

 

1.  Spisujący kronikę Ferdynand 

Badańczyk, nie dysponując pełnym 

materiałem, zapoznał się 

prawdopodobnie tylko z jednym 

dokumentem spośród trzech 

istniejących aktów erekcyjnych. 

Przytoczona tu bowiem data 

20 grudnia 1816 r. widnieje na 

piśmie będącym jedynie 

wystąpieniem do ówczesnych władz 

o potwierdzenie istniejącego już 

zezwolenia. Niewykluczone też, że 

dokument ten po prostu powtarzał 

(pod uaktualnioną, zmienioną datą  

20 grudnia 1816 r.) treść poprzednio 

spisanego, a poczytany został za 

pierwszy. Jest to o tyle zrozumiałe, 

że klasztor SS. Norbertanek dopiero 

w roku 1900 przekazał dokumenty 

szkoły kolejnemu następcy 

Ferdynanda Badańczyka – Ignacemu 

Szulcowi. 

 Dla większej jasności: 

 – W roku 1808 spisano pierwszy akt 

erekcyjny, który prawdopodobnie 

zatwierdzono. 

 – W roku 1812 spisano drugi  

akt erekcyjny, który zatwierdzono  

18 września.  

 – W roku 1816 spisano trzeci akt 

erekcyjny lub ten drugi ponownie 

przedłożono do powtórnego 

zatwierdzenia (por. przyp. 3.) 

2.  Podanie daty 1818 r. wydaje  

się całkowitym nieporozumieniem  

w świetle cytowanych powyżej 

dowodów. 
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Dalsze strony najstarszej kroniki. 
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Czasy III Rozbioru Polski 
 

 

A oto co można ustalić z dalszych zapisów w pierwszej kronice szkolnej  

rozpoczętej w 1880 roku, ale sięgającej po wcześniejsze wydarzenia: 

 

1818 r. Pierwszym nauczycielem wymienionym z imienia i nazwiska był 

Maciej Freysler, a kolejnym – Szymon Rojowski. 

1821 r. Powstała pierwsza księga wizytacji szkoły. 

1825 r. 14. lipca zmarł nauczyciel Szymon Rojowski, a jego funkcję 

objął wikary parafii ks. Kuderski. W tym czasie szkoła liczyła  

38 chłopców i 10 dziewcząt, czyli łącznie 48 uczniów.  

1831 r. 7. lutego Sejm Królestwa Polskiego przyjął uchwałę o fladze 

Polski.  

Była to pierwsza regulacja prawna dotycząca narodowego 

sztandaru. Wprawdzie barwy biała i czerwona już podczas 

uchwalania Konstytucji 3 maja 1792 r. zostały uznane za 

narodowe, ale dopiero w roku 1831 szczegółowo uregulowano 

tę kwestię. Dla instytucji oświatowych ma to ogromne 

znaczenie, ponieważ w oficjalnych uroczystościach w każdej 

szkole do dziś towarzyszy nam flaga państwowa – nasze 

barwy narodowe  

1853 r. 3. lipca połączone zostały szkoły gminy Półwsie i Zwierzyniec, 

przynależąc nadal do klasztoru PP. Norbertanek.  

1867 r. „Obwieszczeniem Wysokiego CK. Namiestnictwa Lwowskiego  

z d. 6 lipca 1867 r. została postanowieniem Jego Ces. Król. Mości 

Franciszka Józefa I. na prośbę Sejmu utworzona Rada szkolna 

krajowa dla Królestwa Galicji i Lodomeryi z W. Ks. Krakowskiem 

obejmująca kierownictwo i zarząd szkól średnich i ludowych”. 



– 13 – 

1874 r. „Szkoła ludowa nosząca podówczas nazwę ‘trywialnej’ orzeczeniem 

Wysokiej Rady szkolnej Krajowej z d. 16 lipca 1874 r. (…) uznaną 

została szkołą pospolitą etatową o dwóch nauczycielach (…)” 

Równocześnie wielkość gruntu została podwojona, zlecono 

urządzenie drugiej izby szkolnej, a gminy Półwsie i Zwierzyniec 

miały wspólnie dopłacać do utrzymania szkoły. 

 2. grudnia kierownikiem szkoły został Ferdynand Badańczyk. 

1875 r. Nadal z braku drugiego pomieszczenia zarządzono naukę na 

dwie zmiany w jednej sali szkolnej: młodzież klasy 1. pobierała 

naukę po południu, a młodzież klasy 2. przed południem. 

 Miejscowa Rada Szkolna powierzyła p. Michałowi 

Łysakowskiemu budowę piętra na istniejącym przy ul. 

Kościuszki parterowym budynku szkolnym „o jednej sali 

naukowej i dwóch izbach mieszkalnych”. Równocześnie 

nakazała mu „uskutecznienie w ciągu lata tego zadania”. 

 „Przedsiębiorca budowy szkoły p. Michał Łysakowski ukończył 

takową na dzień 15 października 1875 r.”. 

 „Dnia 15 listopada 1875 r. odbyło się uroczyste poświęcenie 
budynku piętrowego o trzech salach naukowych i mieszkaniu dla 

nauczyciela kierującego”.  

 „W ciągu roku 1875/6 uczęszczało dzieci: 

do kl.  I  chłopców 50 dziewcząt 54 

do kl. II  chłopców 19 dziewcząt 22 

razem    145 uczniów.” 

     
 

1876 r. „Z powodu przepełnienia klasy I. utworzono w myśl reskryptu 

Prześwietnej CK. Rady Szkolnej Okręgowej z d. 17 października 

1876 r. (…) klasę równorzędną (…) W ciągu roku 1876/7 

uczęszczało:  

do kl.  I oddz. 1. chłopców 43 dziewcząt 52 

 I 2. 27 38 

 II 1. 19 10 

 II 2. 10 11 

  Razem chłopców 99 dziewcząt 111 

  W ogóle uczniów 210 

   

Uczęszczanie było regularnem.” 
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1879 r. „Reskryptem z d. 3 czerwca 1879 r. (…) CK. Rada Szkolna 

Okręgowa rozporządziła, aby w tutejszej szkole dotąd 

dwuklasowej, w roku szkolnym 1879/80 udzielano naukę według 

planu naukowego dla szkół trzechklasowych przepisanego, celem 

ułatwienia młodzieży tej szkoły przejścia do szkół ludowych.” 

 24. kwietnia na mocy rozporządzenia ówczesnego Ministra do 

Spraw Wyznań i Oświaty młodzież szkoły uroczyście obchodziła 

25-lecie ślubu Miłościwie Panującego Cesarza Franciszka Józefa I.  

1880 r. Rok szkolny 1880/1881 rozpoczęto z trzydniowym opóźnieniem z 

uwagi na przybycie do Krakowa Jego Cesarsko-Królewskiej 

Apostolskiej Mości Franciszka Józefa I.  

1882 r. 21. grudnia odbyła się uroczystość szkolna połączona z mszą św. 

z okazji 600-lecia panowania w Austrii dynastii habsburskiej.  

1883 r. W roku szkolnym 1883/84 Wysoka CK. Rada Szkolna Krajowa 

nie zezwoliła szkole na kontynuowanie nauki w systemie 

trójklasowym.  

1888 r. 25. sierpnia Wysoka CK. Rada Szkolna Krajowa przywróciła 

szkole status szkoły trójklasowej. Na koniec roku szkolnego 

szkoła liczyła 267 uczniów (chłopców – 144, dziewcząt – 123). 

W tym czasie kierownikiem szkoły był nadal Ferdynand 

Badańczyk, pełniący tę funkcję od roku 1874 i od roku 1880 

prowadzący kronikę szkolną.  

1889 r. W roku szkolnym 1889/90 powołano do życia szkołę 

czteroklasową.  

1890 r. 11 sierpnia rozpoczęto rozbudowę szkoły, polegającą na 

dobudowaniu dwóch sal lekcyjnych, gabinetu i klatki 

schodowej oraz przeprowadzeniu kanalizacji do Wisły. Prace 

ukończono w tym samym roku.  

1891 r. 1. września szkoła zatrudniała trzech nauczycieli z płacą roczną  

600 złotych reńskich, w tym „ten z nauczycieli, któremu będzie 

powierzone kierownictwo szkoły, będzie oprócz wolnego mieszkania 

pobierał dodatek za kierownictwo 50 złr. rocznie” oraz jednego 

nauczyciela młodszego z płacą 360 złotych reńskich rocznie.  

1892 r. Nie odnotowano kiedy kierownik szkoły F. Badańczyk przestał 

pełnić swoją funkcję. Wiadomo jednak, że stały etat kierownika 

szkoły uzyskał w tym roku Jan Gigoń. Szkoła liczyła wówczas 

169 chłopców, 148 dziewcząt, czyli razem 317 uczniów we 

wszystkich pięciu klasach, a klasa I miała 2 oddziały.  
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1893 r. Od 1. września CK. Rada Szkolna Okręgowa „postanowiła 

zreorganizowaną (...) czteroklasową szkołę ludową mieszaną  

w Półwsiu Zwierzynieckim przekształcić na pięcioklasową 

szkołę mieszaną z czterema niższemi klasami mieszanemi i piątą 

klasą o dwu osobnych oddziałach dla chłopców i dziewcząt  

z jednym nauczycielem kierującym, trzech nauczycielach 

starszych i dwóch nauczycielach młodszych”. 

 Funkcję nauczyciela kierującego objął Jan Wojdyga. Przejął 

również po Ferdynandzie Badańczyku spisywanie kroniki. 

 Z wpisu wynika, że w tym czasie równolegle istniała 6-klasowa 

wewnętrzna szkoła żeńska w klasztorze PP. Norbertanek. 

 Na uwagę zasługuje zapisany w kronice wykaz obowiązujących 

dotąd podręczników: 

„– Elementarz 

– Rachunki dla szkół ludowych cz. I, II i III 

– Polska książka do czytania na Vi VI klasę szkół ludowych  

i wydziałowych męskich 

– Nauka języka niemieckiego na Vi VI klasę szkół ludowych  

i wydziałowych 

– Wiadomości z dziejów ojczystych na Vi VI kl. 

– Wiadomości z przyrody na Vi VI kl.” 

 2. kwietnia, podobnie jak w całym kraju odbyła się szkolna 

uroczystość z okazji 100-lecia przysięgi złożonej przez Tadeusza 

Kościuszkę. Uczestnikom rozdano książki pamiątkowe. 

1894 r. Nastąpił gwałtowny przyrost liczby dzieci uczęszczających do 

szkoły do 427. Szkoła w związku z tym wynajęła w prywatnym 

domu państwa Łazarskich dwie izby, wyposażyła je w stosowne 

meble i przyjęła dwóch nowych nauczycieli. 

 1. września szkoła zatem liczyła 8 nauczycieli (wraz  

z kierownikiem) i 3 księży katechetów.  

1895 r. Liczba uczniów w dalszym ciągu wzrastała – do 500 dziewcząt  

i chłopców. Tym razem wynajęto dodatkowo 5 izb w świeżo 

wystawionym budynku p. Rożnowskiego. Liczba nauczycieli 

osiągnęła 12 osób, licząc w tym kierownika szkoły i katechetę. 

Podjęte starania o wybudowanie nowej szkoły spełzły na niczym. 

 25. maja weszła w życie ustawa Wielkiego Sejmu Krajowego  

o zakładaniu i urządzaniu szkół ludowych i obowiązku 

posyłania do nich dzieci.
5
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 Inna ustawa z 23. maja w miejsce dotychczasowych CK. Rad 

Szkolnych Miejscowych powołała CK. Zbiorowe Rady Szkolne 

Miejscowe. Do takiej przydzielona została szkoła na Półwsiu 

Zwierzynieckim wraz ze szkołami na Woli Justowskiej, 

Olszanicy i Bielanach.  

 

 

Karta z zapisem wydarzeń szkolnych z roku 1895/1896  
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1896 r. Grono nauczycielskie na konferencji postanowiło założyć 

własną kasę pożyczkową.  

 Podsumowano efekty składki na sztandar szkolny, którego 

wykonanie powierzono firmie Przybylskich (?) w Krakowie. 

Koszt sztandaru to 86 złotych reńskich. Z jednej strony był 

na nim olejny wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej,  

z drugiej – św. Jana Kantego, patrona szkoły. Wysoki na  

4 metry miał 16 pozłacanych gwoździ z inicjałami ofiarodawców. 

 22. czerwca odbyło się poświęcenie sztandaru. 

 7. października zapadła decyzja o budowie nowej szkoły. 

Projekt powierzono inżynierowi Stanisławowi Dzielskiemu.  

 Na koniec roku szkolnego liczba dzieci uczęszczających do szkoły 

wynosiła 328 chłopców i 263 dziewcząt, czyli łącznie 591. 

1898 r. Wybudowano nową szkołę. „Wczesną wiosną r. 1898 wzięto 

się do budowy szkoły. Budowę oddano w przedsiębiorstwo 

 p. Franciszkowi Wilczyńskiemu z Półwsia za cenę 18000 złr. 

Budowa rozpoczęta wiosną 1898 ukończoną została we wrześniu 

1898 r. Budynek murowany, nietynkowany (rohbau), kryty 

dachówką, okazały (...) O tym budynku można powiedzieć, że 

jest najpiękniejszy i najwygodniejszy ze wszystkich budynków 

szkolnych w powiecie.” 

 Szkole nadano imię Adama Mickiewicza.  

 21. listopada odbyło się uroczyste poświęcenie budynku.  

 „Po poświęceniu zgromadzili się wszyscy obecni w wielkiej sali 

nowej szkoły. Sala przystrojona dywanami mieściła ołtarz 

prowizoryczny i na przodzie miejsca siedzące. Młodzież 

wypełniła głąb sali.” 

1899 r. Restryktem z dnia 18. lipca CK. Rada Szkolna Krajowa 

dokonała reorganizacji szkoły. Nowo wybudowana szkoła  

im. A. Mickiewicza na Zwierzyńcu została szkołą odrębną  

i mieścić miała klasy I, II, III i IV, a stara szkoła w Półwsiu 

zatrzymała klasę V. 

 Kierownikiem tymczasowym szkoły w Półwsiu był nadal Jan 

Wojdyga.  
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1900 r. W tym samym roku szkolnym 1899/1900 z dniem 1. lutego 

kierownikiem szkoły na Zwierzyńcu został Ignacy Szulc. 

 W związku z rozbudową szkoły dokumentacja jej dotycząca 

została przez klasztor PP. Norbertanek przekazana do 

archiwum szkolnego. 

 

Było to wydarzenie o ogromnym dla szkoły znaczeniu. Niestety 

ówczesny kronikarz nie odnotował, jak i gdzie odbyło się owo 

przekazania. Wiadomo jednak, że ta część dokumentacji, która 

dotyczyła równocześnie świeckiej szkoły w Półwsiu i szkoły PP. 

Norbertanek pozostała w klasztornych archiwach. Tam też 

pozostaje do dnia dzisiejszego. 

 

Prowadzący kronikę regularnie odnotowuje zmiany w obsadzie 

nauczycielskiej. Jedna z nich szczególnie zasługuje na uwagę, 

choćby dlatego, że takich opisów można na tych stronach 

znaleźć więcej. „Mateusz Bielecki (…) jako nauczyciel w tym 

zawodzie przepracował 54 lat (…).W br. na własną jego prośbę 

CK.Rada Szkolna Krajowa przeniosła go w stan spoczynku, 

wyrażając mu przy tej sposobności uznanie. (…) dnia 5 kwietnia 

br. odbyło się nabożeństwo w tutejszym kościele, w którym wzięli 

udział: młodzież szkoły Półwsia i Zwierzyńca, grona 

nauczycielskie, (…) JW Delegat Kazimierz Laskowicki i CK 

Okręgowej inspektor szkół Wł. (nazwisko nieczytelne – przyp. 

red.). Po nabożeństwie uczestnicy zgromadzili się w sali szkolnej 

tutejszej, gdzie najpierw do pana Bieleckiego przemówił  

JW. Ks. Prałat Romuald Szwarc (…), następnie JW. Delegat.  

Imieniem nauczycieli żegnał (…) piszący kronikę Jan Wojdyga  

i p. Antonina Munkoczy nauczycielka. (…). Mowy przeplatał 

chór dzieci szkolnych.” 

 „W bieżącym roku przypadała 500 letnia rocznica Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. CK. Rada Szkolna Krajowa 

restryktem z 14 marca (...) zezwoliła, by szkoły ludowe 

obchodziły jubileusz ten odpowiednio uroczyście. Dnia  

6 czerwca zebrała się dziatwa szkolna z Półwsia, Zwierzyńca, 

Woli Justowskiej, Olszanicy, Przegorzał i Bielan w kościele 

parafialnym, skąd po nabożeństwie młodzież najstarsza tych 

szkół, wraz z nauczycielami i gośćmi udała się w pochodzie do 

szkoły na Zwierzyńcu.” 
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Program uroczystości zorganizowanej przez szkołę  
dla upamiętnienia rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

  

17. grudnia kierownik szkoły Jan Wojdyga „wybrany został do 

Rady Państwa posłem z IV Kuryi okręgu wyborczego (…)”. 
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1901 r. W związku z pełnioną funkcją polityczną kierownik szkoły 

został urlopowany, a jego stanowisko objął tymczasowo 

Wacław Zajączkowski. On też został kronikarzem szkolnym. 

 12. lipca miała miejsce największa od roku 1813 powódź. Wody 

Wisły spowodowały ogromne szkody w budynku. Zalane zostały 

wszystkie pomieszczenia parterowe, zniszczone podłogi, piece. 

To samo dotyczyło budynków gospodarczych. Ponadto zostały 

uszkodzone rury w studni szkolnej. 

1902 r. Jak wynika z zapisów w kronice szkolnej w tym czasie 

stosowano już wobec wszystkich uczących urlopy dla 

poratowania zdrowia, a dla nauczycielek urlopy macierzyńskie. 

1903 r. W roku szkolnym 1902/1903 uczęszczało 212 chłopców,  

206 dziewcząt, czyli razem 418 dzieci. 

 Kierownikiem szkoły nadal był Jan Wojdyga, natomiast 

zmieniła się osoba tymczasowo go zastępująca. Z dniem  

1. września funkcję tę powierzono Ignacemu Wróblewskiemu. 

 CK. Rada Szkolna Krajowa wydała zarządzenie, które 

wprowadzało obowiązek urządzania „fałszywych alarmów” 

celem przyuczenia dzieci do szybkiego opuszczania budynku  

w razie zagrożenia. 

 „Z powodu zbutwiałości rur w studni szkolnej dano nowe obie 

rury kosztem 90 koron.” 

1904 r. Firma Singer et Comp., mająca skład maszyn do szycia  

w Krakowie, wyraziła gotowość bezpłatnej nauki haftu dla 

nauczycielek. Miało to być z pożytkiem dla obu stron. Firma 

bowiem tym samym reklamowała własny sprzęt i zdobywała 

nabywców. Kurs odbywał się codziennie po południu i wzbudził 

wielkie zainteresowanie. 

 15. maja szkoła zakupiła jedną maszynę do szycia dla dziewcząt 

z klasy V. 

 17. maja na Panieńskich Skałach odbyła się majówka. Jej koszt 

pokryła Rada Szkolna Miejscowa oraz dwaj księża: ksiądz prałat 

(?) i ksiądz katecheta Edward Papeć. 

 Za sprawą powodzi z 1901 roku budynek znalazł się  

w katastrofalnym stanie. W lecie wymieniono zbutwiały strop,  
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a ponieważ na ścianach pojawiła się wilgoć, odbito stare tynki  

i nałożono nowe. Ponadto w celu osuszenia budynku wybito 

specjalne kanały w ścianach z odprowadzeniem do kominów.  

 Rok szkolny 1904/1905 rozpoczęto pod kierownictwem Jana 

Wojdygi, który ponownie (po okresie urlopowania) objął 

swoje stanowisko. 

 Zawarto 3-letni kontrakt na dzierżawę domu przy ul. 

Senatorskiej 57, w którym pomieszczenie znalazły od  

1. października cztery klasy. Ogólny koszt dzierżawy wyniósł  

4.000 koron wraz z opałem i obsługą. 

 4. listopada urządzono „fałszywy alarm”, który wykazał, że   

w ciągu dwóch minut młodzież opuściła budynek szkolny. 

1905 r. 3. kwietnia na „rozprawie konkurencyjnej” uchwalono 

rozdzielenie administracyjne i majątkowe niegdyś połączonych 

szkół na Zwierzyńcu i w Półwsiu. Ta ostatnia pozostawiła  

u siebie strukturę pięcioklasową. 

 Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą koryta rzeki 

Młynówki w koryto rzeki Rudawy. Mogło to mieć duże 

znaczenie dla planów rozbudowy budynku szkolnego, ponieważ 

mieścił się on tuż przy rzece. 

 Na prośbę Zarządu szkoły Wydział Rady Powiatowej przyznał 

finanse na pomoc rzeczową dla najuboższych. Z pieniędzy tych 

zakupiono książki oraz obstalowano odzież i obuwie dla 

37 dzieci uczących się w szkole. 

 Na koniec roku szkolnego stan uczniów wynosił 512,  

a nauczycieli 14, licząc w tym dyrektora i dwóch księży 

katechetów. 

1906 r. Rok szkolny 1906/1907 szkoła rozpoczęła nadal w dwóch 

budynkach: własnym, jak go określa kronikarz, przy  

ul. Kościuszki (nigdy nie odnotowano w kronice numeru 

budynku) i wydzierżawionym przy ul. Senatorskiej 57. 

 Ze względu na dużą liczbę dzieci oprócz pięciu klas chłopców  

i pięciu klas dziewcząt utworzono dodatkowo „mieszany” 

oddział klasy piątej. 

 W grudniu, jak co roku, odbyła się kilkudniowa wizytacja szkoły 

przeprowadzona przez CK Okręgowego Wizytatora Szkół.  
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1908 r. W roku szkolnym 1907/1908 ubiegłoroczna koedukacyjna  

klasa V przerodziła się w klasę VI. 

 2. grudnia obchodzono w całej Galicji uroczyście 60-lecie 

rządów Jego Cesarsko-Królewskiej Mości Franciszka Józefa I,  

w których to obchodach udział wzięła młodzież szkolna 

dekorując budynek, urządzając występy itp.  

 

 
Nadanie szkole numeru XXXI 

1910 r. Nadano szkole numer XXXI (w rzymskiej numeracji). Wiąże się 

to z przyłączeniem Zwierzyńca do miasta Krakowa. 

1. kwietnia bowiem z inicjatywy prezydenta miasta Krakowa, 

Juliusza Leo, uchwałą Sejmu przyłączono do Krakowa podmiejskie 

gminy: Czarną Wieś, Nową Wieś Narodową, Łobzów, Krowodrzę, 

Grzegórzki, część Prądnika Czerwonego, część Prądnika Białego, 

Półwsie i Zwierzyniec. Te ostatnie uzyskały miano dzielnicy 

katastralnej miasta nr XII i XIII, a szkoła na Półwsiu  

i Zwierzyńcu stała się jedną z krakowskich szkół miejskich. 

 24. czerwca, dzień zakończenia roku szkolnego połączono  

z uroczystością obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. 

Szkoła liczyła wówczas 536 uczniów. 

 Z dniem 1. września nastąpiła reorganizacja szkoły. Zamiast 

klasy VI koedukacyjnej otwarto dwie pierwsze klasy 

wydziałowe osobno dla chłopców, osobno dla dziewcząt. 

Podzielona na dwa budynki szkoła uzyskała rangę szkoły 

pospolitej oraz szkoły wyższego szczebla – wydziałowej. 
Szkoła pospolita mieściła się przy ul. Kościuszki, szkoła 

wydziałowa – przy ul. Senatorskiej, przy czym obie działały pod 

jednym szyldem Szkoły nr XXXI. 

1911 r. Magistrat Miasta Krakowa uchwalił nadbudowę mieszczącej się 

przy ul. Senatorskiej szkoły żeńskiej oraz budowę nowej szkoły 

męskiej. W sierpniu rozpoczęto budowę nowej siedziby szkoły  

na gruncie szkolnym przy ul. Słonecznej, kosztem 195.000 koron. 

Szkoła żeńska przy ul. Senatorskiej powoli uzyskiwała 

odrębność. W roku 1911 zatwierdzono jej imię bł. Bronisławy. 
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 Magistrat miasta Krakowa ustanowił dla szkół miejskich 

instytucję lekarza szkolnego. Do lekarza zatrudnionego  

w Szkole XXXI należała kontrola obu budynków przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, a potem stały dozór nad stanem 

higieny, zwalczanie chorób zakaźnych, wykłady z higieny, 

badanie dzieci, szczepienia ochronne, ocena stanu zdrowia 

dzieci zapisywanych do szkoły, kierowanie wychowaniem 

fizycznym, wykonywanie poleceń Miejskiego Urzędu Zdrowia.  

 

 

 

Szkoła w dzisiejszej siedzibie 

1912 r. 18. stycznia młodzież szkolna złożyła podpisy pod 

podziękowaniem dla szkoły w Irlandii. Podpisy pod 

podziękowaniem składały wszystkie szkoły w Krakowie  

w imieniu szkół z Poznania. Młodzież szkół w Poznaniu pod 

zaborem pruskim była źle traktowana, a nawet prześladowana 

przez nauczycieli na tle narodowościowym i religijnym. Dzieci 

irlandzkie wystosowały do niej list z wyrazami współczucia. 

Władze pruskie nie zezwoliły na wysłanie podziękowania. Stąd 

odpowiedź i podziękowanie szkół krakowskich w imieniu szkól 

poznańskich. Zbieraniem podpisów zajęło się Towarzystwo 

„Straż Polska”. 

  

Na podstawie Okólnika CK. Rady Szkolnej Krajowej  

z dn. 15 sierpnia 1911 r. w szkole XXXI została założona  

w poszczególnych klasach Szkolna Kasa Oszczędności. 

  

2. października oddano szkole do użytku nowy budynek przy 

ówczesnej ulicy Słonecznej 18 – obecnie Bolesława Prusa 18, 

gdzie mieści się do dzisiaj. Wybudowano go według projektu 

architekta Jana Zawiejskiego. 

 7., 8. i 9. października odbyła się przeprowadzka.  

 10. października po nabożeństwie młodzież w towarzystwie 

nauczycieli wyruszyła do nowego budynku, gdzie nastąpiło 

poświęcenie sal lekcyjnych. 
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Wygląd szkoły w roku 1912. 

Projekt architekta Jana Zawiejskiego. 

 „Nowy budynek przedstawia się okazale. Zbudowany jest na 

gruncie szkolnym, tuż przy błoniach. (…) Od południowej strony 

gdzie mieści się mieszkanie Dyrektora jest ogród do użytku 

Dyrektora przeznaczony. Budynek pokryty dachówką. (…) 

Sutereny obejmują olbrzymie piwnice, pralnię i ubikacje na 

kąpiele natryskowe dla dzieci, wraz z odpowiedniem 

urządzeniem – szatnia i wychodki. Z suteren prowadzi winda na 

drugie piętro, dla wyciągnięcia węgla. Parter obejmuje  

3 sale naukowe kancelarię, wychodki, mieszkanie Dyrektora 

złożone z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i osobnych 

schodów prowadzących do wyjścia, oraz mieszkania tercyana 

złożone z dwóch ubikacji, sionki i schody boczne prowadzą tak  

z mieszkania Dyrektora, jak i tercyana na podwórze. 

Pierwsze piętro obejmuje 5 sal naukowych, gabinet i salę 

konferencyjną, wychodki. 

Drugie piętro obejmuje salę rysunkową, salę naukową, gabinet 

rysunkowy i bibliotekę – wychodki.” 

1913 r. Od 1. marca – na czas urlopowania ówczesnego kierownika 

Jana Wojdygi – obowiązki jego zastępcy pełnił Józef Robak. 

 Publicznej Szkole Powszechnej nr XXXI nadano imię Adama 

Asnyka. Żeńska szkoła pozostawiona w jednym z dwóch 

budynków nadal nosiła zatwierdzone w roku 1911 imię  

bł. Bronisławy jako patrona szkoły. 
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 „Na zabawy i gry ruchowe, prowadzone w Parku Dra Jordana 

przez nauczyciela szkoły VII p. Stanisława Michalskiego, 

zapisało się z tutejszej szkoły 159 uczniów i 182 uczennic.” 

 17. maja 1913 r. zmarł urlopowany ze względu na chorobę 

płuc długoletni, wielce zasłużony kierownik szkoły Jan 

Wojdyga. Była to znacząca postać nie tylko w środowisku 

szkolnym. Był on posłem do Rady Państwa przez kilka kadencji, 

członkiem honorowym wielu stowarzyszeń, organizacji  

i towarzystw. Szkołą kierował przez 20 lat, a nauczał ogółem  

38 lat. Nauczyciele i młodzież szkoły żeńskiej i męskiej złożyli 

mu należyty hołd: odprawiono mszę św. żałobną, zwołano 

nadzwyczajną konferencję, a na budynku przez 3 dni wisiała 

czarna flaga na znak żałoby. W pogrzebie brali udział 

przedstawiciele CK. Rady Szkolnej Krajowej, dyrektorzy, 

delegacje młodzieży wszystkich szkół krakowskich  

i powiatowych, a także włościanie i „obywatele tutejsi”. 

 „Szkoła męska liczyła w roku 1912/13 374 uczniów, szkoła 

żeńska 342 uczennic. W szkole męskiej było 8 klas  

tj. 3 wydziałowe i 5 pospolitych (I-sza w dwu oddziałach),  

w szkole żeńskiej 7 klas tj. 3 wydz. i 4 posp.” 

 1. września nastąpiło ostateczne rozdzielenie obu szkół. Stara 

szkoła na Półwsiu Zwierzynieckim przy ul. Senatorskiej, 

wyłącznie żeńska, uzyskała odrębny numer XLIV, zachowując 

imię bł. Bronisławy, a jej kierownictwo powierzono Marii 

Ważance. Nowej szkole przy ul. Słonecznej 18, wyłącznie 

męskiej, pozostawiono numer XXXI oraz imię Adama 

Asnyka. Kierował nią nadal Józef Robak. 

 „Odtąd kronika niniejsza obejmuje tylko szkołę męską XXXI, bo 

szkoła żeńska XLIV spisuje osobno swoją kronikę od  

1 września 1913.” 

1914 r. Z dniem 1. lutego nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika 

szkoły. Funkcję tę po Józefie Robaku objął Tadeusz Woźny. 
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Czas I Wojny Światowej 

  

Ten rok, jak i następny 1915, był burzliwy dla losów szkoły.  

28. lipca wybuchła I wojna światowa. 15. sierpnia szkoła 

została zamieniona na Szpital Epidemiczny. Nabór do szkoły 

odbywał się w sąsiedniej szkole XXXII. Na krótki okres 

wznowiono naukę w budynku, by w listopadzie przeznaczyć 

obiekt dla Legionów Piłsudskiego. Później zakwaterowano  

w nim wojsko. Następnie znowu powstał Szpital Epidemiczny 

Miejski. Naukę – w systemie dwuzmianowym – przeniesiono do 

szkoły żeńskiej nr XLIV przy ul. Senatorskiej. Skracano lekcje, 

ograniczano liczbę przedmiotów. Odchodzili nauczyciele 

powoływani do wojska. 

 

1915 r. Nauki jednak nie przerwano. Mimo ewakuacji ludności do 

szkoły uczęszczało ponad 300 dzieci, wśród których krzewiono 

uczucia patriotyczne i ojczyźniane. Urządzano poranki  

i wieczorki, na których wystawiano obrazy dramatyczne  

z dziejów Polski, śpiewano pieśni patriotyczne, organizowano 

zbiórki pieniężne dla sierot i ofiar wojny. 

 

„Dnia 13 czerwca 1915 r. młodzież szkoły XXXI i XLIV pod 

kierownictwem nauczycieli urządziła wieczorek. Przy odegraniu 

dwóch sztuczek pod tytułem «Posiew wolności» obraz 

dramatyczny w 1 akcie na tle męczeństwa Polski przez  

J. Majchera i «Jeszcze nie zginęła» sztuczki Jadwigi z Łobzowa, 

urozmaicono ten wieczorek śpiewem i deklamacją. Dochód  

z tego wieczorka wynoszący 35 Kr 54 złożono do rąk Jego 

Eminencji Księcia Biskupa Sapiehy na pomoc dla biednych 

dzieci ewakuowanych.” 

 

 „W tym roku szkolnym (1915/1916 – przyp. red.) nauka dla  

338 uczniów zapisanych odbywała się nadal w budynku szkoły 

wydz. (wydziałowej – przyp. red.) żeńskiej przy ulicy 

Senatorskiej w godzinach popołudniowych. Jedynie uczniowie 

klasy 3ej posp. (pospolitej – przyp. red.) mieli naukę przed 

południem w pełnej ilości godzin…” 
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 Pierwsza zamieszczona w kronice fotografia grona pedagogicznego. 

 
Przedstawia ona pełny skład grona pedagogicznego z  roku 1915: 

1. Tadeusz Woźny  

2. ks. Juliusz Małysiak 

3. Wanda Groniecka 

4. Maria Szkodzińska 

5. NN. 

6. Leon Kopyciński 

7. Franciszek Szczuciński 

8. Jan Dyba 

9. Henryka Policht 

1916 r. „W roku szkolnym 1916/17 rozpoczęto naukę w budynku szkoły 

wydz. żeńskiej przy ulicy Senatorskiej i tu się odbywała aż do końca 

grudnia1916 r., albowiem budynek szkoły tut. był jeszcze zajęty na 

szpital epidemiczny miejski. Z dniem 1 stycznia szpital epidemiczny 

tu zniesiono zupełnie i budynek do użytku szkoły oddano.” 

1917 r. Wojna nadal odbijała się na szkole bolesnym piętnem. W roku 

szkolnym 1917/1918 zabrakło opału. Lekcje skomasowano aż do 

Świąt Wielkanocnych w trzech, a nawet w jednej sali. Nauka 

odbywała się co drugi dzień. Ale najuboższym wydawano 

bezpłatne śniadania. 

 Urządzano nadal szkolne spotkania patriotyczne. Założone 

Towarzystwo Ochrony Młodzieży i Dzieci niosło daleko idącą 

pomoc potrzebującym. 
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 Uczniowie ze swej strony przyłączali się do trwającej od prawie 

połowy wojny zbiórki wyrobów ze srebra i złota, z czego 

pozyskane środki przeznaczano na doposażenie wojska. Zbierano 

też na „materiał bieliźniany” dla żołnierzy, na Czerwony Krzyż, 

na sieroty wojenne. 

 Rok szkolny rozpoczęło 343 uczniów, ale zakończyło 288.  

 

 

Okres Międzywojenny 

1918 r. W kolejnym roku szkolnym do wszystkich dolegliwości 

wynikających z prowadzonej wojny doszła jeszcze szalejąca 

epidemia grypy hiszpańskiej. Często zamykaną szkołę z powodu 

braku opału, musiano zamknąć i tym razem, lecz z innej 

przyczyny. 

 11. listopada zakończyła się wojna, ale szkoła długo jeszcze 

wraz z cały narodem wydobywała się z jej skutków. Wśród 

uczniów i nauczycieli trwały zbiórki pieniężne na Skarb Państwa 

Polskiego i na cele dobroczynne.  

1920 r. Rok szkolny 1919/1920 rozpoczął się liczbą 347 uczniów. Do 

10. stycznia nauka odbywała się w zmniejszonym wymiarze 

godzin. Wcześniej zdarzały się dni, kiedy zamykano szkołę  

z powodu całkowitego wyczerpania zapasów węgla. Nie 

ustawano jednak w organizowaniu okolicznościowych poranków 

patriotycznych upamiętniających rocznice wydarzeń 

państwowych. 

 Dopiero od 1. września nauka zaczęła odbywać się normalnie. 

1921 r. W roku szkolnym 1921/1922 uczono według programu 

opracowanego przez Ministerstwo Wyznań Religijnych  

i Oświecenia Publicznego. 

 Lata te i następne charakteryzowały się niezmiennie, mimo 

zubożenia ogólnego, wielką ilością kwest, zbiórek, składek, 

fundacji wśród młodzieży i nauczycieli. Kronikarz i kierownik 

szkoły w jednej osobie, niezliczoną liczbę razy skrupulatnie 

wylicza zebrane kwoty w poszczególnych klasach i cele, na jakie 

zostały przeznaczone. 
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 Daje się też zauważyć ekspansję wycieczek uczniów naszej 

szkoły w okolice Krakowa w celu lepszego ich poznania,  

a nawet jedno- lub dwudniowych eskapad w coraz to odleglejsze 

rejony, jak Ojców, Pieskowa Skała, Wieliczka.  

1923 r. W roku szkolnym 1923/1924 było w szkole 9 nauczycieli  

(w tym: kierownik i ks. katecheta ) oraz 288 uczniów. Działał 

Komitet Rodzicielski (pod taką właśnie nazwą). Sporządzone 

zostało roczne, przedłożone Radzie Szkolnej, sprawozdanie  

z działalności kulturalno-oświatowej.  

1924 r. 1. października w stan spoczynku odszedł dotychczasowy 

kierownik szkoły Tadeusz Woźny. Na polecenie Rady 

Szkolnej Miejskiej zastępcą jego został, uczący w tej szkole, 
Czesław Niziński. Komitet Rodzicielski składał się z: „18 osób 

ze sfer rodzicielskich i 6 delegatów Grona nauczycielskiego… 

Dnia 5. XII Br. Urządził Komitet Rodzicielski dla wszystkich 

uczniów tut. szkoły o godz. 5-tej popoł. piękną uroczystość  

św. Mikołaja. Wszystkie dzieci otrzymały podarki; a to: obuwie, 

swetery, rękawiczki, pończochy, szale, książki, zeszyty i  łakocie”. 

1925 r. „Dnia 24 stycznia otrzymała szkoła tutejsza orzeczenie 

Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego L.15.547/I z dnia  

12. grudnia 1924 r. w sprawie reorganizacji 4-ro klas. publicznej 

szkoły powszechnej męskiej im. Dra Henryka Jordana (jest to 

pierwsza wzmianka dotycząca zmiany patrona szkoły - nie 

odnotowano wcześniej kiedy nadano jej takie imię – przyp. 

red.) w mieście Krakowie ul. Słoneczna Dz. Półwsie powiat miasto 

Kraków – na siedmio klasową publiczną szkołę powszechną męską 

z ważnością od 1. stycznia 1925 r.”  

 

Żadna krakowska szkoła nie kwalifikowała się bardziej niż nasza 

do przyjęcia imienia dr. Henryka Jordana. Obszar, na którym 

została zbudowana kilkanaście lat temu, naznaczony był niejako 

działaniami tego cenionego lekarza-społecznika. Błonia 

stanowiły teren rekreacji i zdrowego wypoczynku dzieci  

i młodzieży zgodnie z jego ideą, a ciągnący się wzdłuż Błoń 

park, powstał z jego inicjatywy (1888) i był pierwszym w Polsce 

publicznym terenem przeznaczonym do zabaw i gier 

dziecięcych. H. Jordan nie tylko preferował, ale czynnie 

wprowadzał do szkół model łączący zdrowy tryb życia z ruchem 

i ćwiczeniami „cielesnymi”, a także z wrażliwością na przyrodę  

i jej znaczeniem dla organizmu ludzkiego. 
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Dr. H. Jordan 

 8. maja Prezydent Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski 

wizytował Kraków, a na spotkaniu pod kościołem Najśw. 

Salwatora „młodzież szkoły XXXI obsypała Go kwieciem”. 

 1. września Kuratorium Szkolne mianowało „stałym” 

kierownikiem szkoły dra Piotra Florczyka – dotychczasowego 

kierownika szkoły XXXII.  

1926 r. W dniach 1. – 7. czerwca zawieszono naukę, gdyż na polecenie 

Ministerstwa WRiOP odbył się spis dzieci urodzonych  w latach 

1913 – 1925, zamieszkałych w ówczesnej dzielnicy XII. 

 Początek roku szkolnego 1926/1927 zainaugurowało 320 uczniów  

w klasach I – VII, liczących od 33 – 50 dzieci w jednym oddziale. 

1927 r. „W miesiącu marcu odnowiono sztandar szkolny, a mianowicie 

dano nową materię – obraz został niezmieniony. Koszt 

odnowienia wynosił 78 zł, którą to kwotę złożyli uczniowie.” 

 24. czerwca odbył się uroczyste nabożeństwo i poranek  

z powodu sprowadzenia na Wawel prochów Juliusza 

Słowackiego. 

 30. września przybył do Krakowa Prezydent Rzeczypospolitej 

Ignacy Mościcki. Następnego dnia młodzież szkoły XXXI 

wzięła udział w związanej z tym wydarzeniem uroczystości na 

Błoniach. 
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1928 r. „11. listopada odbyła się znacząca uroczystość ku uczczeniu  

10-letniej rocznicy powstania Państwa Polskiego.” Iluminowano 

cały budynek na zewnątrz. Wywieszono godło państwa – Orła 

Białego oraz portrety Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego 

Mościckiego i Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Były 

recytacje i pieśni patriotyczne.  

1929 r. W dniach od 11. – 16. lutego zawieszono naukę z powodu 

silnych mrozów, dochodzących do –38
o
C, a także z powodu 

wyczerpania opału.  

1930 r. 7. czerwca odbyła się wycieczka na Panieńskie Skały w Lasku 

Wolskim.  

Warto nadmienić, że wtedy to po raz pierwszy w historii szkoły 

zrobiono fotografię uczniów, a w każdym razie była to pierwsza 

fotografia ilustrująca życie szkolne. Wprawdzie aparat 

fotograficzny wynaleziono blisko 100 lat wcześniej, ale sprzęt 

ten nadal nie był w powszechnym użyciu. 
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 Wycieczka na Panieńskie Skały. Pierwsze fotografie uczniów w kronice. 

  

 

17. czerwca miała miejsce uroczystość I Komunii św. uczniów 

klas IIIa i IIIb. Oba te wydarzenia były sfotografowane i po raz 

pierwszy uwiecznione w tej formie w kronice szkolnej. 
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 Uroczystość I Komunii św. Rok 1930. 

 

1931 r. W roku szkolnym 1931/1932 w szkole zatrudnionych było  

12 nauczycieli (w tym kierownik i dwoje katechetów) oraz 

etatowy lekarz. Kronika nie odnotowuje jaki był stan liczebny 

uczniów. 

 Jak na szkołę męską przystało uczniowie namiętnie oddawali się 

zajęciom sportowym. Ze względu na bliskie sąsiedztwo Błoń 

najchętniej grali w piłkę nożną. Szkoła stworzyła im natomiast 

warunki do gry w koszykówkę.  
 
 

  

 
Gra w koszykówkę na boisku szkolnym. Rok 1931.  

 

 W listopadzie tego roku powstała pierwsza w szkole drużyna 

harcerska XV KDH im. ppłk. Leopolda Lisa-Kuli. Zaraz też 

zorganizował wieczornicę, której uczestnikami byli nauczyciele  

i rodzice uczniów.  

1932 r. Spośród bardzo wielu uroczystości, rocznic i obchodów 

jubileuszowych świętowanych w szkole lub w miejscach 
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publicznych na uwagę zasługuje wieczorek przygotowany 

wspólnie ze szkołą XXXII dla mieszkańców dzielnicy 

Zwierzyniec. Wypełniły go występy uczniów obu szkół,  

a kierownik szkoły dr Piotr Florczyk poświęcił swoje 

przemówienie Marszałkowi J. Piłsudskiemu. 

 

 
 Grupa dzieci biorących udział w występach szkolnych. Rok szkolny 1932/33.  

  

 

 

 
Uczestnicy występów na podwórku szkolnym od ul. Słonecznej  

(obecnie B. Prusa). Rok 1932. 

 „Dnia 3 i 4 (kwietnia) odbyło się uroczyste (…) poświęcenie 

świetlicy harcerskiej dla tut. drużyny szkolnej. (…) Następnie 
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odbyło się ‘święcone’ harcerzy. Wielka sala szkolna nie 

pomieściła harcerzy i licznie zebranych rodziców uczniów.” 

 Na początku roku szkolnego 1932/1933 szkoła miała  

446 uczniów w klasach od I – VII. Klasy były bardzo liczne od 

46 do 65 uczniów w jednym oddziale. Nauczycieli było ośmiu  

(w tym kierownik i katecheta) oraz jeden etatowy lekarz  

i pielęgniarka. 

 W czasie ferii zimowych od 23. grudnia do 15. stycznia 

„schodzili się biedni uczniowie w szkole, gdzie pod opieką Grona 

nauczycielskiego spędzali czas na zabawie, otrzymywali też 

posiłek.”. 

1933 r. W dniu 18. maja odbyła się uroczystość ku czci patrona szkoły 

dra Henryka Jordana. U stóp pomnika w Parku Jordana złożono 

wieńce i kwiaty. 

 Młodzież odbyła dwudniową wycieczkę do Częstochowy  

i Katowic. 

1934 r. „W dniu 2.6 uczniowie wzięli udział w powitaniu Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, który 

przybył do Krakowa na uroczystość ‘Bożego Ciała’ i na 

uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod gmachem 

Muzeum Narodowego.” 

 W lipcu straszliwa powódź zniszczyła zachodnią część 

Małopolski. Nauczyciele szkoły XXXI, podobnie jak większość 

społeczeństwa, opodatkowała się na rzecz powodzian na okres   

5. miesięcy. 

 W 20. rocznicę powstania Legionów odbyło się założenie 

fundamentów pod kopiec, który miał być usypany ku czci Józefa 

Piłsudskiego. Szkoła i tu zaznaczyła swój udział.  

1935 r. 12. maja „o godz. 20 minut 45 zmarł w Belwederze Budowniczy 

Polski i Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski.” 

Nauczyciele i młodzież szkolna przez 6 tygodni nosiła symbole 

żałoby narodowej. 18. maja w kondukcie pogrzebowym  

w Krakowie niosła swój sztandar delegacja szkoły, a uczniowie 

klas IV – VII stali w szpalerze przy ulicy Basztowej, przez którą 

przechodził kondukt. Młodzież z pocztu sztandarowego wraz  

z kierownikiem szkoły oddała hołd Marszałkowi w krypcie na 

Wawelu – miejscu jego wiecznego spoczynku. 
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 27. maja w kinie „Uciecha” odbył się pokaz filmu z pogrzebu 

Marszałka, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły. 

 6. czerwca udano się na Sowiniec, by uczestniczyć w usypywaniu 

kopca.  

 Uroczystość zakończenia roku szkolnego „miała charakter 

poważny, nie było wesołych deklamacji i śpiewów.” 

 Z dniem 1. października dotychczasowy kierownik, dr Piotr 

Florczyk odszedł w stan spoczynku. Obowiązki jego przejął 

Józef Robak, który już sprawował tę funkcję w latach 1913 –

1914. 

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nowy kierownik 

„prosił o serdeczną, jak dotąd opiekę nad młodzieżą, aby 

utrzymać dobrą opinię szkoły, wywalczoną długoletnią i  ciężką,  

a zawsze rzetelną pracą.”. W ślad za tym nadeszło pismo 

inspektora szkolnego dziękujące za 3-letnią współpracę  

w ciężkim okresie tworzenia i realizowania nowych programów 

nauczania.  

 Równocześnie Państwowe Seminarium Nauczycielskie im. Józefy 

Joteyko wystarało się o zgodę Inspektoratu Szkolnego Miejskiego 

na przysłuchiwanie się lekcjom odbywanym w szkole nr 31
6
.  

 Szkoła uzyskała I miejsce w Krakowie od Miejskiego 

Ambulatorium Dentystycznego dla Dzieci za wygląd  

i „uporządkowanie” uzębienia uczniów. 

 „Dnia 3. października zorganizowano w klasach wyższych 

samorząd uczniowski.” 

 „Z końcem listopada rozpoczęto w szkole akcję dożywiania 

dzieci. Z dożywiania korzysta 60 uczniów, wydaje się śniadania  

i obiady, które gotuje się we własnej szkolnej kuchni  

w suterynach.” 

1936 r. W marcu placówka otrzymała z Inspektoratu Szkolnego spis 

ulic należących do rejonu szkoły.  

 

Były to ulice: 

Focha, Krasińskiego (numery parzyste), Dojazd, Filarecka, 

Flisacka, Jaskółcza, Kasztelańska, Lelewela, Łowiecka, 

Morawskiego, Na Błoniach, Na Stawach, Plac Na Stawach, 
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Prywatna (dziś Mlaskotów), Salwatorska, Senatorska, 

Słoneczna, Syrokomli, Tatarska, Ujejskiego, Włóczków, 

Wyczółkowskiego.  

Spis ten zarówno pod względem nazw ulic, jak i ich liczby, 

niewiele różni się od dzisiejszego. 

 Na przełomie maja i czerwca odbyła się wizytacja szkoły, a oto 

kilka przytoczonych uwag inspektora, ilustrujących dorobek 

wychowawczy placówki: „szkoła nie jest brudna, zewnętrzny 

wygląd uczniów jest korzystny, zeszyty utrzymane w stanie 

dobrym i miłym, pismo staranne, co jest rzeczą rzadką na terenie 

męskich szkół krakowskich. Młodzież jest utemperowana  

i opanowana, zachowuje się dobrze, robi dobre wrażenie i ma 

postawę wychowawczą, chętnie poddaje się nakazom, nie 

okazuje arogancji. Stosunek nauczycielstwa do uczniów 

przyjazny, atmosfera serdeczna. (...) Samorząd uczniowski stoi 

na odpowiednim poziomie (...).”. 

1937 r. „Delegacja uczniów z pocztem sztandarowym wzięła udział  

w dniu 7. kwietnia w pogrzebie wielkiego muzyka polskiego  

i kompozytora Karola Szymanowskiego, którego pochowano  

w grobach zasłużonych na Skałce.” 

 Szkoła Podstawowa nr 31 wzięła udział w wielkiej wycieczce 

zbiorowej 600 uczniów ze wszystkich szkół krakowskich. 

Specjalny pociąg zawiózł młodzież kolejno do Poznania, 

Gdańska, Oliwy, Gdyni, na Hel, do Warszawy i Częstochowy. 

 W tym czasie na Zwierzyńcu istniały trzy szkoły:  nr 19 im.  

bł. Bronisławy, nr 31 im. Dra Henryka Jordana i nr 32  

im. Chodkiewicza. Szkoła Podstawowa nr 31 liczyła na koniec 

roku szkolnego 410 uczniów. Naukę można było ukończyć po 

klasie siódmej, można ją było też kontynuować w gimnazjum  

po ukończeniu klasy szóstej lub siódmej. 

 26. listopada Urząd Miejski odkupił od prywatnego właściciela,  

inż. Drobniaka, grunty przylegające do podwórka szkolnego.  

W ten sposób powiększono teren do użytku uczniów o grunt 

wydzierżawiany dotąd pod wypas krów.  

1938 r. Kolejna wizytacja szkoły oceniła ją następująco: „Szkoła 

posiada dużo powietrza i światła, otoczenie dobre. Tusze i sala 

gimnastyczna nie są uruchomione, co utrudnia pracę w kierunku 

wychowania fizycznego. Młodzież urobiona pod względem 

wychowawczym tak, że może być niekiedy wzorem dla innych 
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szkół, pomimo wrodzonej ruchliwości. Wyniki wskazują na 

ogólnie dobry
7
 poziom nauczania”. 

„Pod względem wychowawczym i higienicznym wszystkie klasy 

są na poziomie dobrym, pod względem naukowym klasy od   

1. do 4. są na poziomie dobrym, wyższe na dostatecznym. Rodzice 

lubią posyłać dzieci do tej szkoły bo strona wychowawcza szkoły 

stoi na wysokim poziomie.” 

 „Gmina miasta Krakowa rozdziela od trzech lat corocznie trzy 

stypendia między absolwentów klas 6 i 7 krakowskich szkół 

powszechnych wyróżniających się zdolnościami i pragnących 

kształcić się nadal w gimnazjum. Stypendium wynosi 25 zł 

miesięcznie przez 4 lata. (...) Komitet rozdawniczy stypendium 

powołany przez Zarząd Miejski przyznał w tym roku to 

stypendium uczniowi klasy 6 tutejszej szkoły Ryszardowi 

Augustynowi.” 

 Kuratorium w drodze konkursu wyłoniło i od 1. sierpnia 

mianowało kierownikiem szkoły Stanisława Hojaka. 

 W roku szkolnym 1938/1939 szkoła posiadała 9 oddziałów. Liczba 

uczniów wynosiła 391, w tym o wyznaniu rzymskokatolickim 370, 

grekokatolickim 1, mojżeszowym 19 i ewangelickim 1. 

 Na tym Kronika się kończy. Dalsze wpisy przerwał wybuch  

II wojny światowej. 

 

 

 

Czas II Wojny Światowej 

1939 r. W dniu 6. września o godz. 9
00

 do Krakowa wkroczyły oddziały 

wojsk niemieckich. Kraków na mocy dekretu z 12. października 

stał się stolicą tzw. Generalnej Guberni, na czele której stanął 

Hans Frank. 

 Przez cały okres II wojny światowej szkoła nadal funkcjonowała. 

Okupant zakazał nauki literatury polskiej oraz geografii  i historii 

Polski. Zmienił się język urzędowy na niemiecki, natomiast 

nauka odbywała się w języku polskim. 
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 Z tego okresu nie zachowały się w szkole żadne zapiski 

kronikarskie. Przetrwały natomiast arkusze ocen ówczesnych 

uczniów. 

 Z przekazów ustnych wiadomo natomiast, że budynek został 

zajęty na koszary Wehrmachtu. Dla kamuflażu wisiała na nim 

flaga Czerwonego Krzyża. Uczniowie przeniesieni zostali do 

nieistniejącej już dzisiaj szkoły przy ul. Wygoda (niezbyt 

odległej od ul. Słonecznej) oraz istniejącej do dziś Szkoły 

Podstawowej nr 32 przy ul. Królowej Jadwigi 78, a także 

gościnnie zostali przyjęci przez SS. Norbertanki. Klasztor zatem 

ponownie umożliwił edukację dzieci w warunkach politycznych 

równie trudnych, jak w chwili powstawania szkoły ponad sto lat 

wcześniej. 

 

 Klasztor SS, Norbertanek. Fotografia sprzed II wojny światowej. 

 Wiadomo także, że Niemcy z chwilą wprowadzenia wojska do 

budynku, wyrzucili przez okna cały sprzęt i wyposażenie 

szkolne. Wraz z nim usunięto i spalono na podwórku 

szkolnym dokumentację i bezcenne archiwalia przekazane 

szkole w roku 1900 przez zakon SS. Norbertanek. Wraz  

z nimi spłonęła, z trudem dziś odtwarzana historia szkoły. 
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 Zaczynają się represje. W szkole widomym znakiem tego jest 

eliminacja uczniów pochodzenia żydowskiego. Świadczy  

o tym choćby zapis: „Na zarządzenie Władzy Szkolnej skreślony 

z listy uczniów, jako żyd.” W ten sposób rozprawiono się ze 

wszystkimi uczniami, którzy w w rubryce „wyznanie” mieli wpis 

„wyznanie mojżeszowe”. 

 Ciekawostką jest jednak to, że arkusze ocen pisane były nadal na 

drukach w języku polskim i po polsku. 

1940 r. W dniu 29. czerwca, po pierwszym roku szkolnym w stanie 

wojny i okupacji liczba uczniów, wyłącznie płci męskiej, 

wynosiła w: 

 

kl. I – 44 

kl. II – 57 

kl. III – 57 

kl. IV – 60 

kl. Va – 38 

kl. Vb – 38 

kl. VI – 57 

kl. VII – 42 

razem: 393 

 

Charakterystyczne jest to, że więcej uczniów w ciągu roku 

szkolnego przybyło (57) niż ubyło (50). 

 Przesunięta została granica wiekowa obowiązku szkolnego. 

Uczniowie, którzy przekroczyli 14 lat, a nie ukończyli szkoły 

powszechnej, zostawali z niej usuwani z adnotacją „Wykreślony 

z rejestru przez Inspektorat Szkolny dn. (…), jest poza wiekiem 

szkolnym” lub „Wykreślony z rejestru, jest poza wiekiem 

szkolnym i nie spełnia obowiązku szkolnego”. 

 W naszej szkole z dniem 1. września z programu nauczania obok 

wcześniej usuniętej z niego historii, zniknęła też geografia. 

 Pomimo okupacji szkoła starała się funkcjonować swoim 

rytmem. Nauka trwała bez względu na trudne warunki lokalowe  

i zmniejszoną liczbę godzin lekcyjnych. W maju, jak co roku 

odbyła się I Komunia Święta. 
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Zdjęcia wraz z opisem

1
 z archiwum Stanisława Cyrano. 

                                           
1
 Bez wątpienia w opisie chodzi jednak nie o ulicę Zwierzyniecką, a o Kościuszki (nr 88).  
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1941 r. W następnym roku szkolnym 1940/1941 sytuacja związana  

z przemieszczaniem się ludności zmieniła się dość drastycznie.  

 

Wskazują na to statystyki szkolne. Do szkoły przybyło tylko  

20 uczniów, natomiast 55 ubyło. W tym stwierdzono 2 wypadki 

śmierci. 

 

Od dnia 1. września 1941 r. wprowadzono szkolne druki  

w języku niemieckim. Każdy tekst posiadał jednak tłumaczenie 

w języku polskim. 

1942 r. Liczba i nazwa przedmiotów nie uległa zmianie. Nadal odbywały 

się zajęcia z:  

 

– religii, 

– języka polskiego, 

– nauki o przyrodzie, 

– arytmetyki z geometrią, 

– rysunku, 

– zajęć praktycznych, 

– śpiewu, 

– ćwiczeń cielesnych. 

 

W programie dydaktycznym przewidziana była też możliwość 

nauki języka obcego. 

 Nie wiadomo, ilu nauczycieli i pracowników obsługi 

zatrudnionych było w placówce. Liczba uczniów utrzymywała 

się natomiast na stałym poziomie. Na koniec roku szkolnego  

1941/1942 było 432 uczniów. W stosunku do ubiegłego roku 

szkolnego przybyło 21 ubyło 30 (w tym 8 – „z innych przyczyn” 

niż przeniesienie do innej szkoły).  

1943 r. W klasie I wprowadzono jedną ogólną ocenę podsumowującą 

wyniki pracy ucznia za cały rok szkolny zamiast ocen  

z poszczególnych przedmiotów. 

 Na koniec roku szkolnego znacznie zmniejszyła się liczba 

uczniów i wynosiła 392 dzieci. Przybyło tylko 3 uczniów,  

a ubyło 44 (w tym aż 21 „z nieznanych przyczyn”).  

 

W stosunku do uczniów istniały ściśle określone procedury 

podyktowane przez okupanta. 
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Treść jednego z zachowanych dokumentów brzmi:  

 „Starosta Miasta Krakowa [Stadthauptman der Stadt Krakau]  

Urząd ds. Szkół [Schulamt] 

Kraków, 30 grudnia 1943 r. 

Liczba dziennika: A 58-7729/43 

 

Do 

Kierownictwa Publicznej Polskiej Szkoły Powszechnej nr 29  

w Krakowie 

adres [w oryginale]: Krakau, Glatzerstr. 88 [obecnie:  

ul. Kościuszki] 

 

Dotyczy: Ryszard Dygoń – zezwolenie na uczęszczanie do szkoły 

 

Podstawa: Zarządzenie Wydziału Nauki (uczelnie) i Edukacji 

(szkoły) z dnia 23.12.1943, nr 13090/43 Ko/G. 

 

Na podstawie zarządzenia Wydziału Nauki i Edukacji z dnia 

23.12.1943 r., nr 13090/43 Ko/G. zezwalam w drodze wyjątku 

uczniowi Ryszardowi Dygoniowi na ukończenie nauki w klasie 7 

tamtejszej szkoły w roku szkolnym 1943/44. 

Numer i datę tego zarządzenia należy wpisać do akt szkolnych. 

1 załącznik 

 

Miejski Radca ds. Szkolnictwa [Stadtschulrat]” 

  

 
 Zaświadczenie wydane uczniowi szkoły nr 31. Rok 1943  

 Prawdopodobnie było to zaświadczenie zezwalające uczniowi 

szkoły nr 31 na kontynuowanie nauki w innej szkole, w tym 

przypadku w szkole nr 29. 
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 Po raz pierwszy jako kierownik szkoły występuje Rudolf 

Hajnos. Z przekazów ustnych wiadomo, że występowało 

jeszcze jedno nazwisko kierownika szkoły Zdzisława 

Kornasia. Nie wiadomo jednak, czy mianowany został jeszcze  

w czasie okupacji, czy już po zakończeniu wojny. Jednocześnie  

z przekazów ustnych dowiedzieć się można, że mianowany  

w 1938 r. kierownikiem szkoły Stanisław Hojak piastował to 

stanowisko nieprzerwanie, aż do przejścia na emeryturę w roku 

1955 i była to jedna z dłuższych kadencji, trwająca 17 lat. 

1944 r. Liczba uczniów jeszcze bardziej się zmniejszyła. Na koniec roku 

wynosiła 319. Stopniowej redukcji ulegała też liczba oddziałów. 

Każda z klas posiadała tylko jeden. 

 Podczas okupacji hitlerowskiej, w latach 1939 – 1945 krakowskie 

szkolnictwo znalazło się w dramatycznej sytuacji. Niemieckie 

urzędy szkolne już w 1939 r. rozpoczęły swoją niszczycielską 

działalność. Zezwolono co prawda na jawne prowadzenie szkół 

powszechnych i zawodowych, ale z programów nauczania 

usunięto historię i geografię Polski oraz wiadomości z rodzimej 

literatury.  

 

Szkoły zawodowe w porównaniu z okresem przedwojennym 

zredukowano do co najwyżej dwuletnich dopuszczając w nich 

naukę w specjalnościach użytecznych z punktu widzenia 

okupanta. Niektóre budynki i urządzenia szkolne, a także 

wyposażenie dydaktyczne były świadomie dewastowane przez 

Niemców.  

 

Szkoły, którym władze okupacyjne zajęły ich własne budynki, 

podejmowały naukę w pomieszczeniach zastępczych, w wielu 

przypadkach zajmowanych równocześnie przez policję, 

Wehrmacht i urzędy. W tej sytuacji wiele placówek przenosiło 

się i urządzało w coraz to nowych warunkach po kilka, a nawet 

kilkanaście razy. 

 

Szkoły średnie ogólnokształcące zostały zamknięte, a nauczanie 

na tym poziomie było bezwzględnie zakazane.  

 

Wszystko to stało się bodźcem do rozpoczęcia tajnego nauczania 

tzw. „kompletowego”. Odbywało się ono w grupkach trzy  

do pięciu uczniów, w prywatnych mieszkaniach nauczycieli, 

rodziców lub innych osób. Termin „tajne nauczanie” należy 

rozumieć bardzo szeroko. Funkcjonowały tajne: władze 

oświatowe, stowarzyszenia nauczycielskie, rozdzielnie 
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podręczników szkolnych, lektur i map. Pracowały też 

powielarnie skryptów.  

 

Podczas okupacji tajnym nauczaniem objętych było na poziomie 

szkoły podstawowej około miliona dzieci w Polsce. Uzupełniały 

one w tym trybie wiedzę z przedmiotów i działów 

programowych zakazanych przez okupanta, tj. m.in. z historii  

i geografii Polski, a przede wszystkim literatury i języka 

polskiego. Dzięki strukturom tajnego nauczania po zakończeniu 

okupacji niemieckiej młodzież uczestnicząca wcześniej  

w „kompletach” mogła szybko kontynuować naukę  

w gimnazjach i liceach powojennych.  

 

Młodzież objęta tajnym nauczaniem w zakresie szkoły średniej, 

ukończonym egzaminem maturalnym, mogła natomiast zaraz po 

wojnie kontynuować naukę na uczelniach wyższych. 

 Warto dodać, że tajne nauczanie obejmowało też poziom 

edukacji uniwersyteckiej. Dla przykładu tylko w dzielnicy 

Zwierzyniec funkcjonowało pięć punktów, w których odbywały 

się zajęcia: w domach przy ul. Spadzistej 23, ul. Pod Kopcem 26, 

ul. Gontyna 12, ul. Królowej Jadwigi 92 i ul. Lelewela 6. 

 

Szczególnie zasłużonymi lokalnymi działaczami i kierownikami 

ośrodków nauczania na wszystkich poziomach byli: Maria 

Czarkowska, Maria Dobrowolska (zamieszkałe przy ul. Gontyna 

2), Stanisław Hojak (zamieszkały poza dzielnicą, ale pracujący  

i działający na Zwierzyńcu), Jadwiga Ryzakowa (zamieszkała 

poza dzielnicą, ale ucząca w szkole na Zwierzyńcu), Alfred 

Romanowicz (zam. ul. Syrokomli 2), Henryk Rowid (zam.  

ul. Lelewela 6) i Tadeusz Wroniewicz (zam. ul. Gontyna 9). 

 Jak już powiedziano wcześniej szkoły powszechne działały  

w czasie okupacji jawnie. W naszym rejonie miasta były to 

następujące szkoły (PSP oznacza „Publiczna Szkoła 

Powszechna”): 

 

PSP Nr 31, im. H. Jordana, ul Słoneczna 18, 

PSP Nr 19, im. św. Bronisławy, ul. Senatorska 9, 

PSP Nr 32, im. K. Chodkiewicza, ul. Królowej Jadwigi 78, 

PSP Nr 44, Bielany, 

PSP Nr 45, Przegorzały 

PSP Nr 46, Wola Justowska. 
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Szkolnictwo zawodowe (jawne) w tym okresie reprezentowała 

tylko jedna szkoła w naszym rejonie: Państwowa Szkoła Budowy 

Maszyn i Elektroniki przy ul. Syrokomli 21. 

 Szkoły niemieckiej na tym obszarze nie było. Najbliższa 

znajdowała się przy ul. Smoleńsk – Deutsche Folksschule für 

Knaben und Mädchend, wówczas przy Fogelstrasse 7. 

 

 

 

Życie szkolne w PRL 

1945 r. W Polsce koniec wojny ogłoszono 8 maja o godz. 15.  

W Berlinie w nocy z 8. na 9. maja Niemcy podpisały akt 

kapitulacji. 

 

Oznaczać mogłoby to koniec niewoli i okupacji. Polacy nie 

wiedzieli jednak jeszcze, że z tym dniem zaczyna się, jak 

niektórzy historycy to określają, okupacja sowiecka. Rosyjska 

Armia Czerwona, która ostatecznie pokonała Niemców, nie 

opuściła Polski. Wprawdzie Bolesława Bieruta określono 

mianem Prezydenta Polski, ale jego rządy były pod ścisłym 

wpływem i kontrolą Kremla. 

 Pozbycie się okupanta niemieckiego zaowocowało w oświacie 

żywiołowym powrotem do stabilizacji. W Szkole Podstawowej  

nr 31 od zakończenia roku szkolnego w dniu 30. czerwca, gdzie 

doliczono się 301 uczniów liczba ta wzrosła na początku roku 

szkolnego o ponad 200. Powstały też po dwa oddziały klas I – VI. 

 Wiadomo też, że przywrócono obowiązek szkolny do 

ukończenia 18. roku życia. 

 Reaktywowano też harcerstwo. Już w lutym zastępy liczyły po 

kilkunastu harcerzy. Drużynowym był Włodzimierz Wenzel. 

XV KDH im. ppłk. Lisa-Kuli działała przy szkole od roku 

1931 z przerwą wymuszoną przez wojnę i okupację  

(w rzeczywistości jednak harcerstwo funkcjonowało 

konspiracyjnie, jak wiele polskich organizacji w podziemiu). 
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 24. czerwca, druh Antoni Bahr, który przejął funkcję po swoim 

poprzedniku, dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej 

przedwojennego drużynowego, śp. phm Władysława 

Mitkowskiego. Tablica, wmurowana w ścianę przy 

wewnętrznych schodach prowadzących do budynku, powstała 

w trzecią rocznicę śmierci Władysława Mitkowskiego, który 

zginął od kul gestapo w roku 1942. Tablica została odlana  

z brązu bezinteresownie przez jednego z rodziców harcerzy  

p. Jana Rzepę, należącego do Koła Przyjaciół Drużyny.  

 Równocześnie tego samego dnia szkolna drużyna harcerska 

przyjęła imię nowego patrona phm Władysława Mitkowskiego. 

 1. września 1945 roku powstała następna KRONIKA 

SZKOŁY, jako „Publicznej Szkoły Powszechnej Męskiej 

Stopnia III Nr 31 im. Dr Henryka Jordana w Krakowie, przy 

ul. Słonecznej 18.” 

 Według niej, szkoła w tym momencie liczyła 503 uczniów  

w 13 oddziałach klas I – VII. Była to nadal szkoła wyłącznie 

męska. Nauczycieli było 15, licząc w tym kierownika i księdza 

katechetę. Kierował nią nadal Stanisław Hojak. 

  

 
 Tytułowa strona kroniki szkolnej założonej w roku 1945  

– w pierwszym roku szkolnym po zakończeniu wojny.  
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Dwie kolejne strony kroniki założonej w roku 1945.  

 

 Budynek posiadał 8 sal lekcyjnych i nauka odbywała się na 

dwie zmiany. Ponadto było w nim mieszkanie służbowe. 

 2. listopada młodzież wzięła udział w uroczystości złożenia 

hołdu Polakom „rozstrzelanym przez Niemców podczas 

okupacji na miejscu stracenia przy ul. Wąsowicza”. Była to 

niezwykle podniosła uroczystość. Uczestniczyła w niej 

drużyna harcerska z proporcem i werblistami na czele, za nią 

w długim szeregu maszerowała młodzież szkolna. Szkoła tym 

samym objęła swoją opieką to szczególne miejsce.  

1946 r. 15. i 16. lutego nauka została odwołana, ponieważ nauczyciele 

wzięli udział w spisie powszechnym ludności. 

 W tym roku uroczyście obchodzono wyłącznie święto 1. maja, 

podczas, gdy jeszcze w roku 1945 obchodzono święto 3. maja 

tj. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja 1791 r. Ze 

względów politycznych przemianowano ten dzień na Święto 

Oświaty Książki i Prasy.  
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1947 r. „Od dnia 18.X do 12.XI 1947 Zarząd Miejski przeprowadził 

remont budynku szkolnego. Zostały odmalowane wszystkie 

sale, drzwi i okna odmalowano na biało. Przestawiono 

niektóre piece. Doprowadzono do użytku natryski w budynku 

szkolnym i suterenach.” 

 W tym roku zuchowa drużyna pod nazwą „Flisaki” została 

przemianowana na „Antki Zwierzynieckie”. Istniał też zastęp 

„Głuszców”. Odpowiedzialnym za harcerstwo był drużynowy 

Andrzej Janczur, ze względów politycznych odsunięty od 

pracy z młodzieżą i zatrzymany przez organa bezpieczeństwa 

w roku 1949.  

 Na zakończenie roku szkolnego 1946/47 odbył się spektakl  

w wykonaniu uczniów klasy pierwszej, do którego scenariusz 

napisała nauczycielka języka polskiego Jadwiga Ślęczkowa. 

Mali aktorzy zaprezentowali się wyjątkowo okazale w strojach 

wypożyczonych z teatru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paź królewski. Rok 1947. 

1948 r. 5. marca uczniowie zwiedzili wystawę pn. „Armia, która nam 

wolność przyniosła”. 

 15. kwietnia odbył się poranek z okazji „Tygodnia Ziem 

Odzyskanych”. 

 17. kwietnia miała miejsce pogadanka z okazji 1. rocznicy 

śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Wygłosił ją por. 

Szymański. 
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 21. kwietnia zainicjowano pogadankę z okazji 3. rocznicy 

zawarcia „Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy 

pomiędzy Polską, a ZSRR”. 

 30. kwietnia z okazji Święta Pracy odbyła się uroczysta 

akademia. 

 1. maja „całe nauczycielstwo brało udział w ogólnych 

uroczystościach”. 

 3. maja obchodzono Święto Oświaty, Książki i Prasy. 

 8. maja odbył się poranek z okazji Święta Zwycięstwa. 

 „W bieżącym roku szkolnym klasy szóste uczyły się języka 

rosyjskiego, a klasy siódme języka francuskiego.” 

 1. września rok szkolny rozpoczęto jak zwykle nabożeństwem. 

Następnie na boisku szkolnym przemówił kierownik szkoły. 

Na cześć Bolesława Bieruta wzniesiono 3-krotny okrzyk  

i odśpiewano hymn polski. Uczniowie podjęli zobowiązanie 

wykonywania swoich obowiązków w 100 procentach. 

 Naukę podjęło 463. uczniów. Uczyło ich 15. nauczycieli. 

 6. października szkoła przekazała ze składek uczniowskich kwotę 

6.189 zł na rzecz Komitetu Odbudowy Miasta Warszawy. 

 9. października odbył się poranek poświęcony bitwie pod 

Lenino oraz Miesiącowi Przyjaźni Polsko-Radzieckiej”. 

1949 r. 24. stycznia uczniowie w kinie Świt obejrzeli film pt. „Lenin”. 

 4. lutego we wszystkich klasach odbyły się pogadanki  

w rocznicę bitwy pod Stalingradem. 

 23. lutego odbył się poranek w 31. rocznicę powstania Armii 

Czerwonej w ZSSR, na którym deklamowano wiersze  

i odśpiewano Hymn Federacji Młodzieży w języku rosyjskim. 

 24. lutego w kinie „Świt” oglądnięto film pt. „Trzeci szturm” 

w związku z rocznicą powstania Armii Czerwonej. 
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 9. marca odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na 

którym wygłoszono referat pt. „Socjalizm utopijny – socjalizm 

naukowy. Ponadto – jak zanotowano w kronice – omawiano 

sprawę drugoroczności i wyników nauczania.” 

 Od 7. – 14. marca trwał Tydzień Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 

i odbywały się pogadanki w klasach. 

 30. kwietnia urządzono akademię ku czci 1. Maja – Święta 

Pracy. 

 3. maja rozpoczęto uroczyste obchody Tygodnia Oświaty, 

Książki i Prasy. 

 3. czerwca odbyła się uroczystość z okazji przyjęcia 

Krakowskiej Rozgłośni Polskiego Radia do szkolnego 

Komitetu Opiekuńczego. „Komitet Opiekuńczy szkołę 

zradiofonizował w ten sposób, że w całym budynku szkolnym 

umieścił 13 głośników dynamicznych, a centralę w kancelarii, 

w pięknej szafce orzechowej (...) oprócz audycji radiowych 

można nadawać audycje własne z kancelarii.” 

 W listopadzie Duński Czerwony Krzyż przeprowadzał badania 

i szczepienia tuberkulinowe. 

1950 r. W ciągu całego roku szkolnego 110 uczniów korzystało  

z dożywiania w postaci bezpłatnych śniadań oraz jeden raz  

w tygodniu z bezpłatnych kąpieli pod natryskami w suterenach. 

 Rok szkolny 1949/1950 przebiegał tym samym rytmem 

wyznaczonym świętami i rocznicami:  

- Rewolucji Październikowej,  
- urodzin Józefa Stalina i Bolesława Bieruta,  

- urodzin i śmierci Włodzimierza Lenina i generała Karola 

Świerczewskiego.  

 

Czczono z tym samym zapałem  

- Dzień Wojska Polskiego,  

- rocznicę wyzwolenia Krakowa przez Armię Radziecką  

i powstania Armii Czerwonej,  

- Święto Pracy 1. Maja,  

- Tydzień Oświaty, Książki i Prasy,  

- rocznicę Rewolucji Październikowej,  
- Dzień Przyjaźni Polsko-Radzieckiej,  

- rocznicę bitwy pod Lenino,  
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- rocznicę powstania Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej (PZPR),  

- rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego,  

- Dni Młodości.  

 

Podejmowano zobowiązania, uczestniczono w licznych apelach, 

pogadankach okolicznościowych, capstrzykach, masówkach  

i prasówkach. 

 Przestały natomiast odbywać się apele, capstrzyki i uroczystości 

harcerskie. Harcerstwo uległo likwidacji. 

W roku 1950 w PRL-u bowiem bezprawnie wcielono struktury 

Związku Harcerstwa Polskiego w struktury Związku 

Młodzieży Polskiej. A to już była kopia radzieckich pionierów 

i oznaczała śmierć tradycyjnego kształtu (i munduru) z gruntu 

patriotycznej organizacji. 

 Na uwagę zasługuje opis w kronice jednego ze świąt 

państwowych: „uroczystość odbyła się na boisku szkolnym. 

Fronton budynku szkolnego ozdobiono transparentem 

witającym młodzież, chorągiewkami i zielenią. Ścianę budynku 

szkolnego od strony boiska (...) udekorowano bogato 

draperiami w kolorze czerwonym, chorągiewkami i zielenią. 

Na czerwonym tle umieszczono godło państwa, portrety 

dostojników państwa, transparenty z napisami ‘Przez naukę  

i wychowanie młodzieży szkoła polska zdąża do socjalizmu’, 

‘Przez zwiększoną wydajność pracy walczymy o postęp i trwały 

pokój’, ‘Wykonamy zadania planu sześcioletniego na polu 

oświaty’ (...) Za stołem prezydialnym zasiedli przedstawiciele 

Komitetu Dzielnicowego P.Z.P.R., Komitetu Rodzicielskiego, 

Komitetu Opiekuńczego i kierownik szkoły.” W programie 

przewidziano m.in. przemówienie przedstawiciela PZPR. 
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Występy uczniów z okazji Święta Pracy 1-go maja. Rok 1950. 

 Szkoła liczyła 452 uczniów w 11 bardzo dużych oddziałach,  

z których każdy liczył od 33 do 59 uczniów, nauczycieli było 

14, 1 sekretarz szkoły, 3 pracowników służby technicznej. 

 W lutym 1950 r. zmarł Rudolf Hajnos, który w okresie okupacji 

niemieckiej był kierownikiem szkoły (patrz: wykaz 

kierowników/dyrektorów). 

 W dniach od 2. – 15. listopada zawieszono naukę z powodu 

epidemii szkarlatyny.  

1951 r. Od 1 września 1951 r. w szkołach zlikwidowana została nauka 

religii. Ostatnim uczącym katechetą w SP 31 był ksiądz 

Mieczysław Czarniak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ks. Mieczysław Czarniak. Rok 1951. 
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1953 r. 9. marca odbyła się tzw. masówka z powodu śmierci Jozefa Stalina. 

 19. marca odbyła się akademia żałobna z powodu śmierci Stalina. 

 W dniach 29. – 31. maja „odbyła się kontrola rejestracji 

analfabetów i półanalfabetów zamieszkałych w rejonie tutejszej 

szkoły”. 

 Zakończenie roku szkolnego przebiegło szczególnie uroczyście. 

Wśród wielu przemówień znalazło się przemówienie pożegnalne 

ucznia klasy 7. Jana Bromowicza, mieszkającego do dziś przy 

tej samej ulicy co szkoła, a od wielu lat profesora zwyczajnego 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, znanego 

społecznika, m.in. radnego I kadencji demokratycznie wybranej 

Rady Dzielnicy, mającej obecnie siedzibę w tymże samym 

budynku szkolnym. 

1955 r. Z dniem 31. sierpnia długoletni kierownik szkoły Stanisław 

Hojak został przeniesiony w stan spoczynku. Warto przy tej 

okazji przypomnieć, że była to postać szczególnie zasłużona  

w tajnym nauczaniu podczas okupacji hitlerowskiej. Był 

prawdopodobnie kierownikiem ośrodka tajnego nauczania na 

wszystkich poziomach edukacji m.in. w dzielnicy Zwierzyniec. 

 1. września nowym kierownikiem szkoły został Wojciech 

Światak. 

 Szkoła liczyła 561. uczniów w 14. oddziałach, 20. nauczycieli 

(licząc w tym: kierownika szkoły, ks. katechetę, kierownika 

świetlicy i 3. wychowawców świetlicy) oraz sekretarza szkoły, 

woźnego i 2. jego pomocników. 

 Z dniem 3. września rozpoczęła się działalność świetlicy 

szkolnej. 

 1. października został wyłoniony z Komitetu Rodzicielskiego – 

Komitet Rozbudowy Szkoły.  

1956 r. Na kolonie letnie wysłano 60% młodzieży szkolnej. 

 W czasie wakacji wymalowano korytarze, pokój nauczycielski, 

kancelarię, 4 sale lekcyjne i kuchnię w suterenach. 

 21. września rozpoczęto prace związane z rozbudową szkoły 

polegającą na dobudowaniu dwóch skrzydeł na II piętrze. 
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 Ulubionym sportem młodzieży szkolnej była jazda na łyżwach. 

Na boisku szkolnym w okresie zimowym powstawało rokrocznie 

lodowisko. 

 W zimie boisko szkolne zamieniało się w lodowisko. Obok 

nauki jazdy rozgrywały się na nim zawody dla bardziej 

zaawansowanych. 

 

 

 
Boisko szkolne zamienione na lodowisko. 

 

 

 Reaktywowano harcerstwo po raz drugi. W roku 1950, jak 

wcześniej wspomniano, działaniami administracyjnymi  

w praktyce harcerstwo unicestwiono. Komendant Zbigniew 

„Saba” Sabiński oraz harcmistrz Leszek Kustowski przywrócili 

XV drużynę im. Władysława Mitkowskiego (1914 – 1942) – pod 

tym samym imieniem, pod którym istniała poprzednio. 

 

Początkowo zbiórki odbywały się w suterynie od strony  

ul. Salwatorskiej, którą jednak wkrótce oddano do dyspozycji 

tercjanowi szkolnemu. Brak wolnej sali uniemożliwiał spotkania 

harcerskie w przeładowanej liczebnie szkole. Z pomocą 

przyszedł zakład opiekuńczy, którym wówczas były Wodociągi 
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Miejskie, przeznaczając na ten cel własny lokal. Potem jednak 

harcerze wrócili w mury szkolne, gdzie wygospodarowano dla 

nich, ponownie w suterynach, oddzielne pomieszczenie. Powstał 

tam wystylizowany biwak leśny z szałasem, pniakami zamiast 

ławek i podświetlanym, na wzór płomieni, ogniskiem po środku. 

1957 r. „Jest już styczeń 1957 r. W życiu politycznym Polski zaszły 

poważne zmiany w kierunku demokratyzacji. – Pierwszy 

Sekretarz P.Z.P.R. (...) Gomułka Władysław ‘Wiesław’ 

prowadzi Polskę Ludową własną drogą do socjalizmu.” 

 18. maja obchodzono szczególnie uroczyście 50. rocznicę 

śmierci wielkiego wychowawcy młodzieży i patrona szkoły dra 

Henryka Jordana. 

 8. września nastąpiło oddanie do użytku rozbudowanej części 

szkoły. Jak wcześniej założono dobudowano dwa skrzydła  

II piętra mieszczące sale lekcyjne. Z tej okazji w asyście ok. 80 

zaproszonych osób odbyła się wielka uroczystość o bogatym 

programie. Przygotowano drugie śniadanie i lampkę wina. Na 

zakończenie goście, a także pracownicy szkoły złożyli swoje 

podpisy w kronice szkoły. 

 

 

 

Dobudowane skrzydło na II piętrze budynku. Rok 1957.  
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 Zaproszenie. Rok 1957.  
 

 

 

1958 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 1958/1959 zaowocowało 

rekordową liczbą równo 700 uczniów aż w 18 oddziałach 

mieszczących się w 13 salach lekcyjnych. Szkoła posiadała też 

salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, gabinet lekarski, 

szatnię, kuchnię, stołówkę. Stworzono i wyposażono kolejne 

gabinety przedmiotowe. 

 Komitet Rodzicielski specjalną opieką objął chór szkolny  

i zespół instrumentalny „Kapela” (liczące łącznie 70 członków) 

pod dyrekcją nauczyciela muzyki Emila Gugały. 

 Z dochodów uzyskanych z organizacji zabaw karnawałowych, 

Komitet Rodzicielski zakupił pianino, kontrabas i zestaw 

perkusyjny. Dla członków obu zespołów zakupiono 

reprezentacyjne koszulki i krawaty. 

 Nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. 

Inspektorat Oświaty przy Prezydium Dzielnicowej Rady 

Narodowej mianował kierownikiem Wawrzyńca Fidelusa 

 30. października zarządzono uporządkowanie księgozbioru  

i przeprowadzenie wielkiej inwentaryzacji. Na dzień 1. marca 

biblioteka liczyła 1800 woluminów. 

1959 r. W roku 1959/1960 wprowadzono system ośmioklasowy  

w szkole podstawowej. 

 15. lutego chór szkolny i zespół instrumentalny dały swój 

pierwszy występ publiczny „za biletami wstępu” w sali Miejskich 

Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie przy ul. Filareckiej 1.  
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W „Dzienniku Polskim” ukazał się artykuł na ten temat  

pt. „Zwierzynieckie Słowiki” opatrzony zdjęciem z koncertu. 

 14. marca oba zespoły zostały zaproszone do studia Polskiego 

Radia w celu nagrania specjalnej audycji. 

1960 r. Ponieważ nauczyciel i dyrygent Emil Gugała wyjechał do 

Stanów Zjednoczonych, tak dobrze rokujący chór i orkiestra 

szkolne upadły. Trudności ze znalezieniem zastępcy częściowo 

zrekompensował Oswald Janesing (?) będący pracownikiem 

Filharmonii Krakowskiej. Udało się stworzyć w to miejsce 

zespół akordeonistów i akompaniatorów, którzy z wielkim 

powodzeniem dali szereg występów szkolnych i publicznych. 

 Kierującego szkołą Wawrzyńca Fidelusa zastąpił nowy 

kierownik Stanisław Jaros. 

 W roku szkolnym 1961/1962 szkoła posiadała 20 oddziałów,  

w których uczyło 27. nauczycieli. Zatrudnieni byli też lekarz  

i pielęgniarka, sekretarz szkoły, woźny, intendentka, kucharka  

i 5 sprzątaczek. 

 W sezonie jesienno-zimowym 30 chłopców wyjechało do 

Porąbki na 3-miesięczne wczasy połączone z nauką. 

 Uczestnictwo w zawodach lekkoatletycznych przyniosło spore 

sukcesy drużynowe oraz I, II i III miejsca indywidualnie. 

 Starania szkoły o zniwelowanie terenu pod boisko sportowe 

poparła prasa („Dziennik Polski” nr 267 z 17 XI 1961 r.). 

Ostateczną niwelację przeprowadzono czynem społecznym.  

1962 r. Drugim problemem był stan elewacji budynku. „...w tym celu 

delegacja Komitetu (...) na czele z Kier. Szkoły Nr 31  

Ob. Jarosem Stanisławem udała się do Przewodniczącego 

Dzielnicowej Rady Narodowej Zwierzyniec Ob. Poramieckiego  

o fundusze (...) szkoła uzyskała na ten cel kredyty w wysokości 

240 tysięcy złotych. Budynek szkolny otynkowano i odmalowano 

podczas ferii letnich pod nadzorem Kierownika Szkoły  

Ob. Jarosa Stanisława (...).” 

 

Cytat z kroniki szkolnej można uzupełnić cytatem-komentarzem 

z Dziennika Polskiego. „Kolejny projekt dyrekcji szkoły już 

zrealizowany, to urządzenie boiska z lodowiskiem, a potem –

budowa sali gimnastycznej.” 



– 59 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł z „Dziennika Polskiego” Nr 274 z dnia 17 VII 1962 r.  

 

 

 

 Odnowiony po rozbudowie budynek szkolny. Rok 1962. 
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 Rok szkolny 1962/1963 rozpoczęło 789 uczniów w 20. oddziałach, 

uczonych przez 25. nauczycieli. Uczniowie objęci byli opieką 

medyczną. Administracja i obsługa liczyła 15 osób. I znów szkoła 

pobiła własny rekord liczebności uczniów, nauczycieli, oddziałów, 

personelu pośredniego. 

 W dniu 13. września przyznano szkole dotację na budowę 

boiska asfaltowo-korkowego i prace rozpoczęto na zniwelowanej 

wcześniej nawierzchni. 

 
Klasa VIIb z dyrektorem Stanisławem Jarosem  
i wychowawczynią Józefą Świechło. Rok 1962.  

 Uwieczniona na zdjęciu Józefa Świechło była nauczycielką fizyk i  

i chemii z przedwojennym rodowodem. Uczniowie nadali jej 

przezwisko „Pełecha”, a to z powodu słynnego powiedzonka, jakie 

serwowała nader często: „jak ja cię wytargam za tę pełechę”. Pani 

Świechło była lwowianką, a we Lwowie słowem „pełecha” 

określano włosy, czuprynę. Bywało, że swoje pogróżki zamieniała 

w czyn, podobnie jak i inni nauczyciele, zwolennicy starej szkoły 

pedagogicznej, którzy nieraz przyłożyli linijką w otwartą dłoń.
8
  

  

W styczniu i lutym z powodu bardzo silnych mrozów naukę 

zawieszono. 

Pamiętać należy, że szkoła ogrzewana była piecami kaflowymi. 
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Codziennie rano przed przyjęciem pierwszego ucznia woźny 

szkolny, Tadeusz Panuś, rozpalał ogień kolejno we wszystkich 

piecach w salach lekcyjnych, pomieszczeniach administracyjny i na 

korytarzach. Węgiel i drewno nosił z piwnicy w blaszanych 

wiadrach. Codziennie musiał więc załadować i wynieść na piętra 

około 20 takich wiader. Przy bardzo niskich temperaturach na 

zewnątrz ten sposób ogrzewania nie zawsze pozwalał na uzyskanie 

odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach szkolnych. 

 „Szkoła nawiązała kontakt z Zakładami Drzewnymi Przemysłu 

Terenowego przy ul. Tatarskiej, które wykonały 100 sztuk domków 

dla ptaków, a chłopcy ze szkoły naszej zawiesili je na Plantach  

i w parku im. Dra Jordana Henryka. Chłopcy (...) mieli wiele 

przeżyć i uciech podczas zawieszania domków, spotkali się  

z wieloma pochwałami i uznaniem społeczeństwa Krakowa.” 

1963 r. 

 
 Artykuł z „Dziennika Polskiego” z dnia 10 IV 1963 r.  
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 Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy szkoła starała się zapraszać 

wybitne postaci świata literackiego. I tak gościł tu znany pisarz, autor 

książek o tematyce historycznej Antoni Gołubiew, którego dwóch 

synów uczęszczało do Szkoły nr 31. 

 

 
 

Wpis Antoniego Gołubiewa do kroniki szkolnej dokonany 21 V  1963 r. 
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 9. września Kraków nawiedziła ulewa zwana „ulewą stulecia”.  

W budynku szkolnym zalaniu uległy pracownia fizyczna, pracownia 

prac ręcznych, szatnia, kuchnia, jadalnia i pomieszczenia 

gospodarcze w suterynach. 

 Rok szkolny 1963/1964 obfitował w akademie, wystawy i konkursy. 

W ogólnopolskim konkursie recytatorskim uczeń szkoły nr 31 

Ryszard Dreger zdobył II miejsce w Polsce. 

1964 r. Kierownikiem szkoły jest nadal Stanisław Jaros. Wciąż rosła liczba 

oddziałów i uczniów. Tych ostatnich uczęszczało już 807. Po raz 

pierwszy do szkoły zawitały dziewczynki w liczbie 38. 

Utworzono dwie koedukacyjne klasy pierwsze. 

 Zaczął funkcjonować sklepik uczniowski prowadzony przez 

samych uczniów pod opieką i nadzorem prezesa PSS Społem. 

 Przestał pracować w szkole lekarz szkolny dr Kazimierz Krawczyk 

(nota bene mąż p. Apolonii Krawczyk, nauczycielki nauczania 

początkowego) wielce zasłużony późniejszy ordynator i v-ce 

dyrektor w Szpitalu im. dr. Anki (obecnie Jana Pawła II ). Jego 

funkcję objęła dr Anna Sikorska.  

 „Przeważnie wszyscy uczniowie szkoły tutejszej wyjechali na 

kolonie i obozy. Komitet Rodzicielski udzielił drużynie harcerskiej 

dotacji w wysokości 2.000 zł Komitet Opiekuńczy dał autokar 

harcerzom na wyjazd na obóz. Dzieci, nie mające możliwości 

wyjazdu na wczasy letnie, na koszt Komitetu Rodzicielskiego 

wyjechały do Tuchowa na kolonie letnie.” 

 W grudniu, wzorem ubiegłych lat, boisko szkolne zamieniono   

w lodowisko, zradiofonizowane i oświetlone trzynastoma lampami. 

Szkoła i nauczyciel wychowania fizycznego zostali nagrodzeni 

przez władze miasta za najlepiej zorganizowaną ślizgawkę  

w Krakowie. 

1965 r. Liczba dziewcząt uczęszczających do szkoły (dotąd męskiej) 

zwiększyła się do 60-ciu. 

 Z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy w szkole gościł już znany 

pisarz Antoni Gołubiew, w roku 1965 zaproszono innego znanego 

pisarza zajmującego się tematyką historyczną Karola Bunscha. Ich 

wpisy i autografy widnieją w Kronice szkolnej. 
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Wpis Karola Bunscha do kroniki szkolnej dokonany 31 V 1965 r.  

 

 W międzyszkolnym konkursie czytelniczym uczniowie zdobyli  

I miejsce w Krakowie. 

 W ogólnopolskich zawodach łyżwiarskich II miejsce i srebrny 

medal zdobył uczeń Ryszard Dreger. 

 3 X na dziedzińcu wawelskim odbyła się podniosła uroczystość 

wręczenia sztandaru drużynie harcerskiej naszej szkoły. 

 Chór szkolny uzyskał dyplom uznania na wojewódzkich 

eliminacjach chórów. 
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Wbijanie pamiątkowego gwoździa przez kierownika szkoły Stanisława Jarosa. 

Rok 1965. 

1967 r. „Najlepsi w konkursie gazetek olimpijskich” – to tytuł wycinka 

prasowego wklejonego do kroniki szkolnej. A dalej przeczytać 

można: „Na konkurs gazetek ściennych o tematyce olimpijskiej 

uczniowie szkół krakowskich nadesłali po 15 prac w obu 

kategoriach. W pracach na plakat generalny sukces odnieśli 
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uczniowie szkoły podst. nr 31 przy ul. Prusa, zajmując 2 drugie 

nagrody (pierwszej nie przyznano) – M. Kalenicz i Olbrycht oraz 

trzecią – Kotuliński).” 

 15. lutego miało miejsce ciekawe spotkanie. Idąc śladem czytanki 

zamieszczonej w podręczniku z języka polskiego dla kl. VI  

pt. ”Siedemnastu z Derkacza”, dyrektor szkoły zaprosił kapitana 

statku „Derkacz” Ryszarda Ślęczka, który opowiedział o uratowaniu 

przez załogę polskiego okrętu czternastu angielskich rozbitków na 

Morzu Północnym. 

 Z okazji Dnia Nauczyciela odbyła się równocześnie uroczystość 

związana z 40-leciem pracy pedagogicznej kierownika szkoły 

Stanisława Jarosa. 

 17. czerwca po raz pierwszy opuścili szkołę ośmioklasiści.  

24. czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego pozostałych klas. 

 Rok szkolny 1967/1968 zainaugurowało 729 uczniów, w tym 608 

chłopców i 121 dziewczynek. Liczba oddziałów wynosiła 19, 

nauczycieli – 30. Zorganizowano 7 kółek zainteresowań (w tym 

szkolne koło sportowe). Ponadto funkcjonował nadal zespół 

akordeonistów i dziewczęcy zespół taneczny. 

 „W czasie trwania uroczystości związanych z 50-leciem Wielkiej 

Rewolucji Październikowej w naszej szkole odbyła się bardzo 

uroczysta i akademia. Montaże z dziejów Związku Radzieckiego, 

deklamacje, pieśni, tańce, zgaduj-zgadula, chór z orkiestrą oraz 

wystawa rysunkowych prac młodzieży, książki radzieckiej stały się 

przebogatym programem akademii. (...) Tematyka dekoracji była 

ściśle związana z walką i osiągnięciami Związku Radzieckiego 

(...).” 

1968 r. „W dniu 18 stycznia 1968 r. w 23. rocznicę wyzwolenia Krakowa 

odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z przedstawicielami wojska 

polskiego (...), którzy zapoznali młodzież z historią wyzwolenia 

Krakowa przez wojska radzieckie.” 

 „W miesiącu kwietniu przeprowadzono w szkole ‘Zgaduj-Zgadulę’ 

pod hasłem ‘Co wiem o wyzwoleniu krajów europejskich przez 

Armię Czerwoną’.” 

 W okresie wakacji letnich dokonano wymiany instalacji 

elektrycznej i jej modernizacji, gdyż stara, niedostosowana do 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz wymagań technicznych 

stanowiła zagrożenie dla dzieci, a niedostateczne oświetlenie sal 
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lekcyjnych mogło wpływać na pogorszenie wzroku dzieci. 

Wykonano również konieczne roboty murarskie. 

1969 r. W 80-lecie założenia Parku Jordana szczególnie uroczyście 

obchodzono święto patrona szkoły. 

 

18. maja był zawsze dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Zaczynał 

się od krótkiego apelu i wymarszu pocztu sztandarowego pod 

pomnik dr. Henryka Jordana w parku jego imienia. Tam też 

odbywała się część oficjalna. Tam też w znakomitych warunkach, 

jakie wynikały z zagospodarowania tego terenu urządzano zawody 

sportowe i gry ruchowe. Po powrocie w mury szkolne uczniowie 

mieli okazję wykazać się swoimi zdolnościami artystycznymi, 

prezentując przygotowane wcześniej scenki teatralne, popisy 

wokalne i recytatorskie. 

 7. czerwca odbyło się Święto Sportu. „Po zakończeniu II Olimpiady 

Sportowej szkoła uzyskała proporzec i puchar oraz dwa dyplomy za 

wyczyny sportowe w kilku dyscyplinach (...).” 

 
Trofea szkolnych sportowców 

 W roku szkolnym 1969/1970 zmieniło się kierownictwo szkoły. 

Dotychczasowy kierownik i jego zastępca odeszli na emeryturę.  

W ich miejsce przybyli: Stanisław Sroka – kierownik, Zofia Bubak 

– zastępca. 

1970 r. „7. luty. Wiele lat nie było tego w szkole! zabawa dla dzieci!  

3 dni trwały przygotowania i przez 3 dni odbywały się taneczne 

wieczorki z dziewczynkami zaproszonymi ze szkoły nr 15. Radości 

była pełna szkoła ...” 
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 Od czasu powstania budynku szkolnego w roku 1912 podłogi  

w salach lekcyjnych stanowiły deski pokryte czarnym smarem dla 

ich konserwacji. Tego roku zostały wymienione na parkiet, co było 

nie lada przedsięwzięciem, ze względu na nieosiągalność na rynku 

stosownego surowca. 

 Dyrektor rozpoczął czynności zmierzające do założenia w szkole 

centralnego ogrzewania w miejsce starych wysłużonych pieców 

węglowych. Prace zaplanowano rozpocząć w maju i zakończyć  

w wakacje. Jak w kronice odnotowano: „…dodać trzeba, że gro`s 

pracy przy budowie centralnego ogrzewania wykonali rodzice 

uczniów w czynie społecznym oraz zakłady opiekuńcze...”.  

Zakupiono też meble do dwóch klas lekcyjnych i pokoju 

nauczycielskiego. 

 Uczniowie szkoły otrzymali wysokie lokaty w Olimpiadzie 

Matematycznej, dzięki czemu mogli dostać się do szkół średnich 

bez przystępowania do egzaminów wstępnych z tego przedmiotu.  

 W szkole zawsze dbano o estetykę aż do całkiem drobnych 

elementów włącznie. Nawet wpisy do kroniki ozdabiano 

stylizowanym liternictwem nawiązującym do tego sprzed stu  

i więcej lat. 

 

 
Kolejna strona z kroniki założonej w roku 1969 

1971 r. Zakupiono pierwszy telewizor, ponadto wiele pomocy 

dydaktycznych oraz mebli szkolnych. 

 Szkoła zdobyła mistrzostwo w piłce nożnej w rozgrywkach 

dzielnicowych i miejskich. 
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We wrześniu zakończono prace związane z instalowaniem 

centralnego ogrzewania i własnej kotłowni. Było to gigantyczne 

przedsięwzięcie. Jego symbolicznym wyrazem pozostanie zapewne 

ogromnych rozmiarów dźwig – jedyny w regionie – sprowadzony 

staraniem dyrektora szkoły z Huty im. Lenina, do ustawienia 

wysokiego na kilka pięter komina, wieńczącego dzieło budowlane. 

Przejazd dźwigu przez miasto trwał bez porównania dłużej niż 

montaż komina. Pierwszy raz w kotle zapalono 24. października – 

jak odnotowano w kronice. 

 

 
Od kilku lat odnotowywano niż demograficzny. Klasy były więc 

mniej liczne. Liczba nauczycieli zmniejszyła się też do 21 osób.  

 

1972 r. 27. kwietnia Sejm uchwalił ustawę pt. „Karta praw i obowiązków 

nauczycieli”. Ujednolicono siatkę godzin, zlikwidowano dodatki, 

podwyższono wynagrodzenia. Zaostrzono dyscyplinę pracy, 

ograniczono wyjścia z młodzieżą, a wszystkie imprezy, apele, 

pogadanki, poranki, akademie przeniesiono na popołudnia  

i wieczory. 

 Reprezentacja szkoły ponownie uzyskała mistrzostwo  w piłce 

nożnej, a także w siatkówce. 

 Po raz kolejny uzyskano bardzo dobre lokaty w Olimpiadzie 

Matematycznej. 

 Sporządzono dokumentację rozbudowy szkoły.  

 W roku szk. 1972/1973 utworzono obok kółka fotograficznego, 

kółko filmowe. Zakupiono 8 mm kamerę filmową i pod opieką  

p. Leszka Kustowskiego – v-ce przewodniczącego Komitetu 

Rodzicielskiego (równocześnie przez krótki okres nauczyciela 

chemii w naszej szkole), zaczęto tworzyć pierwsze uczniowskie 

filmy krótkometrażowe.  

1973 r. Pod koniec roku szkolnego 1972/1973 poczyniono wiele zakupów 

nowego sprzętu. Kupiono m.in. dwa telewizory, adapter, 

magnetofony kasetowe, kamerę filmową. W klasach, które nie miały 

jeszcze nowych mebli, dokonano wymiany ławek i stołów.  

 Z inicjatywy Wojewódzkiego Zarządu WSS Społem został 

ufundowany i wykonany nowy sklepik spółdzielni uczniowskiej.   



– 70 – 

W tym czasie odnotowano: „W styczniu sprowadzono nowy 

„kramik” spółdzielni uczniowskiej, który nazwano >Jubilatkiem<. 

Konkurs na tę nazwę wygrała Joanna Pawłowska i Sroka Jacek”. 

Zapewne inspiracją do nadania tej nazwy był krakowski Dom 

Handlowy „Jubilat” należący do tegoż WSS Społem, który nadal 

obejmował swym patronatem naszą mini placówkę handlową.  

 

Jak dawniej prowadzili ją uczniowie, a opiekunem była w dalszym 

ciągu p. Janina Szczepan-Skrobacka. 

 

 
Sklepik szkolny w obecnym kształcie zbliżonym do ówczesnego. 

 

 Rok szkolny 1973/1974 rozpoczęło 403 dziewcząt i chłopców  

w 15 oddziałach. Liczba nauczycieli wyniosła 19, a personel łącznie 

z lekarzem, higienistką i stomatologiem liczył 12 osób. 

 

 Młodzież szkolna została podzielona na trzy grupy wiekowe: 
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grupa I:  kl. I – IV, 

grupa II:  kl. V – VI,  

grupa III:  kl. VII – VIII. 

 

 Wprowadzono system punktacji pracy uczniów, co miało ich 

pobudzić do rywalizacji. Zespoły klasowe podzielono na grupy 

przedmiotowe i sekcje zainteresowań. Powołano „grupowych”, 

którzy mieli prowadzić dzienniczki. Dzienniczki zawierały plany 

pracy i ich wykonanie. Położono nacisk na przestrzeganie noszenia 

stroju galowego. Strój galowy każdej klasy zróżnicowano 

wprowadzając kolorowe krajki. 

 Reforma szkolnictwa podzieliła rok szkolny na dwa semestry, 

zamiast jak dotychczas – cztery okresy. 

 27. października zmarła emerytowana nauczycielka szkoły Józefa 

Świechło. 

 W listopadzie zakupiono pierwszy telewizor kolorowy. 

 

 

1974 r. W międzyszkolnych zawodach pływackich uczniowie Szkoły nr 31 

zdobyli I miejsce, a na etapie dzielnicowym II miejsce. 

 20. lutego w budynku szkolnym zamontowano dwie nowe bramy 

wejściowe: od ulicy i od ogrodu. 

 26. lutego ukazał się pierwszy numer gazetki pt. „Nowinki szkolne” 

redagowanej w całości przez uczniów pod opieką nauczycielki historii 

Janiny Szczepan-Skrobackiej. Była to pierwsza w Krakowie gazetka 

szkolna. Inicjatywa ta rozpowszechniła się później i w innych 

placówkach. 

 



– 72 – 

 

 

Pierwszy numer gazetki szkolnej,  
a w nim próba określenia historii powstawania i kształtowania szkoły.  

Rok 1974. 
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Strony tytułowe gazetek szkolnych nr 2 i 3. Rok 1974.  

 „W dniu 18. maja nastąpiło uroczyste wręczenie szkole sztandaru 

w 162. rocznicę powstania szkoły” – jak głosi zapis w kronice 

szkolnej. Sztandar został ufundowany przez zakład opiekuńczy – 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. 

Z jednej strony sztandaru widnieje wizerunek patrona szkoły dra 

Henryka Jordana, z drugiej zaś godło państwowe na tle barw 

narodowych. 

 Autorami koncepcji byli pani (?) Puget – żona profesora Akademii 

Sztuk Pięknych, artysty rzeźbiarza Jacka Pugeta oraz plastycznie 

utalentowany skrzypek Opery Krakowskiej Leszek Skrobacki, mąż 

nauczycielki historii i późniejszej dyrektorki placówki Janiny 

Szczepan-Skrobackiej. 
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Sztandar szkoły (awers i rewers) nadany w 162 rocznicę powstania szkoły.  

Rok 1974. 
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Akt nadania sztandaru. Rok 1974. 

 W tym samym dniu przedstawiciel zakładu opiekuńczego 

dokonał wręczenia medalu odlanego z brązu z przeznaczeniem 

dla Szkolnej Rady Uczniowskiej. Zawieszony na szyi 

przewodniczącego towarzyszy wszystkim ważniejszym 

uroczystościom. Autorem projektu był Andrzej Żurawski artysta 

rzeźbiarz, ojciec dwóch uczennic naszej szkoły.  

 
 

Medal szkoły (awers i rewers). Rok 1974.  
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 W roku szkolnym 1974/1975 liczba uczniów wynosiła 374, 

liczba nauczycieli – 17, a personelu pośredniego – 11 osób. 
 

1975 r. 1. września Minister Oświaty i Wychowania podpisał 

Kodeks Ucznia. Był to akt określający i broniący praw 

uczniowskich. Wprawdzie szybko zapomniany odrodził się 

dopiero w III Rzeczpospolitej, ale stanowił podstawę obecnie 

obowiązujących przepisów. 

 

 
Gazetka szkolna odnotowująca podpisanie Kodeksu Ucznia   

jako jednego z ważniejszych wydarzeń w oświacie. Rok 1975.  
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 „Nowinki szkolne” redagowano i wydawano systematycznie 

poruszając w nich rzeczy ważne i mniej istotne, ale zawsze 

aktualne i związane z życiem szkoły. 

 Działała też rozgłośnia radiowa, która regularnie raz w miesiącu 

nadawała programy okolicznościowe. Zespół redakcyjny pod 

opieką Szczepan-Skrobackiej współpracował z Ewą Pietrusińską 

z Krakowskiej Rozgłośni Polskiego Radia. 

 Nauczycielka historii Janina Szczepan-Skrobacka została 

społecznym zastępcą dyrektora szkoły. 

1976 r. W trzecią niedzielę marca odbyły się wybory do Sejmu. W Szkole 

nr 31 w pięknie udekorowanej sali oddawano głosy na dokładnie 

jedną zarejestrowaną listę – Front Jedności Narodu. 

 W Olimpiadzie Matematycznej Janusz Romanowski zajął  

III miejsce, a pozostali uczniowie uczestniczący w niej zajęli 

kolejne V, XIII i XV miejsce, co dało szkole zwycięstwo 

drużynowe. 

 Uczniowie od wielu lat zwyczajowo nieśli pomoc osobom 

starszym i niepełnosprawnym; przynosząc obiady do ich 

domów, węgiel z piwnicy i świadcząc wiele innych przysług  

w miarę potrzeb podopiecznych.  

 Kraków przeżywał niezwykłą uroczystość – odsłonięcie 

Pomnika Grunwaldzkiego. Pomnik Władysława Jagiełły jest 

trzecim – po pomnikach Mickiewicza i Kościuszki – 

odzyskanym przez miasto po zniszczeniach wojennych. 

Młodzież naszej szkoły miała okazję oglądać poszczególne jego 

elementy na Błoniach oraz obserwować przewożenie ich 

helikopterem z Gliwic. Wielu uczniów obserwowało montaż 

pomnika na placu Matejki. 

1977 r. Pismem z dnia 9. kwietnia 1977 r. Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka w Krakowie uznała dziesięć zbiorczych 

dokumentów będących w posiadaniu szkoły za dokumenty  

o wartości historycznej i przekazała je do rejestru zbiorów 

muzealnych. 

 Asfaltowe boisko szkolne przystosowano do gry w tenisa. Na 

lekcjach wf. młodzież mogła uprawiać jazdę na wrotkach, grę  

w badmintona i tenis stołowy. 

 Na początku roku szkolnego 1977/1978 szkoła liczyła  

45 nauczycieli, licząc w tym dyrektora i jego dwóch zastępców, 
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pedagoga szkolnego, bibliotekarkę oraz nauczycieli 

niepełnoetatowych. Uczniów było 450. 

 Szczególne, bardzo ważne odznaczenie, tj. Krzyż Kawalerski 

Orderu Odrodzenia Polski otrzymała emerytowana 

nauczycielka, pani Jadwiga Ryzak. Pracowała w Szkole nr 31 

nieprzerwanie od czasu wojny do roku 1973. W okresie okupacji 

prowadziła tajne nauczanie. Pracująca wówczas Janina 

Szczepan-Skrobacka została odznaczona Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej. Dwie inne osoby z grona pedagogicznego 

wyróżniono Złotą Odznaką za Pracę Społeczną dla Ziemi 

Krakowskiej (Krystynę Siewierską) oraz Srebrną Odznaką za 

Zasługi dla Miasta Krakowa (Annę Nosek). 

 W 70-tą rocznicę śmierci dr. Henryka Jordana „…po raz 

pierwszy zgromadzono w szkole wszystkie materiały dotyczące 

życia i działalności patrona. Zrobiono odbitki kserograficzne  

z książek i czasopism zawierających artykuły o doktorze 

Jordanie. Wykonano też mikrofilmy z materiałów zawierających 

zdjęcia. Kol. mgr Anna Małysiak zorganizowała wystawę tychże 

materiałów, a także kilku oryginalnych dzieł wypożyczonych  

z Biblioteki Jagiellońskiej.”  

 W roku szkolnym 1977/1978 w naszej szkole, jako pierwszej 

podstawówce w Krakowie, wprowadzono nieobowiązkową 

naukę języka angielskiego w kl. II, opłacaną przez Komitet 

Rodzicielski. 

1978 r. „5. lutego odbyły się wybory do Rad Narodowych stopnia 

podstawowego. Lokal wyborczy przygotowany został  w sali na 

parterze.” 

 Jak co roku odbywały się wesołe zabawy karnawałowe. 

 W maju nawiązano kontakt z Klubem Sportowym „Nadwiślan”. 

 Decyzją Kuratora z dnia 31. sierpnia 1978 r. i na mocy 

porozumienia z Klubem Sportowym „Nadwiślan” utworzono 

po raz pierwszy w historii szkoły dwie klasy sportowe: 

wioślarską i kajakarską. 

 Jak w ubiegłych latach, tak i teraz młodzież pracowała 

społecznie na terenie zakładów opiekuńczych.  

1979 r. „Od września działa w naszej szkole Teatr Małych Form. 
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Opiekunem jest pani mgr Grażyna Góra. Mimo niewątpliwej 

nowości tej formy pracy pozalekcyjnej teatr ma wiele 

miłośników, młodzież bardzo chętnie poświęca swój czas.” 

 W 72. rocznicę śmierci dr. H. Jordana została wmurowana  

w frontową ścianę budynku szkolnego tablica pamiątkowa 

poświęcona patronowi szkoły. Projekt wykonał artysta plastyk 

Andrzej Żurawski, odlew z mosiądzu – Jan Skalski (odlewnik  

z Wawrzeńczyc), montaż liter i wizerunku Jordana – Leszek 

Kustowski. Ten ostatni był równocześnie fundatorem tablicy,  

w tym wszystkich materiałów, z jakich została wykonana. 

 

 
 

Tablica pamiątkowa wmurowana we frontową ścianę budynku  
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1980 r. Styczeń rozpoczął się balami i zabawami karnawałowymi na 

terenie szkoły. 

 
Szkolny bal karnawałowy. Rok 1980 

 Luty. „Echo Krakowa” donosiło: „Seniorzy i seniorki Domu 

Rencistów przy ul. Kluzeka 6 serdecznie dziękują (...) młodocianym 

aktorom z Teatru Małych Form przy Szkole Podstawowej nr 31. za 

spektakl ‘Drobiazgi Fredrowskie’ i ‘Czerwony Kapturek’ (...)”. 

Ten sam teatr przygotował program „Kobieta w liryce miłosnej 

poetów różnych epok”, czym uświetnił szkolne obchody Dnia 

Kobiet. 23. maja wystawiono „Wdzięczne strofy” dla uczczenia 

Roku Kochanowskiego. 

 1. września stanowisko dyrektora, po odejściu dyrektora 

Stanisława Sroki, objęła Janina Szczepan-Skrobacka. Jej 

zastępczynią została mianowana Janina Surówka. Drugim 

wicedyrektorem ds. sportu został Ryszard Rutkowski. 
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 1. września Szkoła Podstawowa nr 31 uzyskała status szkoły 

sportowej. Oprócz współpracy z klubem „Nadwiślan” szkoła 

nawiązała kontakt z Krakowskim Klubem Szermierzy, dzięki 

czemu powstała klasa sportowa o profilu szermierczym. 

 Wobec powstania w kraju niezależnego ruchu związkowego,  

w szkole utworzono koło NSZZ „Solidarność”. Organizacja 

liczyła 12 osób.  

1981 r. 5. lipca zmarł Tadeusz Panuś, tercjan i woźny – człowiek, który 

całe swoje życie zawodowe spędził w szkole, postać barwna  

i znacząca, znana wielu pokoleniom uczniów i każdemu 

uczniowi indywidualnie, a także wszystkim kolejnym 

nauczycielom. Rozpoznawalny i popularny w kręgu 

społeczności zwierzynieckiej. 

 Szermierze dali już pierwszy pokaz swoich umiejętności.  

„W Olimpiadzie Młodzieży Szkolnej zdobyli I miejsce. Również  

I miejsce uzyskali w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży”. 

 W pozostałych dziedzinach uczniowie też nie pozostawali w tyle 

za innymi. Piotr Paulo został laureatem Olimpiady Chemicznej.  

 Teatr pod kierownictwem polonistki Grażyny Góry rozwijał się 

prężnie, młodzi aktorzy poszerzali swój repertuar,  

a przedstawienia cieszyły się niezmiennym aplauzem.  

 13. grudnia ogłoszono dekret o stanie wojennym w PRL. 

1982  Nasi sportowcy dokładnie powtórzyli swoje sukcesy z ubiegłego 

roku uzyskując I miejsca w zmaganiach szermierczych. Ponadto 

do rywalizacji z innymi stanęły kółka taneczne. Zajęliśmy  

I miejsce w konkursie na szczeblu dzielnicowym i III miejsce  

w zawodach wojewódzkich. w bardzo prestiżowym 

sprawdzianie wiedzy, jakim jest Wojewódzka Olimpiada 

Matematyczna, uczennica kl. VIIIa Monika Rząsa uzyskała  

II miejsce.  

1984 r. W Szkole Podstawowej nr 13 w Przemyślu w dniu 9. czerwca 

miała miejsce uroczystość nadania imienia dra Henryka Jordana. 

Na mapie polskich szkół została wyszukana nasza szkoła, jako 

posiadająca to samo imię, więc zaproszono nas na to święto. 

Tak została zawiązana współpraca obu szkół imienniczek. 
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 W grudniu odbył się w Kozubniku obóz szermierczy  

o charakterze szkoleniowym pod okiem trenerów. Na obozie 

odbywały się też zajęcia lekcyjne.  

1985 r. Po przejściu na emeryturę budzącej wielki szacunek i sympatię 

uczniów Janiny Surówki, zastępcą dyrektora szkoły została 

Barbara Stachulak. 

 Kronika szkolna odnotowała sukcesy uczniów w Olimpiadzie 

Matematycznej, Olimpiadzie Chemicznej i w Konkursie Poezji 

Dziecięcej. 

 Po raz drugi zorganizowano szkoleniowy obóz szermierczy  

w Kozubniku, gdzie istniały doskonałe warunki do trenowania 

tej dziedziny sportu, jak również do uprawiania zajęć 

ogólnorozwojowych; pływania, marszobiegów itp. 

 Uczniowie zorganizowali akcje charytatywne na rzecz 

wychowanków Zakładu Wychowawczego „Caritas” przy ul. 

Emaus 30 oraz podopiecznych Podstawowej Szkoły Specjalnej 

nr 44 przy ul. Senatorskiej 9.  

1986 r. Cztery klasy szermiercze przebywały na obozach tym razem  

w Zawoi. Jak donosi kronika panowała tam atmosfera wytężonej 

pracy treningowej i solidnej nauki. 

 W wakacje przeprowadzony został remont generalny budynku, 

co spowodowało spore zmiany. Sale lekcyjne uzyskały nowy 

wystrój wnętrza.  

1987 r. Wizyta papieża Polaka, Jana Pawła II, odbiła się echem  

w murach szkolnych. Czerwiec 1987 roku był czasem, w którym 

i młodzież, i dorośli doznali przeżyć, których dotąd nie 

doświadczyli. Coś całkiem nowego dało się zauważyć   

w atmosferze towarzyszącej zarówno wielkim przygotowaniom do 

wizyty w skali społecznej, jak i w sferze zupełnie osobistej. 

Budowanie ołtarza na krakowskich Błoniach, pielgrzymki 

piesze i autokarowe ściągające do miasta, nocne czuwania  

w kościołach, feeria kwiatów i dekoracji okiennych, 

wszechobecny niezwykły szacunek, czy wręcz uwielbienie dla 

Ojca Świętego, zmieniły nagle rytm życia. 

 

Szkoła Podstawowa nr 31 z racji jej położenia w bezpośrednim 

sąsiedztwie Błoń, ogarnięta została tą atmosferą w szczególny 

sposób. 
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 Z kroniki szkolnej warto zacytować takie słowa: „...wielkie 

przeżycia, radosne wzruszenia i my sami w wirze tych 

doniosłych, ważnych spraw. Nadchodzi czas refleksji.”. 

 Lata następne biegły trybem wyznaczanym realizacją programu 

nauczania, pracą i zabawą na zajęciach pozalekcyjnych i w kołach 

zainteresowań, uczestniczeniem w sportowych wyzwaniach,  

w licznych konkursach tematycznych, zdobywaniem nagród  

i wyróżnień. Niekiedy rozczarowaniem z braku osiągnięć mimo 

włożonego wysiłku, innym razem radości i dumy z odniesionych 

zwycięstw. Wyjazdami na obozy, wycieczki, organizowaniem 

wyjść do teatru, kina, filharmonii, różnorakimi uroczystościami 

szkolnymi, a także obchodami świąt państwowych oraz 

upamiętnianiem ważnych wydarzeń w życiu narodu. Odbywały się 

prezentacje, pokazy i występy młodzieży szkolnej. Poważne, 

nieraz podniosłe chwile przeplatały się z radosnymi i wesołymi. 

Miały miejsce imprezy andrzejkowe, mikołajowe, zabawy 

karnawałowe. A wszystko to kończyło się niezmiennie rozdaniem 

świadectw na zakończenie roku szkolnego. 
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Portret patrona szkoły  
dr. Henryka Jordana  

od wielu lat niezmiennie  
zdobiący korytarz szkolny. 

 

  
Zabytkowa architektura korytarzy szkolnych. 

 Namalowanie portretu patrona szkoły dr H. Jordana 

zaproponowała w latach 70-tych artystka malarka p. (?) 

Malinowska. Po jego wykonaniu został on zawieszony na 

frontowej ścianie korytarza, gdzie do dziś stanowi czołową 

ekspozycję. 
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III Rzeczpospolita Polska 

1989 r. W wyniku porozumienia przy „Okrągłym Stole” oraz 

czerwcowych wyborów do Zgromadzenia Narodowego 

nastąpiła głęboka przemiana ustrojowa. Wydarzenia te można 

uznać za początek demokracji parlamentarnej, której Polska 

pozbawiona była przez kilkadziesiąt lat. Życie polskiej szkoły 

uległo zmianie. Wprowadzono do podręczników z literatury  

i historii fakty dotąd pomijane, a wymazano zakłamania 

 Zlikwidowano cenzurę, także w odniesieniu do działań 

dydaktycznych i wychowawczych. Widać to w daleko 

posuniętej demokratyzacji życia szkolnego lub choćby na 

przykładzie kalendarza imprez.  

 Szkoła mogła sama kreować swój wizerunek. Zyskała dużo 

większą swobodę w dobieraniu środków i metod dydaktyczno-

wychowawczych. 

1991 r. Pod koniec października uczniowie, jak zawsze, zajęli się 

uporządkowaniem miejsc pamięci narodowej przy ul. Smoleńsk  

i al. Słowackiego, grobowca Patrona szkoły, mogił żołnierzy 

poległych w czasie II wojny światowej na Cmentarzu Rakowickim 

oraz na Cmentarzu Salwatorskim. 1. listopada delegacje klas 

starszych zapaliły znicze na grobie Patrona szkoły dra H. Jordana 

oraz w miejscach upamiętniających szczególne wydarzenia 

historyczne. 

 Po wieloletniej przerwie społeczność szkolna powróciła do 

obchodów Święta Niepodległości 11. listopada. W tym roku 

przypadała 73. rocznica tego wydarzenia. 

 Po raz kolejny uczestniczono we wspólnym opłatku Grona 

Pedagogicznego i Komitetu Rodzicielskiego. Inicjatywa tych 

spotkań w szkolnym gronie pochodziła od dyrektora szkoły Janiny 

Szczepan-Skrobackiej, a zwyczaj ten kontynuowany jest do dzisiaj.  

1992 r. Od 17. do 28. lutego miała miejsce frontalna wizytacja, która 

objęła pracę dyrekcji, nauczycieli, biblioteki, świetlicy, pedagoga  

i administracji. Szkoła uzyskała ocenę bardzo dobrą. Wpłynęły na 

nią m.in.: wysoki poziom hospitowanych lekcji, zajęć 

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kół przedmiotowych, a także 

efekty indywidualnych rozmów z nauczycielami i uczniami. 

Lustrowano również pracę administracji szkolnej. 
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 31. sierpnia odszedł na inne stanowisko dotychczasowy zastępca 

dyrektora do spraw sportu Ryszard Rutkowski. Jego funkcję objęła 

Elżbieta Blatkiewicz. 

 Ze sprzedaży książek i zdjęć, wystawienia Jasełek i urządzanych 

kiermaszów uzyskano fundusze, które przeznaczono na cele 

dobroczynne. Dary pieniężne wpłacono na konto Towarzystwa 

Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Krakowie oraz Koła 

Przyjaciół Dzieci z Chorobami Nowotworowymi przy Klinice 

Hematologii Dziecięcej IP CM UJ w Krakowie, a także na 

operację oka ucznia Szkoły Podstawowej nr 105 w Krakowie. 

Niepełnosprawnej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 31 

ufundowano oszczędnościową książeczkę mieszkaniową. 

 

 

Podziękowanie od krakowskiego Hospicjum. Rok 1992  
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Podziękowanie za wpłatę dla ucznia krakowskiej szkoły podstawowej  

na pokrycie kosztów operacji specjalistycznej. Rok 1992.  

1993 r. Uczniowie naszej szkoły nadal chętnie uczestniczyli w akcjach 

niesienia pomocy dzieciom chorym. Bale karnawałowe, loterie 

fantowe, kiermasze przyniosły dochód, który w całości 

przeznaczono tym razem na rzecz małych pacjentów Oddziału  

II Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego  

im. św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej w Krakowie. Wraz  

z zakupionymi słodyczami delegacja szkoły osobiście przekazała 

ten dar, nawiązując bezpośredni kontakt z chorymi dziećmi. 

 Młodzież szkolna skrzętnie też zbierała pieniądze na własnych 

książeczkach oszczędnościowych kontynuując wieloletnią 

tradycję SKO. W rozpisanym przez PKO konkursie oszczędnego 

gospodarowania wśród 21. szkół nasza zdobyła II miejsce.  

 Powstały w 1989 r. Zwierzyniecki Komitet Obywatelski znalazł 

w Szkole Podstawowej nr 31 stałą siedzibę na zebrania 

organizacyjne i spotkania z mieszkańcami dzielnicy. 

 Odbył się tradycyjny konkurs szopek wykonywanych różnymi 

artystycznymi technikami przez dzieci wszystkich klas.  
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1994 r. Do etapu rejonowego olimpiad przedmiotowych zakwalifikowało 

się 20. uczniów, do etapu wojewódzkiego – 5. 

 Z inicjatywy Magdaleny Ptak, nauczycielki języka 

niemieckiego, nawiązane zostały kontakty z Instytutem 

Goethego. Szkołę zaczęli odwiedzać zaproszeni goście  

z Niemiec. Organizowano ciekawe spotkania i pogadanki. 

 Od 1. września nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. 

Piastująca tę funkcję od roku 1980 Janina Szczepan-Skrobacka 

odeszła na emeryturę. Pełna troski o dzieci, zawsze gotowa 

służyć rodzicom, życzliwa i sprawiedliwa dla uczniów  

i nauczycieli żegnana była z żalem i wyrazami wdzięczności za 

wniesiony wkład w wysoki standard szkoły.  

 Dotychczasowa jej zastępczyni Elżbieta Blatkiewicz w drodze 

konkursu została mianowana dyrektorem szkoły, a stanowisko 

wicedyrektora objęła Danuta Noszka-Leśniewska. 

 W dniu 1. września zatrudnionych było 36. nauczycieli (licząc  

w tym dyrektora wraz z zastępcą, dwie katechetki, bibliotekarkę 

i pedagoga szkolnego). 

 Tym razem uczniowie odpowiedzieli na apel fundacji 

Wszystko dla Dzieci i przekazali 500.000 zł (wg wartości 

złotówki przed denominacją) na rzecz dzieci z porażeniem 

mózgowym. 

1995 r. Zgodnie z kultywowanym od lat obrzędem topienia Marzanny 

na znak odejścia zimy, również w tym roku wyruszył 

kolorowy korowód dzieci z najmłodszych klas, niosących 

słomiane kukły. Mali uczniowie udali się też pod Kopiec 

Kościuszki, by sprawdzić, czy spełniają się ich marzenia  

o wiośnie. 

 Artyści z Klubu Teatru Starego przy ul. Jagiellońskiej 5 

zagościli w murach szkoły ze wspaniałym koncertem ballad 

cygańskich, polskich i rosyjskich. 

 W Urzędzie Miasta Krakowa odbył się konkurs do którego 

każdy mógł zgłosić kandydaturę osoby szczególnie zasłużonej 

dla środowiska, np. społecznika, czy darczyńcy. Konkurs ten 

nosił nazwę „Ośmiu Wspaniałych”. Komitet organizacyjny 

wystosował zaproszenie do naszej szkoły na uroczysty finał   

w Filharmonii Krakowskiej, bowiem Wojciech Kamisiński, 

nasz były uczeń, znalazł się w tym gronie. Poprzednio taki 
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sam sukces odniosła również nasza była uczennica Ewa Folk. 

Można być dumnym z takich wychowanków, zważywszy na 

ostre kryteria i wymagania konkursu oraz dorobek, jakim 

musieli się wykazać kandydaci. 

 12. czerwca w murach naszej szkoły gościła grupa młodzieży 

szwedzkiej. Nieco wcześniej nasza młodzież przebywała  

w Lipsku. 

 11. sierpnia zmarła nagle w wieku 48 lat nauczycielka Bożena 

Pacholczyk, pełna energii i temperamentu, koleżeńska  

i życzliwa, lubiana przez uczniów i nauczycieli. 

 Od 1. do 15. sierpnia grupa uczniów bawiła na wakacjach we 

Włoszech na zaproszenie Marii i Carlo Giglio z Rzymu, za 

pośrednictwem i osobistym zaangażowaniem ambasadora 

Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Reszczyńskiego oraz 

Marii Olszańskiej – sekretarza Ambasady. 

 

Dzieci, nie licząc krótkich pobytów w Rzymie, stacjonowały 

w Kalabrii wśród zielonych gór Aspromonte. Stamtąd niemal 

codziennie odbywały się eskapady do Gambarie di 

Aspromonte, Reggio di Calabria, San Lorenzo, na Sycylię, 

nad morze Jońskie i morze Tyrreńskie. 

Prywatnymi fundatorami była rodzina włoskiego lekarza 

Antonio Giglio z Reggio di Calabria, a opiekunami  

i przewodnikami jego brat Carlo z żoną Marią, która jest 

rodowitą Polką zaprzyjaźnioną z przedstawicielami ambasady 

polskiej w Rzymie. Ona to postanowiła dać grupie polskich 

dzieci szansę spędzenia wakacji w Italii tak, jak spędzają je 

rodziny włoskie. 

1996 r. Po ubiegłorocznej wizycie naszych uczniów w Lipsku,  

w dniach od 29. kwietnia do 3. maja nastąpiła rewizyta dzieci 

niemieckich ze Szkoły nr 21 w Lipsku. Odbyły się m.in. 

wspólne wycieczki do Ojcowa, Wieliczki i Lasku Wolskiego. 

 W tym roku wymienione zostały zdeptane nogami wielu 

pokoleń posadzki na korytarzach. Korytarze też uzyskały 

całkiem nowy wystrój i nowe firanki. Niektóre klasy 

otrzymały nowe ławki i stoliki. 

1997 r. W tygodniku „Droga” (nr 5/86 z 2 II 1997 r.) ukazały się 

utwory naszej uczennicy Ani Trzaski. Jej „duchowym” 

promotorem była Danuta Krzemińska – nauczycielka języka 
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polskiego. 

 Na początku roku szkolnego 1997/1998 szkoła liczyła 

45 nauczycieli, licząc w tym dyrektora i jego dwóch 

zastępców, pedagoga, bibliotekarkę oraz nauczycieli 

niepełnoetatowych. Uczniów było 450. 

 13. września po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas 

Danuta Krzemińska – znakomita humanistka, uosobienie 

dobroci i cierpliwości, człowiek na miarę naszego czasu,  

a jakby z innej epoki, o kulturze i sposobach zachowania, 

jakie dziś rzadko można spotkać. 

 W dzielnicowych rozgrywkach w siatkówkę szkoła zdobyła  

I miejsce. 

1998 r. 3. stycznia zmarł emerytowany nauczyciel matematyki 

Bolesław Ilnicki. 

 W marcu szkoła otrzymała pismo od Wiceprezydenta Miasta 

Krakowa dotyczące przyznania środków na rozbudowę 

placówki. Zamiar dobudowania pełnowymiarowej sali 

gimnastycznej wraz z zapleczem podjęto kilkanaście lat temu. 

Środki uzyskano dopiero teraz. 

 Uczniowie zebrali i przekazali pieniądze na rzecz Fundacji 

„Serce” – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom. 

 Zaroiło się w roku szkolnym 1997/1998 od laureatów  

i zdobywców wyróżnień w różnorakich konkursach 

pozaszkolnych. Było ich blisko trzydziestu, nie licząc dwóch 

stypendystów nagrody edukacyjnej przyznawanej przez 

Komisję Edukacji i Kultury Fizycznej Rady Miasta. Byli nimi 

Anna Maria Kos (która m.in. w jednym roku szkolnym 

zrealizowała program dwóch kolejnych klas) i Tomasz 

Janecki (równolegle kontynuujący naukę w Państwowej 

Szkole Muzycznej). 

 Nasza młodzież spotkała się w Niemczech z młodzieżą 

Lipska, Drezna i Augsburga. Pod opieką dydaktyczno-

wychowawczą Magdaleny Ptak była to świetna lekcja języka 

obcego. 

 Rodziny naszych uczniów gościły młodzież z Drohobycza, która 

przyjechała do Krakowa na zaproszenie Rady Parafialnej Parafii 

Najświętszego Salwatora, Rady Dzielnicy VII i Zwierzynieckiego 

Komitetu Obywatelskiego. Młodzież wyjeżdżała obdarowana  
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i oczarowana gościnnością gospodarzy. 

 11. października odbyły się wybory samorządowe do rady 

dzielnicy. Bożena Ostachowska-Kos – nauczycielka języka 

polskiego w Szkole Podstawowej nr 31 została wybrana radną 

Dzielnicy VII. 

 Do pokrycia kosztów poszukiwania szpiku kostnego dla 

chorej na białaczkę nauczycielki matematyki jednej ze szkół 

podstawowych dołożyła się i nasza szkoła. 

1999 r. 1. września z mocy ustawy dokonano przekształcenia 

szkoły z ośmioletniej w sześcioletnią.  

 11. grudnia odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod 

budowę skrzydła z halą sportową od strony ul. Mlaskotów. 

Uroczystość tę uświetniło swoją obecnością troje 

wiceprezydentów m. Krakowa – Teresa Starmach, Paweł 

Zorski i Jerzy Jedliński, dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury 

m. Krakowa – Andrzej Głowacki wraz ze swoim zastępcą 

Wojciechem Miodońskim, Kurator Oświaty – Jerzy 

Lackowski wraz z trojgiem wizytatorów – Teresą Stach, 

Kazimierzem Gołasem i Romanem Fickiem. Ponadto 

przybyli: przewodniczący Rady Dzielnicy VII – Krzysztof 

Żero wraz z trojgiem radnych – Teresą Machowską, Bożeną 

Ostachowską-Kos i Zbigniewem Daniszewskim, dyrektor 

Zespołu Ekonomiki Oświaty Stanisław Szpar wraz ze swoim 

zastępcą Bogdanem Gibkiem, proboszcz parafii ks. infułat 

Jerzy Bryła oraz wiele innych osób nie wyłączając redaktorów 

Telewizji Polskiej, „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika 

Polskiego”. 

 Liczba nauczycieli nie uległa zmianie (45 osób), chociaż jedni 

odeszli, a inni przyszli. Natomiast liczba uczniów zmniejszyła 

się do 467. 

2000 r. Jak donosi „Kurier Zwierzyniecki” Nr 3 (265) z 16. stycznia 

2000 r. „9 stycznia br. o godz. 16.00 w naszym kościele, po 

raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 prezentowali 

Opowieść o Narodzinach Jezusa – Jasełka. Cały spektakl 

trwał godzinę i został nagrodzony gromkimi brawami. 

Widzowie, zarówno dorośli jak i dzieci ‘na gorąco’ 

komentowali widowisko…”. 

 6. marca gościła w murach szkolnych Janina Ochojska – prezes 

Fundacji Polska Akcja Humanitarna. Spotkanie z nią poruszyło 

serca i sumienia zebranych. Zainicjowana zbiórka pieniędzy 
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na rzecz Czeczenii zaowocowała kwotą blisko tysiąca złotych.  

 14. października oddano do użytku dobudowane skrzydło 

mieszczące halę sportowo-widowiskową wraz z mniejszą 

salą gimnastyczną przeznaczoną do prowadzenia zajęć  

z gimnastyki artystycznej, prysznicami, szatnią, a także 

pracownią komputerową i pomieszczeniami gospodarczymi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z
a

chowany fragment wstęgi, której przecięcie symbolicznie oznaczało  
oddanie do użytku hali sportowej. Rok 2000. 

 

 

 

 
Hala sportowa dobudowana w roku 2000. 
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Skrzydło dobudowane do głównego gmachu – widok od strony ulicy Mlaskotów. Rok 2000. 

 
 

  
Reprezentacyjny hol, a za nim hala sportowo-widowiskowa. Rok 2000. 

 

 
Dobudowana hala sportowa. Rok 2000. 
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2001 r. 26. kwietnia nadano szkole status szkoły ćwiczeń Akademii 

Pedagogicznej w Krakowie. Oznacza to, że słuchacze tej uczelni:  

– odbywają i zaliczają praktyki studenckie, 

– prowadzą w naszej szkole zajęcia lekcyjne. 

 Szkoła posiada swój odrębny statut opracowany na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15. lutego 1999 r. 

Statut ten jest systematycznie aktualizowany w miarę bieżących 

potrzeb. 

2002 r. Pismem z 29. lutego 2002 r. (Decyzja nr 8/2002) Zarząd Miasta 

Krakowa przekazał szkole nieruchomość „w trwały zarząd”. 

Oznacza to, że parcela wraz z budynkiem na niej stojącym przeszła w 

zarządzanie administracyjne szkoły. Nastąpiło to na podstawie 

protokołu spisanego 18. czerwca 2002 r. Pełnomocnikiem Zarządu 

Miasta Krakowa została ustanowiona dyrektor placówki, Elżbieta 

Blatkiewicz-Kotlarz.  

2003 r. Z dniem 1. września stanowisko zastępcy dyrektora szkoły objęła 

Elżbieta Kwapin, dotychczasowa nauczycielka biologii. 

2004 r. Przy niezmienionej od kilku lat liczbie nauczycieli (45. osób) , 

liczba uczniów na początku roku szkolnego wzrosła do  513. 

2005 r. Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole wyniosła 49., przy 

czym nie wszyscy nauczyciele byli zatrudnieni na pełnych etatach. 

Uczniów szkoła miała 482. 

 10. listopada odeszła od nas na zawsze Grażyna Rotter, nauczycielka 

geografii. Śmierć zabrała ją gwałtownie po krótkiej i bardzo ciężkiej 

chorobie. Wiadomość o Jej pogrzebie dotarła do szkoły z opóźnieniem, 

ale uczniowie odszukali grób i złożyli na nim kwiaty. 

2006 r. 3. maja, w 215. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej, a zarazem 

europejskiej konstytucji, w Parku im. dra Henryka Jordana odbył się 

„3-cio Majowy Piknik Rodzinny” zorganizowany przez Komitet 

Obywatelski Miasta Krakowa z inicjatywy członka zarządu Mariana 

Jurczaka i przez niego prowadzony. Uczniowie nasi wraz z całymi 

rodzinami licznie w nim uczestniczyli. Piknik obfitował w różnorakie 

rozgrywki sportowe oraz konkursy tematyczne. Obsypani zostali 

nagrodami mali uczestnicy konkursu plastycznego, ale szczególnie 

dobrze się zapisali uczniowie Anny Jankowskiej-Kielman: Joanna 

Broniewska i Piotr Moczurad zdobywając i miejsce w konkursie 

historycznym z wiedzy o Konstytucji 3. Maja. Nagrodę dla 

zwycięzców stanowiły rowery górskie. 
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 18. maja kolejny już raz uroczyście świętowaliśmy Dzień Patrona 

Szkoły dra Henryka Jordana. Na uroczystość odbywającą się  

w hali widowiskowej szkoły przybyli zaproszeni goście  

w osobach: wizytatora Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Artura 

Paska, proboszcza parafii, ks. prałata Stefana Misińca, 

przewodniczącego Rady Dzielnicy VII, Piotra Chechelskiego oraz 

jego zastępcy, Zbigniewa Daniszewskiego, jak również 

przewodniczącego Rady Rodziców, Zbigniewa Bracha. Oprócz 

części oficjalnej i artystycznej odbyło się wręczenie nagród 

laureatom zawodów sportowych, konkursu plastycznego „Mój 

Park Jordana”, dzielnicowego konkursu „Zwierzyniec wczoraj  

i dziś”, konkursu „Triada Jordanowska”. Tradycyjnie także miało 

miejsce przekazanie władzy nowemu przewodniczącemu Szkolnej 

Rady Uczniowskiej. Jak co roku uczniowie uczcili pamięć Patrona 

złożeniem kwiatów na jego grobie na cmentarzu Rakowickim, pod 

pomnikiem  

w Parku Jordana oraz pod tablicą pamiątkową na budynku szkoły.  

 5. czerwca był Dniem Kolorowego Stroju. Jest to jedna z pierwszych 

inicjatyw nowego Samorządu Uczniowskiego, polegająca na 

zrzuceniu obowiązujących biało-szaro-granatowych barw na rzecz 

dowolnie kolorowego i wymyślnego stroju. 

 Przed zakończeniem roku szkolnego 2005/2006 warto odnotować 

sukcesy naszych wychowanków w znaczących konkursach: 

 w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym Iwona Stoińska 

uzyskała III miejsce, 

 w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Julia Łucka uzyskała  

I miejsce, 

 w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego 

„Schprachdoktor” Anna Białas uzyskała II miejsce, 

 w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Albus” 

Anna Białas uzyskała III miejsce, 

 w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Języka 

Niemieckiego „Der, die, das Kenner” Piotr Moczurad uzyskał  

II miejsce,  

 w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Olimpus” 

Łukasz Zwonek i Anna Białas uzyskali ex aequo I miejsca, 

 w Międzynarodowym Turnieju w Gimnastyce Artystycznej Justyna 

Wołoch uzyskała I miejsce, 

 w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Gimnastyce 

Artystycznej Justyna Wołoch uzyskała trzy medale w trzech 

różnych konkurencjach. 
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Zwycięstwo Justyny Wołoch odbiło się echem w krakowskiej prasie.  

 

  
Zdjęcia szkolnego zespołu gimnastyki artystycznej. Rok 2006.  
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A tak wyglądają publiczne występy uczennic uprawiających gimnastykę artystyczną.  
W tyle stoją od lewej: Sandra Gawrońska, Kinga Fortuna.  

Na drugim planie od lewej: Liliana Śmiech, Aleksandra Brach, Daria Zwolińska.  
W pozycji leżącej: Jagoda Jarosz. Rok 2006.  

 
 
 
 
 

2007 r. 18. czerwca po raz kolejny obchodzono Dzień Europejski. 

„Zgodnie z tradycją dzień ten jest zawsze świętem radosnego 

poznawania różnorodności kultury i tradycji państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a jednocześnie lekcją uczącą 

poszanowania tegoż wielowiekowego bogactwa. W czasie 

prezentacji wylosowanych przez klasy państw, mieliśmy okazję 

kolejny raz podziwiać zmysł artystyczny, talenty aktorsko-wokalne 

i umiejętność pracy w zespole naszych uczniów. Nie zabrakło 

również tańców narodowych i prezentacji kulinarnych.” 
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 Rok szkolny 2007/2008 zainaugurowało wraz z uczniami  

51. nauczycieli, w tym dyrektor szkoły i jej zastępca, 

bibliotekarka, pedagog i dwie katechetki. 

 Do akcji „Cała Polska czyta dzieciom” włączyła się i Szkoła 

Podstawowa nr 31. Znany aktor Jan Peszek czytał wszystkim 

dzieciom fragmenty lektury Macieja Wojtyszki pt. Bromba i inni. 

Podarowane przez aktora ilustracje do tej książki, wyeksponowano 

na korytarzu szkolnym. Przypominają one uczniom sympatyczną 

atmosferę stworzoną wokół nich w momencie kontaktu z książką. 

 W listopadzie, w wieku 97 lat zmarła 

emerytowana nauczycielka języka polskiego 

Jadwiga Ryzakowa, pracująca w tej szkole 

nieprzerwanie od 1944 do 1973 roku. 

 

 W dniach 12. – 19. grudnia świetlica szkolna zorganizowała po raz 

kolejny Kiermasz Bożonarodzeniowy. Wykonane w większości 

przez dzieci: aniołki, stroiki, świeczniki, kartki świąteczne  

i ozdoby choinkowe cieszyły się dużym powodzeniem. 

Błyskawicznie też rozszedł się cały nakład książeczki kulinarnej  

z przepisami na potrawy wigilijne i świąteczne. Pomysłodawcą tej 

publikacji była Ewa Węgiel, nauczyciel-bibliotekarz, a autorami, 

dzieci, rodzice i dziadkowie uczniów. Cały dochód w kwocie 

590,35 zł, jak poprzednio, przekazany został na rzecz 

Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im św. Łazarza   

w Krakowie. 

2008 r. Podobnie, jak przed Bożym Narodzeniem tradycyjnie 

organizowany jest konkurs szopek, tak przed Wielkanocą odbywa 

się konkurs palm wykonanych przez dzieci. Zorganizowano też 

Kiermasz Wielkanocny, z kolejną edycją książeczki kulinarnej  

z tradycyjnymi przepisami na te święta. Dochód w wysokości  

519,- zł przeznaczony został również dla Towarzystwa Przyjaciół 

Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. 

 18. maja w Święto Patrona Szkoły odbyło się obok występów, 

prezentacji dorobku i imprez sportowych uroczyste przekazanie 

władzy uczniowskiej. Przewodniczącym Rady Szkolnej został 

Jakub Cięciwa. 



– 101 – 

 Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęło 47. nauczycieli (z dyrektorami 

włącznie) oraz 508. uczniów w 22. oddziałach (łącznie z klasą „0”). 

 

 
Wprowadzenie sztandaru szkoły.  

Poczet prowadzi Jasiek Globisz. Rok 2008. 

 Mimo wciąż trwającego niżu demograficznego uczniów szkole nie 

brakuje. Dużo, bo blisko 50% napływa spoza rejonu. 

 7. listopada mieliśmy okazję gościć Dariusza Michalczewskiego – 

mistrza świata w boksie zawodowym. Popularny „Tygrys” mówił 

m.in. o działalności swojej fundacji „Równe szanse”, która 

pomaga dzieciom i młodzieży z tzw. trudnych środowisk wyjść na 

prostą i osiągnąć sukces w życiu. 

 27. listopada gościem szkoły był z kolei biskup Antoni Długosz, 

współtwórca programu telewizyjnego „Ziarno” i autor wielu 

książek dla dzieci o tematyce religijnej. Jego pobyt został 

upamiętniony wpisem do kroniki szkolnej. 

 

2009 r. Pod datą 27. marca odnotowano w kronice: „Trudno nam uciec od 

problemu przemocy i agresji. Może dlatego, że dotyczą one nas 

wszystkich. Z przemocą i agresją spotykamy się, jeżeli nawet nie 

bezpośrednio, to pośrednio – u naszych sąsiadów, znajomych, 

wychowanków. Problem przemocy i agresji nie jest obcy również 

dzieciom i młodzieży. Coraz częściej mówi się aktach przemocy  

w szkole, o małych agresorach. Nauczyciele i wychowawcy stykają się 

z tymi sytuacjami na co dzień. Dlatego warto zająć się problemem 
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agresji i przemocy. Nie można przemilczać tego problemu. Trzeba  

o nim rozmawiać najlepiej z ludźmi, których on dotyczy.”. W szkole 

odbyło się podsumowanie Tygodnia Przeciw Przemocy i Agresji 

trwającego od 23. do 27. marca. Odbyła się też prezentacja i rozdanie 

nagród za najlepszy plakat poświęcony tej tematyce. 

 11. listopada reprezentacja uczniów i nauczycieli wzięła udział  

w odsłonięciu i poświęceniu przez ks. infułata Jerzego Bryłę 

tablicy ku czci Marcina Borelowskiego ps. „Lelewel”. Było to 

równocześnie 180-lecie jego urodzin. Pułkownik Marcin 

Borelowski (29 X 1829 r. – 6 IX 1863 r.) urodzony na Półwsiu 

Zwierzynieckim, brał udział w Powstaniu Styczniowym jako 

naczelnik wojskowy. Poległ w bitwie pod Batorzem. Uroczystość  

i odsłonięcie tablicy miały miejsce u zbiegu ulic Stachowicza  

i Lelewela-Borelowskiego. 

 W kronice szkolnej, pod datą 7 XII 2009 r. uwieczniony został 

wpis goszczącego kolejny raz aktora Jana Peszka. Tym samym 

konsekwentnie kontynuowany jest cykl spotkań w ramach akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”. 

 

 
Spotkanie ze znanym krakowskim aktorem Janem Peszkiem. Rok 2009 

 

2010 r. Rok 2010 rozpoczął się pod znakiem zabaw karnawałowych. 

Bawiono się hucznie i wesoło m.in. na „Balu przebierańców”. 

Najbardziej entuzjastycznie i spontanicznie bawią się zawsze 

najmłodsi. Oni też potrafią być wspaniałymi uczestnikami 

wyjazdów, wycieczek i obozów.  
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W naszej szkole dodatkowo zapewnia im to kółko turystyczno-

krajoznawcze „Ekoludek”. Z wielkim rozmachem, niestrudzenie 

prowadzone od wielu lat przez Urszulę Srokę-Jabłońską i Elżbietę 

Janecką. Od początku swego istnienia dostarczało dzieciom 

nietuzinkowych wrażeń. Odwiedzano gospodarstwa agroturystyczne, 

gdzie ukazywał się świat, który już zanika, odwiedzano skanseny  

z nieistniejącą dziś zabudową, oglądano unikalne miejsca w kraju i za 

granicą. Nocowano w solnej sali kopalni w Bochni, oglądano Słońce 

w Planetarium Śląskim w Chorzowie, w Paryżu i Kopenhadze 

oglądano najwspanialsze miejsca zabaw dla dzieci, a w Niemczech 

odwiedzono gigantyczną halę Tropical Islands, w której „nowojorska 

Statua Wolności mogłaby zmieścić się na stojąco, a paryska Wieża 

Eiffla na leżąco”. 

 Historia dopisuje nieubłaganie wciąż nowe fakty.  

10. kwietnia szkołą, podobnie jak całym narodem polskim 

wstrząsnęła wiadomość o tragicznej katastrofie samolotowej pod 

Smoleńskiem, w której zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński 

wraz z małżonką Marią Kaczyńską. W katastrofie tej zginęli też 

wybitni członkowie Kancelarii Prezydenta, generałowie wojsk 

lądowych, morskich i powietrznych, posłowie i senatorowie, 

przedstawiciele Rodzin Katyńskich. W Katyniu bowiem miały 

tego dnia odbyć się uroczystości upamiętniające 70. rocznicę 

mordu dokonanego przez Stalina na 22. tysiącach Polaków.W tej 

nienotowanej w historii tragedii narodowej zginęło 96. osób.  

Uczniowie szkoły wraz z całym narodem uczcili minutą ciszy 

pamięć ofiar. W klasach odbyły się rozmowy z dziećmi i lekcje 

wychowawcze. Odprawiono też dwie msze szkolne w kościele SS. 

Norbertanek.  

 

Niemal dwustuletnie dzieje szkoły kończymy spisywać u progu roku 2010 – w stulecie 

nadania jej numeru 31. Za dwa lata szkoła będzie miała kolejny jubileusz – dwieście 

lat istnienia, a historia zapewne dopisze jej równie interesujący ciąg dalszy. Na 

zakończenie warto przypomnieć słowa dra Henryka Jordana:  
 

ważne jest nie tylko, żeby człowiek żył, ale żeby człowiek był.  
 

Słowa te można odczytać na dwóch poziomach. Misją szkoły jest kształtowanie 

wychowanków do takiej formy ich bycia w społeczeństwie, która nie redukuje 

się do życia biologicznego. 

Równocześnie mamy nadzieję, że tekst ten ukazał nie tylko fakty historyczne  

i wydarzenia z życia szkoły, ale i liczne postaci, które nie tylko żyły, ale i były  

w sensie, w jakim rozumiał to dr Jordan.  
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Główny gmach szkolny. Rok 2010. 
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Szkoła z perspektywy ul. Bolesława Prusa. Rok 2010.  
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Ogród szkolny. Rok 2010. 
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Ogródek Jordanowski od strony ul. Mlaskotów. Rok 2010.  

 

Materiały zdjęciowe: z prywatnych i szkolnych zbiorów archiwalnych. 
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Spisy i wykazy 

Calendarium  

 

Rok  Wydarzenie 

1785 r. Pierwsza lokalizacja 

1808-1816 r. Powstawanie szkoły 

1812 r. Akt erekcyjny 

1853 r. Połączenie szkół 

1875 r. Rozbudowa szkoły 

1879 r. Wprowadzenie systemu trzyklasowego 

1880 r. Pierwsza Kronika 

1889 r. Wprowadzenie systemu czteroklasowego 

1890 r. Rozbudowa szkoły 

1893 r. Wprowadzenie systemu pięcioklasowego 

1896 r. Pierwsza kasa pożyczkowa 

1896 r. Poświęcenie sztandaru 

1898 r. Wybudowanie nowego budynku 

1898 r. Adam Mickiewicz patronem szkoły 

1899 r. Reorganizacja szkoły 

1900 r. Przekazanie dokumentacji przez PP. Norbertanki 

1910 r. Nadanie szkole numeru XXXI 

1910 r. Zmiana statusu szkoły ze szkoły parafialnej na miejską 

1910 r. Przeklasyfikowanie szkoły na szkołę pospolitą i wydziałową 

1911 r. Wyodrębnianie szkoły przy ul Senatorskiej 

1911 r. Pierwszy lekarz szkolny 
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1912 r. Pierwsza Szkolna Kasa Oszczędności 

1912 r. Wybudowanie nowej szkoły 

1913 r. Ostateczne rozdzielenie szkoły na szkołę męską przy ul. Słonecznej i 

szkołę żeńską przy ul. Senatorskiej 

1913 r. Zmiana patrona szkoły na Adama Asnyka 

1914 r. Zajęcie budynku szkolnego w czasie I wojny światowej 

1915 r. Pierwsza fotografia grona pedagogiczego naszej szkoły 

1925 r. Pierwsza wzmianka o kolejnej zmianie patrona szkoły na dr. Jordana 

1930 r. Pierwsze zdjęcia uczniów naszej szkoły 

1931 r. Pierwszy zastęp harcerski w naszej szkole 

1934 r. Pierwszy samorząd uczniowski 

1936 r. Urzędowy rejon szkoły 

1939 r. Dyskryminacja rasowa uczniów 

1939 r. Zniszczenie archiwum szkolnego w czasie II wojny światowej 

1939-1945 r. Represje i tajne nauczanie w czasie II wojny światowej 

1945 r. Próba stabilizacji po zakończeniu II wojnie światowej 

1945 r. Powstanie drugiej kroniki szkoły 

1950 Święta państwowe w PRL 

1953 r. Oficjalna żałoba po śmierci Stalina 

1955 r. Początek działalności świetlicy szkolnej 

1957 r. Lodowisko szkolne 

1957 r.  Reaktywowanie harcerstwa 

1957 r. Rozbudowa szkoły 

1957 r. Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Władysławowi 

Mitkowskiemu  

1959 r. Wprowadzenie systemu ośmioklasowego 

1962 r. Budowa szkolnego boiska sportowego 

1963 r. Spotkanie z Antonim Gołubiewem 

1964 r. Pierwszy sklepik uczniowski  
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1964 r. Powrót do koedukacji po 53 latach 

1965 r. Spotkanie z Karolem Bunschem 

1965 r. Wręczenie sztandaru drużynie harcerskiej 

1970 r. Wymiana pieców na system centralnego ogrzewania 

1971 r. Pierwszy telewizor (czarnobiały) w szkole 

1972 r. Pierwsze uczniowskie filmy krótkometrażowe  

1973 r. Pierwszy kolorowy telewizor w szkole 

1973 r. Sklepik uczniowski w nowym kształcie  

1974 r. Nasza gazetka szkolna pierwszą tego rodzaju gazetką w Krakowie 

1974 r. Ufundowanie nowego sztandaru szkolnego 

1974 r. Pierwszy medal szkoły 

1978 r. Utworzenie klas sportowych 

1979 r. Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi szkoły  

1980 r. Uzyskanie statusu szkoły sportowej 

1986 r. Remont generalny budynku 

1987 r. Portret dr. H. Jordana – wizytówka szkoły 

1989 r. Zmiany w szkolnictwie w III Rzeczypospolitej 

1999 r. Wprowadzenie systemu sześcioklasowego 

2000 r. Rozbudowa szkoły 

2001 r. Nadanie szkole statusu szkoły ćwiczeń Akademii Pedagogicznej 
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 Spis ilustracji 

 

Rok  Opis ilustracji 

  Półwsie Zwierzynieckie – Zespół klasztorny 

  Zespół klasztorny PP. Norbertanek na Zwierzyńcu (obecnie ul. 

Kościuszki 88) 

1785  Mapa na planie Kołłątajowskim z 1785 r. 

1815 – 46  Królestwo Polskie i Rzeczpospolita Krakowska 1815 – 1846 r. 

  Okładka pierwszej posiadanej przez szkołę kroniki (archiwum szkolne)  

1812  Pieczęć parafialna na okładce kroniki z 1812 

1812  Pierwsza strona najstarszej kroniki szkolnej 

1812  Dalsze strony kroniki szkolnej 

1895/96  Karta z zapisem wydarzeń szkolnych z roku 1895/1896 

1895/96  Program uroczystości zorganizowanej przez szkołę dla upamiętnienia 

rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego 

1912  Wygląd szkoły w roku 1912. 

1912  Pierwsza zamieszczona w kronice fotografia grona pedagogicznego. 

niezn.  Tablica pamiątkowa wmurowana we frontową ścianę budynku (data 

nieznana) 

niezn.  Wycieczka na Panieńskie Skały – pierwsze fotografie uczniów  

w kronice 

1925  Portret dr. H. Jordana 

1930  Uroczystość I Komunii św. Rok 1930 

1931  Gra w koszykówkę na boisku szkolnym. Rok 1931 

1932/33  Grupa dzieci biorących udział w występach szkolnych. Rok szkolny 

1932/33 

1932/33  Uczestnicy występów na podwórku szkolnym 

1932/33  Klasztor SS, Norbertanek, który w czasie II Wojny umożliwił edukację 

dzieci 

1939  Klasztor SS. Norbertanek (tymczasowa siedziba szkoły) 

1940  I Komunia św. w czasie okupacji 

1945  Tytułowa strona kroniki szkolnej założonej w roku 1945 

1945  Dwie kolejne strony kroniki założonej w roku 1945. 

1947  Widowisko szkolne na zakończenie roku 

1950  Występy uczniów z okazji Święta Pracy 1-go maja. Rok 1950 

1957  Dobudowane skrzydło na II piętrze budynku. Rok  1957 
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1957  Zaproszenie. Rok 1957. 

1957  Boisko szkolne zamienione na lodowisko. Rok 1957 

1962  Klasa VII B.  

1962  Artykuł z „Dziennika Polskiego” Nr 274 z dnia 17 VII 1962 r. 

1962  Odnowiony po rozbudowie budynek szkolny. Rok 1962 

1963  Artykuł z „Dziennika Polskiego” z dnia 10 IV 1963 r. 

1963  Wpis Antoniego Gołubiewa do kroniki szkolnej dokonany 21 V 1963 r. 

1963  Sklepik szkolny w ówczesnym kształcie. 

1965  Wpis Karola Bunscha do kroniki szkolnej dokonany 31 V 1965 r. 

1965  Trofea szkolnych sportowców 

1965  Wręczenie sztandaru drużynie harcerskiej 

1969  Kolejna strona z kroniki założonej w roku 1969 

1969  Pierwszy numer gazetki szkolnej 

1973  Sklepik szkolny w nowym kształcie 

1974  Strony tytułowe gazetek szkolnych nr 2 i 3. Rok 1974. 

1974  Sztandar szkoły 

1974  Akt nadania sztandaru. Rok 1974 

1974  Medal szkoły (awers i rewers). Rok 1974. 

1974  Gazetka szkolna odnotowująca podpisanie Kodeksu Ucznia 

1979  Wmurowanie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi szkoły 

1980  Szkolny bal karnawałowy. Rok 1980 

1980  Portret patrona szkoły 

1980  Zabytkowa architektura korytarzy szkolnych. 

1992  Podziękowanie od krakowskiego Hospicjum. Rok 1992 

1992  Podziękowanie za wpłatę dla ucznia krakowskiej szkoły podstawowej 

na pokrycie kosztów operacji specjalistycznej 

2000  Zachowany fragment wstęgi, której przecięcie symbolicznie oznaczało  

oddanie do użytku hali sportowej. Rok 2000  

2000  Dobudowana hala sportowa 

2000  Skrzydło dobudowane do głównego gmachu – widok od strony ulicy 

Mlaskotów. Rok 2000 

2000  Zwycięstwo Justyny Wołoch odbiło się echem w krakowskiej prasie 

2006  Zdjęcie szkolnego zespołu gimnastyki artystycznej. Rok  2006. 

2007  Polonistka Jadwiga Ryzakowa 

2008  Wprowadzenie sztandaru szkoły. Rok 2008 
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2009  Spotkanie ze znanym krakowskim aktorem Janem Peszkiem. Rok 2009 

2010  Główny gmach szkolny. Rok 2010 

2010  Szkoła z perspektywy ul. Bolesława Prusa. Rok 2010 

2010  Ogród szkolny. Rok 2010 

2010  Ogródek Jordanowski od strony ul. Mlaskotów. Rok 2010 
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Wykaz kierowników/dyrektorów szkoły: 

 

 

Trzy początkowe, z niżej wymienionych osób, nie posiadały tytułu „kierownik szkoły” lecz 

„nauczyciel”. Można jednak uznać, że kierowały szkołą, ponieważ byli to kolejno następujący 

po sobie JEDYNI nauczyciele z dodatkowymi przywilejami nadanymi im przez SS. Norbertanki. 

Czwarty z wymienionych nauczycieli miał już status kierownika. Chcąc uporządkować 

chronologicznie występujące w historii szkoły osoby za nią odpowiedzialne, z dużym 

prawdopodobieństwem można przyjąć poniższe dane.  

1. Maciej Freysler 1812 – 1818 

2. Szymon Rojowski 1818 – 1825 

3. ks. (?) Kudelski 1825 – 1874? 

Być może, funkcję kierownika sprawowała tu jeszcze kolejna osoba, ale nie znaleziono 

żadnego dowodu na jej istnienie. 

4. Ferdynand Badańczyk 1874 – 1892 

5. Jan Gigoń 1892 – 1893 

6. Jan Wojdyga 1893 – 1914 

Z obowiązku kronikarskiego należy nadmienić, że w czasie ponad dwudziestoletniej kadencji 

Jana Wojdygi, okresowo zastępowali go kolejno: 

7. Wacław Zajączkowski 1901 – 1902 (na czas 

sprawowania funkcji posła przez J.W.) 

8. Ignacy Wróblewski 1902 – 1904 (  „   „             „                

„        „      „     J.W.) 

9. Józef Robak 1913 – 1914 (  „   „             „                „        

„      „     J.W.) 

10. Tadeusz Woźny 1914 – 1924 

11. Czesław Niziński 1924 – 1925 

12. Piotr Florczyk 1925 – 1935 

13. Józef Robak 1935 – 1938 (po raz drugi) 

14. Stanisław Hojak 1938 – 1954 (Józef Robak pozostał 

jako zastępca) 

Również i tutaj ciągłość kadencji została przerwana nominacją innej osoby Rudolfa Hajnosa – 

prawdopodobnie z nakazu okupanta – chociaż oficjalnie nie ma śladu odwołania Stanisława 

Hojaka z jego stanowiska. Wiadomo natomiast, że po zakończeniu wojny w roku 1945 jego 

podpis, jako dyrektora, ponownie figuruje w dokumentach szkolnych.  

15. Rudolf Hajnos 1941 – 1945 (brak jakichkolwiek 

dokumentów określających  

  dokładną datę jego nominacji) 

16. Zdzisław Kornaś 1954 – 1955 

17. Wojciech Światak 1955 – 1958 

18. Wawrzyniec Fidelus 1958 – 1960 

19. Stanisław Jaros 1960 – 1969 

20. Stanisław Sroka 1969 – 1980 

21. Janina Szczepan-Skrobacka 1980 – 1994 

22. Elżbieta Blatkiewicz-Kotlarz 1994 – 2010 

23. Agata Wosińska od 2010 r.  
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Przypisy 

                                           
1
  Klasztor na Zwierzyńcu ufundował Jaksa Gryfita po powrocie z wyprawy krzyżowej w 1162 r.  

2
  Nazwa ta pochodzi od francuskiej miejscowości Pr montre , gdzie w 1120 roku powstał zakon św. Norberta, 

skąd wywodzi się klasztor SS. Norbertanek w Krakowie.  
3
  W roku 1815 (do 1846) powstała Rzeczpospolita Krakowska, a w niej Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne 

Miasto Kraków.  
4
  W cytatach zachowano pisownię oryginałów. Stąd „ośmset” w miejscu dzisiejszej formy „osiemset”. 

Podobnie w dalszych częściach, gdzie na przykład spotkamy słowo „sutereny”, którego pisownia w tej formie 

jest charakterystyczna mniej więcej do II wojny światowej, a w latach późniejszych – w wyniku przemian w 

wymowie j. polskiego – zastąpiono ją współczesną formą „suteryna”.  
5
  Dobrze jest w tym miejscu przypomnieć, że obowiązek posyłania dzieci do szkoły, określany dzisiaj jako 

„obowiązek szkolny” ustanowiono w Polsce pod zaborami już w 1817 r. Zwany wówczas częściej 

„przymusem szkolnym” dotyczył dzieci z miast i wsi w wieku od 6 do 9 lat. W roku 1869 przedział wiekowy 

obowiązku szkolnego rozszerzono na dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Powołana wyżej ustawa przywracała 

stosowanie kar pieniężnych wobec rodziców nie przestrzegających obowiązku szkolnego. Ustawa regulowała 

również sprawy związane z kształceniem, a także kadrą nauczycielską. Obecnie obowiązek szkolny dotyczy 

dzieci w wieku od 6 do 18 lat. 
6
 Od ok. roku 1935 daje się zauważyć zmiana numeracji szkoły z rzymskiej na arabską.  

7
 W trzystopniowej skali: dobry, dostateczny, niedostateczny.  

8
 Tekst wg relacji wielu uczniów z tej generacji, w tym obecnego radnego Dzielnicy VII, Krzysztofa Łuszczka.  


