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Konkurs  

„RODZINNA ZABAWA Z DZIELNICĄ XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE” 

1. Od 27.03.1991 roku Kraków podzielony jest na 18 dzielnic. Dzielnicę XVII stanowią Wzgórza 
Krzesławickie położone na jednym  
z najwyższych wzniesień Krakowa. Zaznacz na 
mapie teren tej dzielnicy i wymień wchodzące 
w jej skład jednostki urbanistyczne. 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. Uzupełnij brakujące dane: 

a) Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVII: ………………………………..………………… 

b) Wiceprzewodniczący Zarządu Dzielnicy XVII: ……………………………….……………………. 

c) Adres siedziby Rady Dzielnicy XVII: ……………………………………………….…………………. 

 

 

3. 29 marca 2019 roku na cmentarzu w Grębałowie pożegnaliśmy  
Radnego Rady  Dzielnicy XVII (pełnił tę funkcję od roku 1994,  

a w latach 1999 – 2018 był jej przewodniczącym). 
Podaj imię i nazwisko tej osoby.  

.…………………………………………………………..………………………………….………… 

 

4. Dzielnica Wzgórza Krzesławickie zajmuje wśród innych dzielnic Krakowa szóste miejscu pod 
względem powierzchni i miejsce siedemnaste pod względem liczby mieszkańców. Dowiesz się, 
jakie to liczby, jeśli rozwiążesz następujące działania. 

 
a) powierzchnia (stan na 31.12.2018r.) 

(192 + 182 + 172) ˣ 2 + 449,55 = …………………… ha 
 

b) liczba stałych mieszkańców (stan na 31.12.2018r.) 
{[(2000 – 653) ˣ 5] + 6735} ˣ 1,5 = ………………….. 
 

5. Obszar Nowej Huty to jeden z najlepiej przebadanych pod względem archeologicznym terenów 
w Europie. Najstarsze zabytki pochodzą sprzed około 25-23 tysięcy lat. Urodzajne ziemie, 
dobre warunki naturalne i położenie terenów dzisiejszej Dzielnicy XVII w pobliżu rzek Dłubni  
i Baranówki pozwalają szukać początków osadnictwa na terenie Krzesławic już około 5500 r. 
p.n.e. „Nowa Huta-Krzesławice 41” to wielokulturowe stanowisko archeologiczne znane już od 
1957 roku, gdy prowadzono badania związane z budową gazociągu do Huty im. Lenina. 
Obecnie w 2018 r. podczas prac budowlanych osiedla przy ul. Wańkowicza natrafiono na 
kolejne ciekawe znaleziska archeologiczne datowane na czasy od późnej epoki brązu (prawie 
1000 lat p.n.e.) po epokę żelaza (ok. setnego roku n.e.). 
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Wymień 4 obiekty archeologiczne znalezione podczas ostatnich prac. 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………….….. 

c) ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

d) …………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

6. Odczytaj liczby rzymskie i zapisz je liczbami arabskimi, a dowiesz się, kiedy historyczne 
miejscowości leżące obecnie na terenie Dzielnicy XVII były po raz pierwszy notowane  
w źródłach historycznych. 
 

Nazwa 
miejscowości 

Data pierwszej 
wzmianki w źródłach 

historycznych 
Ówczesny właściciel 

Rok 
przyłączenia  
do  Krakowa 

Krzesławice 
MCXCVIII 

.................... 

Podarowanie wsi przez 
rycerza Budziwoya Zakonowi 
Bożogrobców w Miechowie 

1951 

Wadów 
MCCXLIII 

………………. 
Własność szlachecka Spytka 
z Melsztyna 

1951 

Grębałów 
MCCXLVII 

……………….. 
Zakon Cystersów  
w Jędrzejowie 

1951 

Lubocza 
MCCLIV 

……………….. 
Zakon Panien Norbertanek ze 
Zwierzyńca 

1951 

Kantorowice 
MCCLXXXVIII 
……………….. 

Zakon Bożogrobców  
w Miechowie 

1951 

Zesławice 
MCCCXLVIII 
……………….. 

Zakon Cystersów  
w Mogile 

1951 

Łuczanowice 
MCCCLXXXI 
……………….. 

Własność rycerska Piotra 
zwanego Głazem  
z Łuczanowic 

1971 

Węgrzynowice 
MCCCLXXXV 
……………….. 

Własność szlachecka  
S. Rosołowicza 

1986 

 

7. Wymień dwory znajdujące się na terenie Dzielnicy XVII, które przetrwały do dziś. 

a) ………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

c) …………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

8. Dwór w Wadowie powstał prawie 150 lat temu na zamówienie ówczesnego właściciela wsi, 
Józefa Badeniego. W 1930 r. został zakupiony przez Zofię Kulinowską, która była jego ostatnią 
właścicielką i mieszkała w nim do 1945 r. W następnych latach z przerwami we dworze 
mieściła się szkoła i przedszkole. Obecnie dwór należy do miasta i nadal jest 
niezagospodarowany. Urzędnicy chcą go udostępnić inwestorom.  
Puść wodze fantazji i wyobraź sobie, że to właśnie Ty jesteś tym bogatym inwestorem. Podaj 
swoją propozycję, co mogłoby mieścić się w wadowskim dworze. Pamiętaj, że do dyspozycji 
masz park dworski o powierzchni 2,33 ha. 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
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9. Na przestrzeni wieków Krzesławice miały  bardzo wielu właścicieli. Przez kilka lat należały 
nawet do Władysława Łokietka. Uzupełnij tekst brakującymi informacjami znajdującymi się  
w ramce, a dowiesz się, kto był jeszcze ich właścicielem. Zastosuj odpowiednią formę 
gramatyczną. 
 

• Akademia Krakowska • Maria Burzyńska  •  rycerze z rodu Gryfitów • Hugo Kołłątaj •   
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych •   Cybulscy •  rodzina Kirchmajerów •    
Jan Matejko  •   klasztor Bożogrobców z Miechowa  • 

 
Krzesławice prawdopodobnie były już osadą 2 tysiące lat p.n.e. Nazwa miejscowości  pochodzi 
od imienia Krzesława. Pierwszymi znanymi właścicielami byli ………………………………………………, 
którzy w roku 1198 podarowali osadę ……………………………………………………...... . Pod koniec 
XVIII wieku dobra te przejęła  ………………………………………………. i wówczas w ramach 
wieczystej dzierżawy zamieszkał tu …………………………………………………….. . W tym okresie  
w Krzesławicach istniały dwór i dwa młyny, jednak wybudowany przez ówczesnego właściciela 
dwór już nie istnieje. W 1822 roku tereny te nabyła ……………………………………………………. I to 
właśnie ona wybudowała w 1826 roku obecny dwór. Od 1876 roku wieś należała do 
…………………………………………….., który nabył ją za pieniądze ze sprzedaży obrazu „Stefan 
Batory pod Pskowem”. Po jego śmierci dwór nabyli jego rządcy ……………………………… . Ich 
córka …………………………………….. w roku 1959 podarowała dworek wraz z zabudowaniami 
…………………………………………………………………., która urządziła tu Muzeum Pamiątek po 
Hugonie Kołłątaju i Janie Matejce. 
 

10. Podczas pobytu w Krzesławicach, Matejko stworzył wiele swoich dzieł. Do obrazu 
„Kościuszko pod Racławicami” artyście pozowali krzesławiccy  chłopi, a kopiec, po którym 
jedzie Naczelnik, znajdował się w okolicznym parku. Jeden z mieszkańców Krzesławic, który 
pozował Matejce do postaci Bartosza Głowackiego, zmienił nazwisko  
z Boligłowa na Głowacki i… został modelem w Szkole Sztuk Pięknych.  
Wymień jeszcze dwa dzieła, które Matejko stworzył w Krzesławicach. 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Położenie pomiędzy dolinami Wisły i Dłubni, 
górowanie terenu około 50 metrów nad innymi rejonami 
miasta, obrona traktu proszowickiego i linii kolejowej do 
Kocmyrzowa – to powody, dla których dowództwo armii 
austriackiej uznało Krzesławice za ważny strategicznie punkt 
i w roku 1872 podjęło decyzję o budowie właśnie na tym 
terenie drewniano - ziemnego szańca. Stanowił on zaczątek 
północno – wschodniego odcinka tzw. III pierścienia 
umocnień Twierdzy Kraków. Pierścień ten o obwodzie około 

60 km składał się z fortów i innych umocnień położonych w odległości 7 – 10,5 km od centrum 
miasta.  
Jeśli chcesz bliżej poznać historię tego miejsca, do podanych dat dopisz odpowiednie fakty 
(wpisz przyporządkowany poniżej numer wydarzenia). 
 

Data Wydarzenie  

1872 2 

1881 – 1886  

maj i sierpień 1878  

1895  

16 – 25 XI 1914  

XI 1918  
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1928 - 1939  

jesień 1939 – jesień 1941  

15 X – 6 XII 1945  

1949 -1952  

27 V 1956  

6 VII 1957  

lata 60. XX wieku  

lata 70. XX wieku  

1 IX 1980  

1993  

30 VI 1994  

5 I 2000  

1995 - 1999  

17 XI 2014  

2014 - obecnie 21 

 
 Odsłonięcie pomnika ku czci Polaków rozstrzelanych w forcie [1] 
 Budowa szańca drewniano – ziemnego [2] 

 Odbywanie w forcie służby wojskowej przez przyszłego premiera Wincentego Witosa 
[3] 

 Pierwszy etap remontu fortu [4] 
 Dwukrotne odwiedziny fortu przez Jana Matejkę w celu zobaczenia znalezionych tam 

glinianych naczyń z czasów prehistorycznych [5] 
 Fort w rekach Niemców. Dokonanie dwunastu masowych egzekucji, w których zginęło 

440 Polaków przywożonych z więzień przy ul. Montelupich i ul. Senackiej [6] 

 Budowa przez Austriaków stałego fortu artyleryjskiego na miejscu dawnego szańca  
i fortu półstałego [7] 

 Fort - hotelem robotniczym dla ekip budujących Nową Hutę [8] 
 Przekazanie fortu dla Młodzieżowego Domu Kultury Na Stoku [9] 
 Odsłonięcie trzech Tablic Pamięci na ścianie śmierci przy kaponierze wschodniej [10] 
 Powstanie koncepcji przekazania fortu na rzecz MDK Na Stoku (pomysł Dyrektora MDK 

Franciszka Dziadonia i ówczesnego Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVII Stanisława 
Owcy) [11] 

 Udział fortu w odparciu ataku Rosjan w ramach I Bitwy o Kraków [12] 
 Ekshumacja 440 ofiar z 29 grobów i przeniesienie ciał do zbiorowej mogiły [13] 
 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na zbiorowej mogile ofiar [14] 

 Przejęcie fortu przez administrację polską – obiekt w dyspozycji Wojska Polskiego 
(funkcja magazynowa) [15] 

 Dewastacja fortu – wysadzenie w powietrze kaponiery zachodniej i dwóch schronów, 
zasypanie ziemią pozostałych dwóch kaponier (likwidacja miejsc  
z autentycznymi ścianami śmierci), zamiana fragmentu fosy w wysypisko odpadów [16] 

 Udział (wraz z Fortem „Dłubnia”) w akcji kontrwywiadu – zamontowanie anteny stacji 
nasłuchowej związanej ze złamaniem szyfru Enigma [17] 

 Pierwsze odprawienie Mszy św. na Fortach Krzesławickich ( od następnego roku aż do 
dnia dzisiejszego msza ta odprawiana jest każdego 31 VIII) [18] 

 Oficjalna data rozpoczęcia działalności MDK w Forcie 49 [19] 
 Rozwój ogródków działkowych na terenach Fortu 49 [20] 
 Dalsze prace remontowo – adaptacyjno – konserwatorskie (remont Placu Koszarowego, 

koszar szyjowych, odsłonięcie kaponiery wschodniej, czołowej, uporządkowanie 
drzewostanu, remont schronu głównego) [21] 
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12. Jak myślisz, między kim mogła odbywać się następująca dyskusja? Podaj imiona  
i nazwiska rozmówców. 
„Panie Stanisławie, mieszkamy obaj w tej okolicy i mimo długich poszukiwań nie ma  
w pobliżu obiektu, do którego można by przenieść dom kultury... „No chyba, że do fortu 
krzesławickiego?” – dodałem bez entuzjazmu. „Zaraz, zaraz… - usłyszałem od mego rozmówcy 
– a wie pan, że nie jest to wcale głupi pomysł!”. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Na terenie Dzielnicy XVII oprócz fortu głównego artyleryjskiego istnieją jeszcze inne obiekty 
historyczne wchodzące w skład pierścienia zewnętrznego Twierdzy Kraków. Uzupełnij pełne 
nazwy tych obiektów. 

        •  49a Dłubnia  •  49 Krzesławice  •  49 ¼ Grębałów  • Fortu 49a Dłubni  • 

 
A) Fort główny artyleryjski ………………………… 

B) Fort pancerny główny ………………………… 

C) Magazyn amunicji ……………………… 

D) Fort pancerny główny ……………………….. 

 

14. Dzielnica Wzgórza Krzesławickie ma na swoim obszarze kilka miejsc pamięci. Na Cmentarzu 
w Grębałowie, otwartym w 1964 roku znajdują się dwie kwatery kombatantów oraz postument 
wybudowany w 1986 roku z fragmentów zburzonego przez Niemców Pomnika Grunwaldzkiego. 
Na tym cmentarzu znajdziemy również groby ofiar stanu wojennego: Bogdana Włosika, 
Ryszarda Smagura i Andrzeja Szewczyka. Dopasuj informacje dotyczące pozostałych miejsc 
pamięci do ich fotografii (Uwaga! Jedno wydarzenie zostało upamiętnione dwoma pomnikami). 
 

        [1]      [2]     [3]    
 

       [4]   [5]  [6] 
 
[……] Cmentarz kalwiński, założony przez rodzinę Żeleńskich w roku 1787. W 1938 r. 
przekazany krakowskiemu zborowi ewangelickiemu. Obecnie miejsce wrześniowych 
nabożeństw ekumenicznych. Najstarszy cmentarz na terenie Krakowa (Łuczanowice,  
ul. Orłowskiego) 
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[……] „Cmentarz Wojenny, na którym pochowano więźniów z Montelupich i więzienia św. 
Michała w większości mieszkańców Krakowa i Polski południowej zamordowanych przez 
Niemców o jesieni 1939 r. do listopada 1941 r.” (os. Na Stoku) 
[……] Pomnik rozstrzelanych  13 XI 1943 r. w Krzesławicach – miejsce egzekucji 10 Polaków 
przez Niemców (ul. Wańkowicza) 
[……] Pomnik Martyrologii Rozstrzelanych w Grębałowie 28 I 1944 r. w odwecie za napad 
partyzantów na niemieckie pociągi relacji Kraków – Miechów i zabicie dwóch strażników 
kolejowych. Zamordowano 80 Polaków. (os. Na Wzgórzach, ul. Kocmyrzowska). 
[……] Dąb Pamięci im. ppor. Antoniego Łacha zamordowanego w Katyniu 1940 r.  
i Obelisk Katyński ku czci ofiar katastrofy 10 IV 2010 r. (Klub Dukat, ul Styczna 1) 
 

15. O kim mowa? Podaj imię i nazwisko tego bohatera. 
Czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, wicemistrz świata w skokach narciarskich  
w 1938 roku, w czasie II wojny światowej kurier tatrzański. Odmówił współpracy  
z okupantem, który zaproponował mu funkcję trenera nazistowskich narciarzy. Aresztowany 
przez gestapo i 2 VII 1940 roku skazany na śmierć. Miesiąc później przewieziony z ul. 
Montelupich do krzesławickiego fortu  został zmuszony do kopania rowu pod ścianą śmierci, 
który tym razem stał się grobem innych Polaków. Uciekł wraz z innym więźniem po ponownym 
przewiezieniu do aresztu.  
………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 

16. Wymień kościoły znajdujące się w obrębie Dzielnicy XVII. Zaznacz ten, który znajduje się 
na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Dla ułatwienia podamy, że kościół ten  
w latach 1983 -1986 został przeniesiony z miejscowości Jawornik i wraz z Dworkiem Jana 
Matejki, młynem Kirchmajerów, i dawną drewnianą szkołą fundacji Matejki (dziś Ośrodek 
Kultury „Krzesławice”) miał stanowić zaczątek planowanego wówczas w Nowej Hucie skansenu. 
 

  ………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

17. Przez tereny Dzielnicy XVII, oprócz Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej, 
przebiega również Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, zielona pętla Szlaku Nowa 
Huta – Dłubnia oraz pieszo – rowerowy Szlak Twierdzy Kraków. Ten ostatni oznaczony jest 
kolorem żółto-czarnym. Wyjaśnij, dlaczego właśnie takich barw użyto do identyfikacji tego 
szlaku. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

18. Gdy do budowy Nowej Huty zaczęło brakować cegieł z rozbiórki Wrocławia, postanowiono 
wybudować własną cegielnię. Powstała ona w  1952 r. w Zesławicach. Obecnie cegielnia nie 
jest już czynna, a po zakończeniu produkcji w 2009 r. rozebrano większość obiektów. Ocalała 
wieża ciśnień i unikalna, jedyna w Polsce, kopuła obrotowa z żelbetu monolitycznego. 
Wymień dwa znane obiekty w Nowej Hucie wybudowane z zesławickich cegieł. 
 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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19. W 1954 r. wybudowano  w Wadowie pierwsze dwa bloki os. Kolejowego, a w 1964 r. 
następne czternaście. Z podanych poniżej odpowiedzi wybierz tę, która wyjaśnia przyczynę 
powstania tego osiedla. 
a) Deweloperom udało się nabyć tamtejsze tereny pod budowę bloków po bardzo 

atrakcyjnych cenach. 
b) W Ruszczy powstawał wówczas duży kolejowy węzeł przeładunkowy, dostarczający węgiel 

i inne surowce do budującego się kombinatu, a przy obsłudze pociągów pracowało około 
500 kolejarzy, którzy mogli zamieszkać w nowych blokach. 

c) Wielu mieszkańców Krakowa chciało odpocząć od zgiełku miasta i zamieszkać  
w spokojnej okolicy. 
 

20. 26 IX 2018 r. podpisano umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej między 
miejscowościami Widoma – Kraków (Węzeł Igołomska). Fragment tej trasy będzie przebiegał 
przez tereny Dzielnicy XVII. Jest to odcinek najdłuższej drogi ekspresowej budowanej w Polsce 
(około 706 km) i mającej na celu połączenie Gdańska z Rabką – Zdrojem. Jaki numer nosi ta 
trasa? Wybierz prawidłową odpowiedź. 
a) S8 
b) S5 
c) S7 

 

21. Dopasuj cytat do jego autora. 
 

● Hugo Kołłątaj ● Franciszek Dziadoń ● Mieczysław Filk – ofiara egzekucji w forcie ● Marian 
Gorzkowski – przyjaciel Matejki ● 

 

„W końcu tego roku, tj. 1876 przypada sprzedaż wielkiego obrazu „Stefana Batorego”, który 
zakupił hrabia Tyszkiewicz z Litwy oraz nabycie wsi Krzesławice, gdzie urządzona została także 
letnia dla artysty pracownia. Zdobycie na własność wioski jest zawsze dla każdego najulubieńszym 
marzeniem, toteż artysta cieszył się bardzo, że już posiada na własność kawał tej polskiej ziemi, 
którą z dzieciństwa ukochał.” 

                                                                               ………..…………………………………………….. 

„Giniemy razem ze wszystkich stanów od robotnika i rolnika do profesorów i pułkowników, tak 
młodzi jak i starzy za rzeczy poważne i błahostki. Przykro mi po części żegnać się z tym światem 
i z Wami, lecz przecież kiedyś się spotkamy. Będzie to dla Was bolesny cios, lecz widocznie tak 
miałem przeznaczone – zginąć za Ojczyznę.” 

………………………………………………………. 

„Krzesławice, Wioseczko moja ukochana, 
Z rąk niecnego jurysty niedawno wyrwana! 
I kiedyż cię zobaczę od więzów od więzów swobodny? 
Kiedyż zacznę życć, siebie i twych wdzięków godny? 
Bawiąc się lub pracując, lub śpiąc wpośród cienia, 
Wiodąc biednego życia miłe zapomnienia…” 

…………………………………………………….. 
 

„Fort 49 Krzesławice może spełniać swoją humanitarną funkcję obronną w nowym wymiarze: 
chronić przed złem w różnych przejawach, dawać poczucie bezpieczeństwa przez mądrą 
organizację czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań, przeciwstawianie się bierności, lenistwu  
i podglądactwu, wyzwalanie naturalnej potrzeby twórczości, wszystko po to, by być uczestnikiem 
życia, a nie biernym konsumentem. Może być perłą jako zabytek obronny, jako miejsce uświęcone 
męczeństwem Polaków i jako duchowy fundament między przeszłością a przyszłością.” 

…………………………………………………… 
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22. Rzeka Dłubnia to lewostronny dopływ Wisły, mający swe źródła na Wyżynie Olkuskiej.  
Ze względu na szybki nurt nazywana kiedyś była Glanówką lub Gorącą Wodą i zakładano na 
niej liczne młyny. 
a) Wymień dwa dopływy Dłubni znajdujące się na terenie Dzielnicy XVII. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Czy na terenie dzielnicy Nowa Huta odbywają się spływy kajakowe rzeką Dłubnią? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Jaki zbiornik wodny utworzono w latach 50. XX wieku poprzez wybudowanie tamy  
i spiętrzenie wód Dłubni? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. W 2011 roku z okazji 20. rocznicy powstania dzielnic Krakowa, Rada Miasta Krakowa wraz  
z Dziennikiem Polskim ogłosiła konkurs „Hity 20-lecia dzielnic”. Jakie dokonanie zajęło pierwsze 
miejsce w tym konkursie? 
 
............................................................................................................................... 
 

24. W 1917 roku Lubocza (podobnie jak okoliczne wioski) na rozkaz wojsk austriackich  została 
zrujnowana w celu oczyszczenia przedpola fortu w Grębałowie, który miał bronić Kraków przed 
zbliżającą się armią rosyjską. Zburzono pół wsi, wycięto drzewa, zniszczono ogrodzenia.  
Z dorobku istniejącej już 40 lat szkoły ocalała tylko pieczątka. Dzięki Franciszkowi Twarogowi, 
który w latach 1917 – 1954 pełnił funkcję kierownika tej placówki, budynek został 
wyremontowany, tak aby mogły odbywać się w nim lekcje. Potem przez wiele lat ten wielki 
Polak i patriota z wielkim oddaniem pracował na rzecz nie tylko dzieci ale i dorosłych 
mieszkańców Luboczy. Mottem życiowym F. Twaroga były słowa: „Dużo byście mogli mieć, 
byście tylko chcieli chcieć”. Kto jest ich autorem? 
 
............................................................................................................................... 
 

25. Przyporządkuj cykliczne wydarzenia do szkół, w których się odbywają. 
 

SZKOŁA WYDARZENIE 

Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego 
 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 im. 
Henryka Sienkiewicza 

 

Szkoła Podstawowa nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego 
 

 

 
a) Eskadrylla Niepodległej 
b) Krakowska Noc Matematyki 
c) Żywa Lekcja Historii 

 

26. Wybierz prawidłową odpowiedź i dokończ zdanie. 
Na początku lat 90. najlepiej stelefonizowane w całej Polsce były: 
a) Węgrzynowice 
b) Kantorowice 
c) Łuczanowice 
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27. Liczne obiekty sportowe i rekreacyjne umożliwiają mieszkańcom dzielnicy Wzgórza 
Krzesławickie aktywne spędzanie wolnego czasu. Oprócz „Orlików” przy SP nr 78 i SP nr 129 
oraz kilku boisk wielofunkcyjnych istnieją jeszcze inne atrakcyjne miejsca. Uzupełnij brakujące 
informacje. 
 

●    „Przyjaciel Konika”, Fort 49 ¼ Grębałów    ●     „Airport”, ul. Jagiełły   ●   Rugby 7, ul. 
Darwina 49a Lubocza  ●  „Pegaz”, ul. Łowińskiego 1  ● „Grębałowianka”, ul. Grębałowska 12  ●  

 

Klub Sportowy 
 

 

Ośrodek Jazdy Konnej 
 

 

Ognisko Towarzystwa Krzewienia  
Kultury Fizycznej 

 

Narodowe Centrum 
 

 

Skate Park 
 

 

 

28. Skate Park „Airport” w nawiązaniu do swojej nazwy przypomina pas startowy lotniska. Na 
tym obiekcie cyklicznie odbywają się ogólnopolskie mistrzostwa w jeździe  
i trikach na deskorolce. 
a) Podaj nazwę tych zawodów. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Wymień nazwy czterech przeszkód znajdujących się w tym skate parku. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

29. Oprócz Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 Krzesławice w obrębie Dzielnicy XVII miasta 
Krakowa prężnie działają jeszcze cztery kluby Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta. Wypisz 
ich nazwy i adresy. Dla ułatwienia podamy, że najmłodszy z nich został uroczyście otwarty 31 
X 2018 roku. 
 
a) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

30. Na krzesławickich osiedlach działa wiele towarzystw i stowarzyszeń, np.  Stowarzyszenie 
Sympatyków Zesławic i Okolicy „Bez Granic”, Stowarzyszenie Przyjaciół Luboczy, 
Stowarzyszenie „Nasze Kantorowice”, Towarzystwo Przyjaciół Grębałowa, Towarzystwo 
Przyjaciół Łuczanowic, Towarzystwo Przyjaciół Wadowa. Dzięki nim mieszkańcy mają 
możliwość integracji i wspólnego spędzania czasu podczas organizowanych dożynek, festynów, 
pikników. 
Napisz, bez jakiej potrawy (gotowanej w wieeelkim garze) nie mogą odbyć się imprezy 

organizowane w Zesławicach oraz podaj kto tę potrawę przygotowuje.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
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31. Rozwiąż krzyżówkę „PATRONI NASZYCH ULIC”. Odczytaj hasło i wyjaśnij w 1 – 2 zdaniach, 
co rozumiesz pod tym pojęciem. 
 

I (1891-1963) – polski pisarz związany ze Śląskiem; autor między innymi opowiadania pt. „Łysek  
z pokładu Idy” 
II (1820-1893) – jeden z najbogatszych kupców i bankierów krakowskich, właściciel „Czasu”, 
poseł na Sejm Krajowy Galicji; pochowany w rodzinnym grobowcu w Pleszowie 
III (1871-1936) – prof. zw. inż., specjalista budowy maszyn hutniczych i walcownictwa; Dziekan 
Wydziału Hutniczego AGH w Krakowie w latach 1926 – 1929 
IV (1891-1968) – ur. w Łuczanowicach, wielki patriota i wychowawca, wieloletni kierownik 
lubockiej szkoły 
V (1823-1849) – poeta węgierski, walczył podczas powstania węgierskiego u boku generała Bema; 
poległ za wolność swojej Ojczyzny 
VI   (1427-1492) – Wielki Książę Litewski, król Polski w latach 1447-1492; przeniósł Grębałów  
z prawa polskiego na magdeburskie  
VII (1534-1605) – mieszczanin krakowski, autor wielu pierwszych w języku polskim prac 
prawniczych; przystosował prawo magdeburskie do potrzeb sądów polskich 
VIII (1407-1477) – arcybiskup lwowski, pierwszy przedstawiciel renesansowego humanizmu  
w Polsce, poeta, muzyk i mecenas sztuki; profesor Akademii Krakowskiej  
IX (1900-1993) – syn Władysława, profesor prawa konstytucyjnego; we dworze w Łuczanowicach 
spędził okres II wojny światowej, biorąc udział w pracach tajnego UJ jako wykładowca prawa 
państwowego; ostatni właściciel dóbr łuczanowickich 
X (1892-1974) – polski pisarz, dziennikarz, publicysta, autor powieści pt. „Ziele na kraterze” 
XI (1809-1882) – brytyjski przyrodnik i geolog, twórca teorii ewolucji 
XII (1894-1972) – polska pisarka satyryczna, córka Wojciecha Kossaka 

 

I         

II           

                                       III         

                                         IV         

                                    V        

                                                       VI              

                           VII          

VIII                  

                                                IX            

   X            

                      XI        

XII            

 
 
Hasło: …………………………………………… - ……………………………………………………………… 
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