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/'A O M o *
j,'"stół król/ MllMWi miejski 

Krakowie
wydeiak Oświaty, kultury, 

gfTUKl 1 PROPA®AH®Y
Do Nr. °—.—k~‘23'

w stół. król. m. Krakowie — Wydział

Kartka służbowa.
, . 1 kwietnia

Kraków, dnia .............................. 193 6

Do Wyd z la ł u Bud owiane go Z...M../Odd z.., zabiid owy /' J. ‘...
Na po d s t aw i e znajdujące go» si ę w t amt;. . Sfyd z . i a le od p1 su Pj..°10/:ołu.. 

w sprawie wyznaczania gruntu pod budowę szkoły w xtłaszowie, polecam. 

Wydziałów i możliwie odwrotnie przedłożyć jYydzia^owi Oświaty ^lan^sy 

 tuacyjny w dwóch egzemolarzach zebny d^spr^y pożyczki zacif 

się mającej do budowy powyższe j. szkoły.. ■

$ dalszym terminie icowaó. wnioski ’...kt6T-Q- °-S-j—ałyły

możliwość rozszerzenia szkoły P12L2h 
ł Al.Wygoda,' ... . ........ ......... .......... TceU

1............ -.... -......................... ■..... .............”*....
2 iWstałeJjtóUek wrzenia baralk otaz podanie wartości gruntu........
Q .................................................. ....................... . . ................................

3 Prezydent miasta
i ..............     —...............................

4 ............................................................................................. .................... -........-.... y/----- -----
JS /Odwrócić!



Zarząd miejski w stoi. król. m. Krakowie -

Do Nr. ................... Kraków, dnia

Do ................................... ...................................................
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I RABA SZKOLNA IOW

w KRAKOWIE
L.912/36.- Kraków, dnia 29.kwietnia 1936.-

D o

Karządu Miejskiego w stół.król.m.

Krakowie
/ Wydział IV/

W związku ze sprzedażą dwóch budynków szkolnych przy ul. 

Loretańskiej L 16, Kuratorji Szkoły Ekonomiczno-Handlowej zachodzi 
potrzeba rozbudowy publicznej szkoły powszechnej Nr 4 im.sw.Jana 
Kant ego przy ul. Smoleńskiej 7.- Dla normalnego pomieszczenia mło
dzieży uczęszczającej do tejże szkoły, koniecznem jest dobudowanie 
skrzydła,- Skrzydło to może być wybudowane tylko na terenie prywat

nej parceli, sąsiadującej z budynkiem szkolnym.-

Proszę o poczynienie odpowiednich kroków celem pozyskania 

na własność Miasta wymienionej parceli.-

Przewodniczący ^ady Szkolnej Miejskiej:

Dr. Marjan Cichocki

a

zał..

ZARZĄD MIEJSKI 
w stół. krOI. rti Krakowie 
wpt. 3o.iv.i938
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Nr.Uśw .Szkol.126/36/III. Kraków,dnia 27 października 1936 r.

P.U.

W związku z planem rozbudowy szkolnictwa powszechnego według 

sieci szkolnej krakowskiej Rady Szkolnej w r.1937 musi się przystąpić 

do rozszerzenia szkoły im.Jana Kantego przy ul.Smoleńsk. Wobec tego, 

że rozszerzenie szkoły jest jedynie możliwe przez wykupno parceli 

przyległej do wyżej wymienionej szkoły przy ul.Smoleńsk a wyciętej 

z ogrodu sąsiedniej realności właściciel której nie chce się dobrowol 

nie zgodzić na zamianę na parcelę przy Al.Krasiński ego położonej, 

należy wdrożyć kroki o wywłaszczenie zgodnie z postanowieniem art.4. 

ustawy z dnia 17.11.1922 r. / Dz.U.R.P.Nr.IS.poz.144/.





Odpis Oświaty

O św.Szkol.126/36/III

Wydziału Gospodarczego Z.M. w /m

W związku z planem rozbudowy szkolnictwa powszechnego według 

sieci szkolnej Krakowskiej Rady Szkolnej, musi się przystąpić w r.1937 

do rozszerzenia szkoły im.Jana Kantego przy ul.Smoleńsk. Wobec tego, 

że rozszerzenie szkoły jest jedynie możliwe przez wykupno parceli 

przyległej do wyżej wymienionej szkoły przy ul.Smoleńsk, a wyciętej 

z ogrodu sąsiedniej realności, właściciel której nie chce się dobrowol

nie zgodzić na zamianę na parcelę przy Al.Krasińskiego położonej, 

a uzyskanej przez zburzenie baraku szkolnego położonego w narożniku 

ul.Wygoda i Al.Krasińskiego - proszę tamt.Wydział o wszczęćie kroków 

zmierzających do wywłaszczenia odnośnego gruntu, a to w myśl postanowień 
art.4.ustawy z dnia 17.11.1922 r./Dz.U.R.P.N^lS^poz. 144/.

/ 4





Odpis

Br.Ośw.Szkol. 126/36/III. Kraków, dnia 27 października 1936 r.

Do

Inspektoratu Szkolnego

W przyszłym roku budżetowym i budowlanym zamierza Zarząd Miejski 

przystąpić do rozbudowy szkoły ira.Jana Kantego przy ul.Smoleńsk. Bu

dowa ta przedsiębrana Jest na życzenie władz szkolnych. Ponieważ Jednak 

potrzebny pod budowę grunt może być uzyskany Jedynie drogę wymiany 

a właściciel sąsiedniego gruntu nie chee drogę ugodowę na zamianę 

się zgodzić, będzie Gmina zmuszona przystąpić do postępowania przymu

sowego w myśl art.4.ustawy z dnia 17.11.1922 r. / Dz.U.R.P. Kr.18, 

poz.144/.

Postępowanie wywłaszczeniowe jednak oparte w tyra wypadku na 

wniosku Kuratora Okręgu Szkolnego musi mieć za podstawę stanowcze 

orzeczenie Inspektoratu Szkolnego, że budowa pcwyższa jest konieczny 

z punktu widzenia potrzeb szkolnictwa powszechnego w Krakowie.

W iqyśl powyższego upraszam Inspektorat szkolny o skierowanie 

odpowiedniego pisma do Wydziału oświaty Z.M. w Krakowie, gdyż tamtej

sze orzeczenie w powyższej sprawie z dnia 29.4. 1936 r, Br.912/36 

mogło w międzyczasie stracić na aktualności.

.o.o.o.o.o.o.

Nr.J.w. D.j.w.

Wydziałowi Gospodarczemu Z.M.

w Krakowie

przesyłam do wiadomości

Oddala 
do prsepmda
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Nr. SA. 17-4-6/37.

Dobudowa do szkoły 
Nr.4. w Krakowie.

Kraków dn.5.III.1937 r.

Zarżę do w i Miejskiemu

w Krakowie

przesyłam z prośbą o dołączenie za zwrotem akt

w terminie do 31.III.br. szkiców i planów sytuacyjnych parcel 

wraz usytuowaniem budynków szkół Nr.4 i przy ul.Krasińskiego 11 

oraz wyjaśnienie czy na terenie rejonu szkoły pow.Nr.4 gmina po

siada grunta, przy której ulicy i o jakiej powierzchni wreszcie 
czy nie mogła nabyć potrzebnego gruntu drogą kupna lub zamiany i 
jakie w tym kierunku przeprowadzono p^trak^acje^

Z a

/Mi lanie z/Radca.

31.III.br


ZARZĄD MIEJSKI 
wstof.Król. m. Krakowie 
Wpt -MII-W
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$ Do Nr.
Treść ..

o

Termin 193. Ar.

wzór Nr. 1.

Urząd Wojewódzlęi
na pismo z dnia 
w sprawie.....  

przeszkodach.

Kraków, dnia 193*

Pum StatMeMo«K$e--Wkle^Prezyde^ni.
W

osi Pana Starostę — Pana Prezydenta b odpowiedź 
193.27 r. Nr...... XŁ..............

lub powiadomienie

Za Woi&tbodę:

Drukarnia Państwowa w Łodzi 1212l3br
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a 1
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ZARZĄD MIEJSKI
W STÓŁ. KRÓL. MIEŚCIE

KRAKOWIE.

« Nr. Goap....Grunt....63/37/B
W odpowiedzi należy zawsze przytoczyć 

w całości powyższy numer sprawy.

Sprawa gruntu pod 
;szkołę im.św.Jana 

' .Kantego.

Kraków, dnia 15. g rudnia........... 7P5?.

n o

Wydziału Oświaty Z.M.
w

Krakowie.
Przesyłając odpis protokołu konferencji z dnia 9 bm., 

polecam rozważyć sprawę budowy nowego gmachu szkoły im.św.Jana 
Kantego przy ul.Smoleńsk 33>lub na innym gruncie gminnym bez 
nabywania parcel lkat.38/3 i 39/2 Oz.III.

Wnioski w tej sprawie należy przedłożyć mi do dnia 15. 
stycznia 1938 r. a następnie zawiadomić o tym Wydział Gospo
darczy Z.M. i Wydział Budowlany Z.M.

Jeden załącznik.
ZA PREZYDENTA MiASTA

ZARZĄD MIEJSKI I
W StOl. kfól. Hł.KfakOWłC | Należyte wygotowanie
Wpt 22X111937 potwiefteT^'
M OŚ W P-^ Kierownik OdSz. Rfe^cei.

Z a ł............ .......... .. ........J
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WYDZIAŁ oswiai
SZTUKI 1 PRC

kultury,

Nr.Ośw.Szkol. 126/36/III. Kraków, dnia 27 października 1936 r.

Inspektoratu Szkolnego

w Krakowie.

W przyszłym roku budżetowym i budowlanym zamierza Zarząd Miejski 

przystąpić do rozbudowy szkoły im.Jana Kantego przy ul.Smoleńsk. Bu

dowa ta przedsiębrana jest na życzenie władz szkolnych. Ponieważ jednak 

potrzebny pod budowę grunt może być uzyskany jedynie drogą wymiany 

a właściciel sąsiedniego gruntu nie chce drogą ugodową na zamianę 

się zgodzić, będzie Gmina zmuszona przystąpić do postępowania przymu

sowego w myśl art.4.ustawy z dnia 17.11.1922 r. / Dz.U.R.P. Nr.18. 

poz.144/.

Postępowanie wywłaszczeniowe jednak oparte w tym wypadku na 

wniosku Kuratora Okręgu Szkolnego musi mieć za podstawę stanowcze 

orzeczenie Inspektoratu Szkolnego, że budowa powyższa jest konieczną 

z punktu widzenia potrzeb szkolnictwa powszechnego w Krakowie.

W myśl powyższego upraszam Inspektorat szkolny o skierowanie

odpowiedniego pisma do Wydziału uświaty Z.M. w Krakowie, gdyż tamtej

sze orzeczenie w powyższej sprawie z dnia 29.4. 1936 r. Nr.912/36 

mogło w międzyczasie stracić na aktualności. /': 1/
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Oteiym

Sprawdź on 
Wysłanos. m m.,..-

^ałącz^„„„_



rozlr- i i-io^oo;. od 11 listopada.
4. obrazek z wędrówek i ..--lk innych polskich foraacyj woj- t 

skorych. t , .
Korpus i Dowbor c.usnioki .^k,

■ '■-k Buras cza Korpus • II Hallera. \ ? ••
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wyzwolenie Krakowa.
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W STÓŁ. KRÓL. L;L-:Ś '.£

KRAKOWIE
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, 

SZTUKI I PROPAGANDY

Nr.0św>Sżkol.126/36/III. Kraków, dnia 20 listopada 1936 r.

Do 

Inspektoratu Szkolnego 

w Krakowie.

W ślad za tutejszym pismem z dnia 27.X.1936 r.Nr.Ośw,Szkol.126/36 

III. zawiadamiam, że na skutek żądania Inspektoratu Szkolnego związa

nego z koniecznością rozbudowy szkoły im.J.Kantego przy ul.Smoleńsk

■ - Wydział Oświaty Z.M. wobec odmowy właściciela potrzebnego gruntu 

przedmiocie zamiany takowego na parcelę położoną u zbiegu ul.Wygo

da i Alei oddał sprawę do Wydziału Gospodarczego Z.M. celem przepro

wadzenia wywłaszczenia. Ponieważ jednak ustawa z dnia 17.11.1922 r, 

/ Dz.U.R.P.poz,144/ w swoim art,4 wyraźnie postanawia, że postępowa

nie wywłaszczeniowe oparte jest w takich wypadkach na wniosku Kura

tora 0,3., proszę o możliwie rychłe spowodowanie odpowiedniego wnio

sku, bez którego sprawa nie może postąpić naprzód. 

Ponieważ z drugiej strony Rozporządzenie Prezydenta R.P. z dnia 

24.września 1934 r./ Dz.U.Nr.86 poz.776/ w par.2. art.lO-go przewi

duje cały szereg załączników do wniosku, które będą musiały być 

sporządzone przez Zarząd M. i ponieważ w powyższym wypadku może wejść 

w rachubę postanowienie art,24 przewidzianego rozporządzenia o roz

drobnieniu parceli - należałoby dla uproszczenia procedury przesłać 

wniosek P.Kuratora 0.S, skierowany do P.Wojewody do Wydziału Gospo

darczego Z.M, przy równoczesnym zawiadomieniu Wydziału Oświaty Z.M,

-HYMIEJSKI

Otrzym to r.
Nr..„^£s?_*źałącz.„.

Wydziału . /





INSPEKTORAT SZKOLNY MIEJSKI V
W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 1. TELEFON Nr. 102-17.

Dnia ... 1 ..................................... /P5. 6 Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
2503 r 

Nr. ......... j. . ,
„ Bozbudowa p.s.p.Nr 4 w Kra ^o_W£g_

im. św.^anaDantego

Odpowiedź na pismo

z dnia 195. ......

Nr. ........  /3. .....

W budynku szkolny w Krakowie przy ul. Smoleńskiej L 7 mieści 
się publiczna szkoła powszechna Nr 4 im.sw. Jana Kantegó.budynek 
ten jest za mały, aby mógł pomieścić uczniów z wyznaczonego rejonu.

Obecnie szkoła liczy 10 oddziałów i 499 uczniów/:, budynku 
2 2jest tylko 5 sal naukowych o powierzchni : 1/ 69 m 2/ 65 m 

3/ 78 m? 4/ 78 m2 i 5/ 49 m2 a nadtę brak : szatni,salt do cwiczeń 

cielesnych,natrysków,boiska i ogrodu.-
Dodatkowe 4 izby lekcyjne,każda o powierzchni 62 m2,mieszczą 

się w budynku barakowym przy ul. Al. Krasińskiego 1 11.Budynek bara 
kowy odległy od budynku macierzystego o 1/2 km.jest stary, zmszczo 
ny zimny, ciemny a zatem niehigieniczny i na szkołę nit/nadaj<«^ 

się,-
Barak ten był budowlą tymczasową,obliczoną na lat kilkanaście 

tymczasem liczy obecnie 47 lat.
®obec tego zachodzi konieczność rozbudowy budynku szkoły 

przy ul.Smoleńsk.-
Gmina Miasta Krakowa niema tuż przy szkole potrzebnej parceli 



bo z jednej strony jest budynek Muzeum Przemysłowego a z drugiej * 
strony właściciel prywatny. Wobec powyższego grunt potrzebny ne 
wybudowanie skrzydła może być uzyskany jedynie drogą wy właszcze■■■■>-- 
ponieważ właściciel oąoiedni ego gruntu nie chce się zgodzić ha za- - 
mianę.-

Na podstawie art.4.ustawy z dnia 17.lutego 1922 r/dz.U.B.P.
Nr 18 poz.144/ proszę o upoważnienie do postępowania wywłaszczenia 
sąsiedniego gruntu z tego powodu,że budowa skrzydła szkoły jest 
konieczną z punktu potrzeb szkolnictwa powszechnego w Krakowie.-

Inspektor^Szkolny Krakowski Miejski:

Dr.Mrian Cichocki ?



inspektorat szkolny miejski
W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 1. TELEFON Nr. 102-17.

7/

/

Kuratorjum Okręgu Szkolnego KrakowskiegoDnia 6. list opada m 6

Nr- ^3^3.6. w Krakowie
sprawa t.Bo.zb udowa p ,s .p. Br4 
im.sw. Jana Dantego. 

Odpowiedź na pismo 

z dnia .193.----

Nr. .......... ....... 13......

w budynku szkolnym w Krakowie przy Smoleńsk 1 7 mieści się 
publiczna szkoła powszechna Nr 4 im.św. Jana Kantego.Budynek ten 
jest za mały,aby mógł pomieścić uczniów z wyznaczonego rejonu.-

Obecnie szkoła liczy 10 oddziałów i 499 uczniów... budynku 
jest tylko 5 sal naukowych o powierzchni : 1/ 69 m2 2/ 65 m2 3/ 78$ J 

4/ 78 m2 i 5/ 49 m^ a brak i szatni,sali do ćwiczeń cielesnych, 

natrsyków,boiska i ogrodu.
Dodatkowe 4 izby lekcyjne,każda o powierzchni 62 m 

mieszczą się w budynku barakowym przy ul .bl .Krasińskiego L 11. 
Budynek barakowy odległy od budynku macierzyńskiego o 1/2 km.jest 
zniszczony zimny,ciemny a zatem niehigieniczny i na szkołę nie na 

dajje się.-
Barak ten był budowlą obliczoną na lat kilkanaście tymcza

sem liczy obecnie 47 lat.~
Wobec tego zachodzi konieczność rozbudowy budynku szkoły 

przy ul. Smoleńsk.
Gmina Miasta Krakowa niema tuż przy szkole potrzebnej 

parceli,bo z jednej strony jest budynek Muzeum Przemysłowego a 
z drugiej strony właściciel prywatny.- Wobec powyższego grunt



*■ ! M W

potrzebny na wybudowanie skrzydle może być uzyskany jedynie drogą 
wywłaszczenia,ponieważ właściciel gruntu nie chce się zgodzić na 

zamianę.
Na podstawie art.4 ustawy z dnia 17.lutego 1922 r/Dz.U.B, 

P.Nr 18 poz.144/ proszę o upoważnienie do postępowania wywłaszczenia 
sąsiedniego gruntu z tego powodu,że budowa skrzydła szkoły jest 
konieczną z punktu potrzeb szkolnictwa powszechnego w Krakowie.-

Inspektor Szkolny Krakowski Miejski: 
. i

Dr.Marian Cichocki

Naczelnik Wydziału

INSPEKTOI
- W'; I 

Otrzyj.
Nr.„j21%;

1

” ektóraiówF 'Szkolnemu



INSPEKTORAT SZKOLNY MIEJSKI 
W KRAKOWIE

UL. PODZAMCZE 1. TELEFON Nr. 102-17. Do

Dnia 23 stycznia
Nr. ...2.7 54/56... 

z.Mpw a..publ..s.z.k..pow.
Nr.4 i m 4 ś w.Jana.•......

Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego
w Krakowie

z dnia

Odpowiedź na pismo 

193

Nr. -13.

W myśl polecenia Kuratorium z dnia 18 listopada 1936r. , 
Nr.31891/36 przedkładam przeprowadzoną korespondencję z Zarządem Miej
skim w Krakowie w sprawie wywłaszczenia parceli pod rozbudowę rubli- ; 
cznej szkoły powszechnej Nr.4 im.św.Jana Kantego.Uchwały Bady Miejskiej 

o kupnie wywłaszczonego gruntu niema.
Zdaniem Zarządu Miejskiego uchwała Wy Miejskiej o ku

pnie gruntu przeprowadzoną będzie po wdrożeniu postępowania wywłaszcze
niowego na wniosek Pana Kuratora Szkolnego w myśl art .a Ustawy z dnia 
17 lutego 1922 roku o budowie publicznych szkół powszechnych.

Dr Marian Cichocki
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Dnia

wywłaszczenia grunti pod
■'...' ' ■■•■Wdówę'-W'l.'S2^Nr.- ''4-

w Krakowie .
Odpowiedź na p!smo

z dnia 193 .

D o

Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie

W budynku szkolnym przy ul. Smoleńsk Nr. 7 mieści się 
publiczna szkoła powszechna Nr. 4 im. św. Jana Kantego . fi bidynku 
tym jest tylko 5 sal szkolnych . Do szkoły tej uczęszcza 499 ucz - 

niów .
Uczniowie podzieleni na 10 oddziałów nie mogą pomieścić 

się w tym budynku i dlatego 4 izby szkolne mieszczą, się w budynku 
barakowym nrzy ul. Al.Kr as i oskiego L: 11 , zniszczonym , zimnym , 

i ciemnym .
"$obec tego zachodzi konieczność rozbudowy budynku przy 

ul.Smoleńsk .
Gmina miasta Krakowa nie posiada obok własnej parceli, 

lecz znajduje się tam parcela prywatna .
W związku z tym , na podstawie art. 4 ustawy z dnia 

17 lutego 1922 r. /Dz.U.R.P.iSir. 18, poz. 144 / o budowie publicz - 
nych szkół powszechnych , proszę o wszczęcie postępowania, celem 
wywłaszczenia gruntu, potrzebnego pod rozbudowę budynku szkolnego.

Akta przedmiotowe dołączam





Odpis

Do Nr.Gosp.Grunt 63/37/B

P r o t o k o ł 
konferencji,kto'ra odbyła się dnia 9.grudnia 1937 r.w Wydziale 
Gospodarczym Z.M.

Obecni:
l.P. Dr.Reiner - Naczelnik Wydziału Gosp. -przewodniczący
2.P. Inż.Ohmaj - Hadesi z Wydziału Budowl.
3.P. Inż.Stadnicki it »

4. P.Inż.Czaplicki « it »

5. P.Inż.Kreisler ti » it

6. P.Dr.Nowosielski tl z Wydz.Gospod.
7. P.Mgr.Lubowiecki Z Wydziału Oświaty.

Przedmiotem konferencji była sprawa wykupna parcel 
iKat.38/2 i 39/2 Dz.III.od Spółki "Budowla" na cele rozsze

rzenia szkoły powszechnej przy ul.Smolenkk 7. Spo'łka "Budowla” 
zażądała za te parcele kwoty 93.000 złotych. Wydział Budowlany 
oszacował je na 67.500 złotych/Z uwagi na te wysokie kwoty 
i różnicę między nimi,której usunięcia może nie da się dokonać 
w drodze drobrowolnej umowy, wobec czego liczyć się trzeba 
z długotrwałym postępowaniem wywłaszczeniowym - nasunęła się 
nowa kwestia zasadnicza,czy wogole należy parcele te nabywać.

P.Inż.Kreisler zajął stanowisko negatywne - wskazując na 
niekorzystne doświadczenia z rozszerzeniem szkoły powszechnej 
przy ul. Lóretaifskie j. Szkoła przy ul.Smoleńsk 7, jest dwupiętro
wa, wskutek czego dobudo'wka musiałaby mieć także tylko dwa 
piętra. Otóż.tak niska oudowa w tym miejscu i po zapłaceniu 
tak wysokiej ceny - byłoby zbyt niedostatecznym wyzyskaniem 
gruntu. Ponadto dotychczasowy budynek szkolny musiałby być 
aaadaptowanym jednocześnie wielkim kosztem. Tymczasem mogłaby 
Gmina kosztem około 400.000 złotych wybudowć nowoczesną szkołę 
na gruncie gminnym przy ul.Smoleńsk 33,oszczędzając wydatków 
na kupno gruntu i na adaptowanie starego budynku. Natomiast



budynek ten mógłby być użyty na inne cele gminne,nie wymaga
jące kosztowych wkłado'w np.na bibliotekę,

P.Inż.Czaplicki przyłącza się do tego zdania zauważając, 
iż w budynku szkolnym przy ul.Smoleńsk - możnaby pomieścić 
Wydział Wojskowy. ;

P.Mgr.Lubowiecki ogranicza się do stwierdzenia,że potrze
ba nowego budynku szkolnego a kwestie budowlane należą do . 
Wydziału Budowlanego. Należałoby wysłuchać jeszcze .P.Inspe
ktora szkolnego.

Uchwalono wstrzymać na razie dalsze kroki co do .nabycia 
parcel lkat.38/2 i 39,/2 Uz.III. do czasu rozstrzygnięcia . 
pytania,czy możnaby wybudować nowy budynek szkoły powszechnej 
w realności gminnej przy ul.Smoleńsk 33,względnie na innym 
gruncie pobliskim,

Na tym konferencję zakończono.

Br.Feiner mp.



W1 SZKOLNA MKJSU
w KHAŁOWII.

I*. 2557/38. Kraków, dnia 22 września 1938
sprawa: Budowa szkoły.

Zarząd Miejski w stół.król.m.

, Krakowie
/ Wydział Oświaty/

Inspektorat prosi o przyspieszenie rozbudowy budynku szkolnego 
przy ul. Smoleńsk N 7, na obok znajdującej się parceli,przy rów
noczesnej likwidacji baraku przy ul.Krasińskiego,który w obecnym 
stanie ze względów higienicznych w zupełności nie nadaje się na 
budynek szkolny, co już kilkakrotnie stwierdziły miarodajne 
czynniki.-

Wprawdzie Zarząd Miejski zamierzą zając pod budynek Bzk.N 4 
parcelę przy ul. Smoleńsk położoną obok garażu - jednak wybudowanie 
tam szkoły zbliżyłoby ją w kierunku Zwierzyńca- gdzie w linii po
wietrznej około 300 m znajdują się dwie szkoły przy ul. Słonecznej 
i pl. na Stawach - w śródmieściu ńatomiast gdzie brak jest szkół 
męskich - stworzyłoby taką sytuację,że młodzież z okolic Dominikań
skie j , Sienne j - Potockiego - miałaby odległość jeszcze większą 
aniżeli ma ją dotychczas Podkreślając,iż szkoła im.sw. Jana Kan- 
tego przy ul. Smoleńsk K 7, jest prawie jedyną szkołą w śródmieściu 
Krakowa i gromadzi rokrocznie przeszło 500 uczniów, którzy mieszka
ją nieraz w niehigienicznych warunkach a w szkole powinni znaleśc 
środowisko pełne słońca, powietrza i higieny,co tak ze względów 
zdrowotnych,jak i wychowawczych jest bardzo wskazane.-

Powołuję się na obietnice ze strony Pana Prezydenta i na komu
nikat prasowy z przed 2 lat zaznaczający, że pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży budynku szkolnego przy ul .Lorę tański ej Zarząd Miejski zo
bowiązał się użyć na rozbudowę szkoły Nr 13 im.Mickiewicza i Nr 4 im. 
sw. Jana Kantego przy ul.Smoleńsk N 7.-

Nadmieniam,ze swego czasu Pan Kurator Okręgu Szkolnego
• /.

ęytrt



Krakowskiego swoim pisemnem oświadczeniem dał Zarządowi Miej
skiemu. podstawy prawną do wywłaszczenia parceli na cele' szkolne.-

Przewodniczący hady Szkolnej Miejskiej:

l)r Marian Cichocki



8ADA SZKOLNA KJSK| w KHAKOWIK.

L. 2557/38. Kraków, dnia 22 wrześnie 1938
sprawa: Budowa szkoły.

Zarząd ki ajaki w stół.król.m.

, . . / Krakowie/ Budownictwo/

Inspektorat prosi o przyspieszeni® rozbudowy budynku szkolnego 
przy ul. Smoleńsk N 7, n- obok znajdującej sio parceli,przy rów
noczesnej likwidacji baraku przy Al.Krasińskie go,który w obecnym 
stania wzglądów hi giśnieżnych w zupełności nie nadaj® się na 
budynek szkolny, co juz kilkakrotnie stwierdziły miarodajne 
czynniki.-

prawdzie 'Zarząd Kiejski z-mierzu zając pod budynek Szk.M 4 
parcelę przy ul. Smoleńsk położoną obok garażu - jednak wybudowanie 
tam szkoły zbliżyłoby ją w kierunku Zwierzyńca- gdzie w linii po
wietrznej około 300 m znajdują się dwie szkoły przy ul. Słonecznej 
i pl. na Stawach - w śródmieściu Natomiast gdzie brak, jest szkół 
męskich - stworzyłoby taką sytuacją,że młodzież z okolic Dominikań
skiej ,Siennej -Potockiego -miałaby odległość jeszcze większą 
aniżeli ma-ją dotychczas Podkreślając,iż szkoła im.sw, Janc Kan- 
tego przy ul. Smoleńsk N 7, jest prawie jedyną szkołą w śródmieściu 
Krakowa i gromadzi rokrocznie przeszło 5C0 uczniów, którzy mieszka
ją nieraz w niehigienicznych warunkach a w szkole powinni znaleść 
środowisko pełne słońca, powietrza i higieny,co tak ze względów 

zdrowotnych,jak i wychowawczych jest bardzo wskazane.-
Powołuję się na obietnice ze strony Pana Prezydenta i na komu

nikat prasowy z przed 2 lat zaznaczający, że pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży budynku szkolnego przy ul.Lorętańskiej Zarząd iejski zo
bowiązał się użyć na rozbudowę szkoły Kr 13 im.Mickiewicza i Nr 4 im. 
św. Jans Kantego przy ul.Smoleńsk K 7.-

Nadmieniam,że swego czasu Pan Kurator Okręgu Szkolnego



Krakowskiego swoim pisemnem oświadczeniem dał Zarządowi miej
skiemu podstawę prawną do wywłaszczenia parceli na cele szkolne. -

Przewodniczący Hady Szkolnej Siejskiej:

Dr Marian Cichocki

2ARZAD MIEJSKI 
v stoi król. m Krakowi 

24.1X1938



L. 2557/38. Kraków, dnia 22 września 1938
budowa szkoły.

Zarząd Miejski w stół.król.m.

Krakowie

Inspektorat prosi o przyspieszenie rozbudowy budynku szkolnego 
przy ul. Smoleńsk 7, na obok znajdującej się parceli,przy równo
czesnej likwidacji baraku przy al. Krasińskiego, który w obecnym 
stanie ze względów higienicznych w zupełności nie nadaje się na 
budynek szkolny, co juz kilkakrotnie stwierdziły miarodajne 

czynniki•
W prawdzie Zarząd Miejski zamierza zając pod budynek Szkoły 

H 4 parcelę przy ul. Smoleńsk położonej obok garażu - jednak 
wybudowanie tam szkoły zbliżyłoby j< w kierunku Zwierzyńca-gdzie 
w linii powietrznej około 300 m znajdują się dwie szkoły przy ul. 
Słonecznej i pl.na Stawach - w śródmieściu natomiast gdzie brak 
jest szkół męskich - stworzyłoby taką sytuację,że młodzież z okolic 
Dominikańskiej,Siennej, Potockiego miałaby odległość jeszcze więk

szą aniieli mają dotychczas.-
Podkreślając ,iż szkoła im.św. ma Kantego przy ul. Smoleńsk 

h 7 jest prawie jedyną szkołą w śródmieściu Krakowa i gromadzi 
rokrocznie przeszło 500 uczniów, którzy mieszkają nieraz w nie
higienicznych warunkach a w szkole powinni znaleśó środowisko 
pełne słońca,powietrza i higieny, co tak ze względów zdrowotnych, 
jak i wychowawczych jest bardzo wskazane.

Powołuję się na obietnicę ze strony Pana Prezydenta i na ko
munikat prasowy z przed dwu lat zaznaczający,że pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży budynku szkolnego przy ul. Loretańskiej barząd Miejski 
zobowiązał się użyó na rozbudowę szkoły nr 13 im.Mickiewicza i nr 
4 im.sw. Jana Kantego przy ul. Smoleńsk 7.

iiadmieniam,że swego czasu Pan Kurator Okręgu Szkolnego 
Krakowskiego swojem pisemnem oświadczeniem dał Narządowi Miejskiemu 
podstawę prawną fio wywłaszczenia parceli na cele szkolne.-





Stan, "Bawy rozbudowy publicznej szkoły powszechnej im.św.Jana Kantego

przy ulicy Smoleńsk Nr.7.

Przy ustalaniu programu rozbudowy szkół powszechnych w roku 1936 

postanowiono wstawić do budżetu Gminy m.Krakowa na rok 1937/38 kwo

tę zł.180.000.- na rozbudowę szkoły przy ul.Smoleńsk.Postanowiono 

też wówczas,że w razie rozbudowy szkoły przy ul.Smoleńsk uległby zbu

rzeniu barak szkolny mieszczący się na narożniku ul.Wygoda i Al.Ba

sińskiego, przez co Gmina uzyskałaby 4 parcele budówlane.Projektówano 
c

odstąpić dwie z powyższych parcel drogę, zamiany właścicielom parceli 

przy ul.Smoleńsk,potrzebnej do rozbudowy szkoły,pozostałe zaś dwie 

sprzedać za ustaloną przez Wydział Budowlany Z.M.kwotę zł.120.000.- 

i n.zyskane stąd kwoty przeznaczyć na częściowe pokrycie kosztów rozbu

dowy.
Na konferencji,odbytej w dniu 19 kwietnia 1937 r. w Wydziale Oświaty 

Z.M. przy udziale P.Inspektora Szkolnego Dra Cichockiego ustalono od

nośnie rozbudowy szkoły przy ul.Smoleńsk,że rozbudowa ta jest koniecz

na ze względów sieci szkolnej a w szczególności ze względu na koniecz

ność obsługi śródmieścia.W związku z postanowieniem konferencji Wydział 

Oświaty Z.M.zwrócił się do Wydziału Gospodarczego Z.M. z prośbą o wdro

żenie kroków w kierunku wywłaszczenia parcel lkat.38/2 i 39/2 objętych 

Iwh 209 ks.gr.gm.kat.Kraków,Dz.III.NowySwiat o łącznej powierzchni

5 a 40 m^ ,a położonych przy ul.Smoleńsk 7 i będących

własnością Spółki z ogr.odp.pod firmą "Budowla”,wobec tego,że wymienio

na firma nie chciała drogą ugodową na zamianę się zgodzić.

Firma "Budowla" naskutek zapytania Wydziału Gospodarczego Z.M. wyrazi 

ła gotowość sprzedaży przedmiotowej parceli za kwotę zł.93,000.- płatne 

gotówką.
Wydział Budowlany Z.M.oszacował wartość przedmiotowej parceli na kwo

tę zł.63.500.-

W związku z trudnościami wyżej opisanymi w sprawie nabycia potrzebnych 
- < ■>

parcel pod rozbudowę Pan Prezydent m. pismem z dnia 22.XII.1937 roku

Nr.Gosp.Grunt.63/37 polecił Wydziałowi Oświaty Z.M. rozważyć sprawę 

budowy nowego gmachu szkoły nr.4 im.św.Jana Kantego przy ul.Smoleńsk 

33 lub na innym gruncie gminnym bez nabywania parcel lkat.38/2 i 39/2. 

Przyłączyły się do tego okoliczności,że Wydział Budowlany Z.M. zajął 



w sprawie rozbudowy szkoły przy ul.Smoleńsk 7 stanowisko negatywne, 

wskazując na doświadczenia z rozszerzeniem szkoły powszechnej przy 

ul.Loretańskiej.Szkoła przy ul.Smoleńsk jest 2-piętrowa,wskutek cze

go dobudówka musiałaby także mieć tylko dwa piętra.Tak niska budowa^^ić^ 

w tym miejscu i pozapłaceniu tak wysokiej ceny-/wywłaszeaenie bowiem 

byłoby bardzo przewlekłe i dlatego niewskazane a dokonanie dobrowol

nej umowy wobec znacznych różnic zdań niemożliwe/- byłaby zbyt niedo

statecznym wyzyskaniem gruntu.Ponadto dotychczasowy budynek szkolny 

musiałby zostać zaadaptowany jednocześnie wielkim kosztem.Ze swej stro

ny Wydział Budowlany zaproponował przedsięwzięcie budowy przy ul.Smo- 

neńsk 33 zupełnie nowej szkoły na gruncie gminnym.

W sprawie zleconego przez Pana Prezydenta m. rozważenia kwestii 

budowy szkoły przy ul.Smoleńsk 33 odbyła się konferencja w Wydziale 

Oświaty Z.M. w dniu 17 lutego 1938 r. przy udziale P.Inspektora 
o Dra Cichockiego.Na zaproponowany Inspektorowi Szkolnemu prjekt 

zgodny z koncepcją Wydziału Budowlanego,Inspektor bardzo stanówćzo 

przeciwstawił się budowie nowej szkoły przy ul.Smoleńsk 33,motywując 

to następująco:

a/Dotychczasowa szkoła jest jedyną szkołą męską śródmieścia i win

na znajdować się w centralnym punkcie rejonu szkolnego,a przesunięcie 

jej o 150 -200 m wgłąb dzielnicy jest niewskazane,

b/w najbliższym sąsiedztwie proponowanej szkoły przy ul.Smoleńsk 

33 mieściłby się garaż samochodowy Jana Rippera.Ustawiczny ruch samo

chodowy, normalna praca w garażu,ruch motorów,zapachy wydzielanych ga

zów spalinowych oraz smarów stanowczo nie pozwalałoby na prowadzenie 
normalnej nauki szkolnej,nie mówiąc o trudnym i niebezpdeczny^/^^' 

dzieci w wieku szkolnym.

Rozbudowa natomiast szkoły przy ul.Smoleńsk 9 w świetle oświadcze

nia Pana Inspektora odpowiadałaby ze wszechmiar potrzebom szkoły pow

szechnej /południowe położenie,spokojna ulica,powietrze Z sąsiadują

cego zeszkołą ogrodu SS.Felicjanek i t.p./.

Poza tym Inspektor Szkolny powołał się na moralne zobowiązanie 

Gminy,która sprzedając 2 budynki szkolne przy ul.Kapucyńskie j zobowią

zała się wybudować nową szkołę na gruntach poaugustiańskich oraz 

dobudować 2 skrzydła do istniejących już szkół,jedno do przy ul.Lore

tańskie j, drugie przy ul.Smoleńsk.



Sprawa nie została za tym przesadzona ostatecznie,Wydział Budo

wlany obstawał bowiem nadal przy swoim poprzednim sprzeciwie.

Tymczasem uregulowanie sprawy rozbudowy szkoły względnie budowy 

nowej szkoły jest kwestię, palącą.Dała temu wyraz uchwała Rady Szkol

nej miejskiej z dnia 10 marca 1938.w której m.in.postanawia,że na

leży zmienić kolejność dobudowy skrzydeł w szkołach:przy ul.Królowej 

Jadwigi i przy ul.Smoleńsk na korzyść drugiej ze względów organizacji 

szkolnictwa oraz ze względu na opłakany stan baraku przy ul.Wygoda.

Obecnie sprawę poruszył na nowo Inspektor Szkolny miejski,domaga

jąc się jaknajrychlejszego wdrożenia kroków w kierunku rozbudowy 

szkoły przy ul.Smoleńsk 7,przeciwstawiając się - podobnie jak niegdyś 

- projektowi budowy nowej szkoły przy ul.Smoleńsk 33.Ze swej strony 

celem zaradzenia trudności w uzyskaniu parceli w drodze ugodowej 

wskazuje Inspektor Szkolny możliwość przeprowadzenia postępowania wy

właszczeniowego /podstawa prawna:art,4 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. 

Dz.U.Nr.l8.poz.l44 oraz rozporządzenie Prezydenta R.P.z dn.24 września 

1934 r.Dz.U.lJr .86.poz.776/.

Eadto domaga się Inspektor Szkolny niezależnie od rozbudowy szkoły 

rozszerzenia podwórza szkolnego przez zakupno sąsiadującej a potrzeb

nej właśnie do rozbudowy parceli oraz rozszerzenia korytarzy szkolnych 

i wybudowania krytego tarasu na drugim piętrze,wobec tego,że szkoła, 

licząc zgórą 300 uczniów ma zaledwie około 200 nr powierzchni podwórza 

i 76 m2 korytarza na parterze i na obu piętrach,co w wysokim stopniu 

utrudnia swobodę poruszania się uczniów i nie daje możności odpoczynku 

podczas przerw,a całkowicie uniemożliwia przeprowadzenie ćwiczeń cie

lesnych,gier i zabaw.

Dnia 9 października b.r.odbyła się na miejscu komisja zwołana przez 

Wydział Oświaty Z.M.przy udziale Inspektora Szkolnego Dra Cichockiego 

i Radcy Z.M.Inż Kreislera.Po dokonaniu wizji budynku szkolnego przy 

ulicySmileńsk 7 i parcel,któreby należało zakupić dla celów rozbudo

wy, oraz parceli gminnej wraz z zabudowaniami przy ul.Smoleńsk 33 

wywiązała się dyskusja w wyniku której oceniono,że przebudowa szkoły 

przy ul.Smoleńsk 7 pociągnęłaby koszt około 220.000.-- a łącznie 

z kosztem nabycia parceli /ok.100.000.— zł./ 320.000.00 zł.,przy 

czym gmin4epEEXH3±ałakyxw pozostałaby w dyspozycji parcela przyM ul. 

Smoleńsk 33,budowa natomiast nowej szkoły przy ul.Smoleńsk 33 kosz-



m' 
towałaby około 400.000.— zł.,a łącznie ze zażyciem parceli wartości 

około I80.OOO.— zł. - kwotę około 580.000.— zł.

Inż Kreisler zmienił swoje poprzednie stanowisko negatywne od

nośnie przebudowy szkoły przy ul.Smoleńsk 7,tłumacząc to wzrostem 

wartości parcel budowlanych w śródmieściu w ostatnich miesiącach, 

a w związku z tym wzrostem wartości parceli gminnej przy ul.Smoleńsk 

33,a także tym,że wobec ogólnego wzrostu wartości parceli,cena żą

dana przez spółkę "Budowla" poprzednio nierealna,obecnie przybliżyła 

się do poziomu rzeczywistej wartości sprzedażnej.

Jedynym zastrzeżeniem,wysuniętym przez Inż Kreislera,było,że nie 

jest wskazanym dobudowywanie nowego skrzydła do starego budynku 

z punktu widzenia ogólnych zasad budowlanych.

Wobec powyższego po wysłuchaniu Inspektora Szkolnego,który podtrzy

mywał nadal swoje poprzednie stanowisko w tej sprawie,komisja opowie

działa się za rozbudowę, szkoły p®zy ul.Smoleńsk 7.

W związku za tym z powyższymi postanowieniami komisji,wobec sta

nowiska Inspektora Sżkolnego i Rady Szkolnej Miejskiej oraz wobec 

tego,że wymienione przez Inspektora Szkolnego bolączki są istotnie 

wielkie,a barak przy ul.Wygoda w razie rozbudowy mający ulec zburzenia 

urąga wymogom higieny i pozostaje w stanie kompletnego zniszczenia, 

nadto wobec okoliczności,że niezależnie od tak czy inaczej postawio

nego programu rozwiązania kwestii szkolnej tej dzielnicy należałoby 

zakupić dla rozszerzenia podwórza szkolnego parcele lkat.38/2 i 39/2, 

Wydział Oświaty stawia następujący

Wniosek:

1/ Dla rozbudowy szkoły Nr 4 przy ul.Smoleńsk 1.7. i rozszerzenia 

podwórza szkolnego wdrożyć kroki celem nabycia parcel lkat.38/2, 

39/2 oraz części parceli lkat.38/1 Iwh 209 ks.gr.gm.kat.Kraków 

Dz.III.Nowy Świat, a to drogą zakupna lub wymiany od obecnych 

właścicieli tj. Spółki z ogr.odpow. "Budowla" odhośnie parcel
i od Dra Karelusa odnośnie parceli Ikat 38/1./ 

lkat.38/2 i 39/2./W razie niemożności nabycia parcel z wolnej ręki 

- wdrożyć postępowanie wywł^gg^^o^^ zasadzie art,4.ustawy 
z dnia 17 lutego 1922 r,/i^..WfeWll'l^.TO. 144/ o budowie publiez- 

Konferencji Naczelników w/ydziałów
nych szkół powszdcOy^aMęrów Zakładów i Przedsiębiorstw m.

wniosek powyższy
zatwierdził.

Dnia / 193/r- /y .



Nr.Ośw.Szkol.a.93/38. Jyg.l. Kraków,dn.20.K.38.

Wydział0^/ Gospodarczemu Z.M.

w Krakowie * 
zwrą^am^ajita Nr.Gosp.Grunt.70/38 z następującymwy^aśnie-

Wobec stanowczego sprzeciwu władz szkolnych projekt bu

dowy nowego gmachu na pomieszczenie szkoły powszechnej na 

parceli gminnej przy ul.Smoleńsk 33 został zarzucony.

Równocześnie Pan Prezydent miasta zatwierdził tut.wnios- 

ki odnośnie przystąpienia w przyszłym roku budżetowym do 

rozbudowy publicznej szkoły powszechnej im.św.Jana Kante&o 

przy ul.,Smoleńsk 7 a w związku z tym po wysłuchaniu opinii 

Naczelników Wydziałów i Dyrektorów Zakładów i Przedsiębiorsfc 

m. na posiedzeniu w dniu 19.X.b.r. polecił:

1/wdrożyć kroki celem nabycia parcel Ikat.38/2,39/2 i KKgś-

zakreślonej na planie sytuacyjnym części parceli lkat.38/1., 

lwh.209 ks.gr.gm.kat.Kraków.Dz.III -Nowy3wiat,a to drogę, 

zakupna lub wymiany od obecnych właścicieli t.J.od Spółki 

z ogr.odp."Budowla” odnośnie parcel lkat.38/2 i 39/2 i od 

Dra Karelusa odnośnie części parceli lkat.38/1;

2/w razie niemożności nabycia tych parcel z wolnej ręki - 

wdrożyć przeciwko wymienionym właścicielom postępowanie 

wywłaszczeniowe na zasadzie art.4 ustawy z dnia 17 lutego 

1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych /Dz.U.R.P. 

nr.18.poz.144/;

3/wstawić do budżetu administracyjnego - wydatki nadzwyczaj

ne - na rok 1939/40 kwotę zł.150.000.00 /słownie sto pięć

dziesiąt tysięcy złotych/ na zakupno dotyczących parcel.

0 powyższym zawiadamiam z prośbą o Śezwłoczne przystą- 

pienie do wykonania decyzji Pana Prezydenta.

* —Nrjw. Wyg.2. DJw.

Do

Pana Inspektora Szkolnego Miejskiego 

Krakowie.

W związku z przystąpieniem Zarządu Miejskiego do prac 



przygotowawczych odnośnie ztó-etry dowane j przez 

ląna,ń’rezy.danj^irH^gra~tS, rozbudowy publicznej 

szkoły powszechnej lir .4 im.św.Jana Kantego przy 

ul.Smoleńsk 1.7,upraszam uprzejmie o nadesłanie 

zamierzonego przezPana Inspektora programu roz

budowy /dobudowa skrzydła i adaptacja starego

gmachu/.
Program ten winien w szczególności xxisri®X2uż 

określać ilość,rodzaj i wielkość sal szkolnych 
tx, 

oraz innych pomieszczeń rodzaj wyposażenia 

każdej sali.
t- -d-

Program proszg/uprzejmie przesłać w terminie 

możliwie jaknajkrótszym z uwagi na konieczność 

rychłego przystąpienia do sporządzenia planów i 

kosztorysu budowy*,o-o mug-i- potrwać olęoło 4—eh

Oddano 
do przepisania

O! 
i do r ;'.

Przepisano

Wysłano



odpis

L. 2859/38. Kraków, dnia 10 listopada 1938

Zarząd Miejski w stoi.król.m.
Krakowie

* 
/ Wydział Oświaty /

Inspektorat Szkolny przedkłada następujący plan rozbudowy szkoły 
przy ul. Smoleńsk 7 oparty na załączonych, szkicach.
a/, suteryny ; jedna z piwnic w starym budynku zajęta byc powinna
< na urządzania do centralnego ogrzewania ; w nowym budynku 

łazienki z rozbieralnią z tuszami, 2 wannami - umywalnią i 
całkowite urządzenia schronowe oplg.

b /. parter: 1 sala naukowa, sala gimnastyczna z szatnią; rekracja 

i klozety z umywalnią,
c /. I i II p.; po 2 sale szkolne, rekracja , 3 gabinety,klozety 

z umywalnią;
d/. III p. sala zajęć praktycznych z salą na magazyn,a od frontu 

taras na lekcje na wolnym powietrzu
W całym budynku powinno byc zaprowadzone centralne ogrzewanie 

wodotryski do picia wody,umywalnie i spluwaczki przytwierdzone 
do ścian.- W starym budynku należy przebudować sufity,rozszerzyć 
korytarze w myśl sprawozdania przesłanego Inspektoratowi Szkolnemu 
Miejskiemu z dnia 19.IK br. i ułożyć nowe posadzki parkietowe.

W pozostałej części parceli należałoby urządzić nowoczesne 

boisko szkolne.
Wszystkie sale szkolne powinny posiadać 1/. stoliki 2 osobowe, 

i krzesełka na 56 uczniów ; razem dla 11 sal - 616 krzesełek i 
308 stolików, 2/. półeczki na przybory dla uczniów i na ich prace- 
dla każdej sali po jednej z 56 przegródkami f 3/. tabureciki na 
kre$ę i gąbki,4/. stołek i katedrę dla nauczyciela i 5/.po jednej 
szafie w ścianach, się mieśzczących.,6/. tablice szkolne w linoleum 
przybite do ścian,?/ kosze na śmieci ,8/.połeczki na kwiaty i 9/. 

spluwaczki przytwierdzone w narożnikach do ścian.—



Gabinet lekarski, sala gimnastyczna i sala zajęć praktycznych 
powinny być wyposażone w sprzęty według odpowiednich obowiązujących 
norm.-

W schronie oplg. powinny znajdywać się ławki amfiteatralne 
ułożone i całkowite urządzenie.

Urządzenie szatni składać się powinno z wieszaków / na około 600 
ucznićw/twokoło szatni z ławeczek i na ścianach przy wyjściu z 
luster.-

Na korytarzach powinny znajdywać się zegary z automatycznymi 
dzwonkami , zaś w sali rekracyjnej stół rozsuwany do ping-pongu, 
małe stoliki i krzesełka
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ZkRZĄD MIEJSKI
W STÓŁ. KRÓL- MIEŚCIE

KP .<OWIE 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, 

SZTUKI I PROPAGANDY

Nr 0św.Szkol.a.155/38

a

Kraków, dnia 16 grudnia 1938 r.

Do

Wydziału Gospodarczego Zarządu Mie jakiego

w K r a k o w i e

Wydział Oświaty prosi o zawiadomienie, w jakim stadium znajduje 

się sprawa nabycia parcel Ikat 38/2, 39/2 i części parceli Ikat 

38/1 od Spółki z ogr.odpow. "Budowla” i od dra 1'arelusa, przezna

czonych na rozbudowę publicznej szkoły powszechnej Nr 4. przy ul.

Smoleńsk 7.

Sprawa bardzo pilna

Wpłynęło do Wydziału Gosp. dnia f 

L. ternionu bm,

Ng/tzeli ■iała

’r. FRYDERYK WESSEi



bm.
Wydziałowi Oświaty

zwracam z tym,że Wydział Gosp.wystosował do P.Dr,Karelu.sa i 

do Firmy "Budowla"na ręce adwokata Blanksteina pisma z plana

mi,prosząc o podanie warunków odstąpienia.Zgłosił się P.Dr.Ka- 

relus ale nie złożył jeszcze oświadczenia.Wspomniana firma

nie zgłosiła się. 7~<y Z8/$
Kraków dnia 19.XII.1958r.

Karelu.sa


1

L. 464/39. Kraków, dnia 1 marca 1939

sprawa: rozbudęwa szkoły 
przy ul. Smoleńsk 7.

1/ Zarząd Miejski w stół.król.m.

Krakowie

Przed rokiem P.Prezydent Miasta Dr Mieczysław Kaplicki przyrzekł 
deputacji Koła Rodzicielskiego Nr 4 im.św. Jana Kantego,która przed
łożyła Mu memoriał w sprawie rozbudowy szkoły przy u. Smoleńsk L 7, 
iż rozbudowa ta nastąpi w b.r.szkolnym.

Wszystkie prace przygotowawcze z tym związane zostały już 
wykonane, ale kredyty na powyższy cel zostały skreślone z budżetu 
na r.1939/40,-

Sprawa rozbudowy szkoły przy ul. Smoleńsk tylokrotnie mająca 
być pomyślnie rozwiązana, obecnie znowu może być odłożona na czas 
późniejszy.-

Bezpośrednio po sprzedaży na cele gimnazjów kupieckich, dwóch 
budynków szkolnych przy ul,Loretańskiej , Pan Prezydent dał obietnicę 
a Zarząd Miejski ogłosił w prasie kominikat,iż pieniądze uzyskane 
ze sprzedaży użyte będą na budowę nowej szkoły na gruntach poaugu - 

stiańskich oraz na rozbudowę dwóch szkół w śródmieściu tj.szkoły Nr 
13 im.A.Mickiewicza przy ul. Pierackiego 13 i szkoły N 4 im.św. 
Jana Kantego przy ul. Smoleńsk 7.-

Pierwsza część obietnicy została spełniona,natomiast z drugiej 
części spełniony został tylko punkt pierwszy tj. rozbudowano szkołę 
Nr 13 przy ul.Pierackiego 13.-
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Rada Szkolna Miejska podkreśla,iż rozbudowa macierzystego 
budynku szkoły przy ul. Smoleńsk, spowoduje bezpośrednią likwidac
ję filialnego budynku barakowego przy Alei Krasińskiego, w którym 

***^nieści się kilka oddziałów, a tym samym odda Gminie parcelę o 
dwóch frontach znacznej wartości.-

Wielokrotnie już stwierdzały czynniki kompetentne,iź obecny 
budynek przy Alei Krasińskiego w zupełności nie nadaje się na cele, 
szkolne, tak ze względu higienicznych jak i normalnej organizacji 
pracy szkolnej.-

Budynek barakowy był wystawiony zastępczo na lat kilka,wobec 
czego budowa jego nie przedstawiała cech trwałości.Sale szkolne 
zwrócone ku północy są ponure i słabo oświetlone, a nauka odbyta 
się przez większą część rpku przy świetle sztucznym, co jest sprzecz
ne z higieną wzoku i musi odbijać się ujemnie na zdrowotności dzieci.

W zimie sale są trudne do ogrzania i temperatura w nich 
jest stale za niska, co powoduje zaziębienia dzieci i nauczycieli.

Jeśli doda się do tego stan nieszczelnych podłóg ułożonych 
na belkach,pod którymi znajduje się wolna przestrzeń,to stwierdzić na 
leży,iż stan ten jest w wysokim stopniu szkodliwy dla normalnego 
rozwoju fizycznego ucznia.-

Mimo największych wysiłków ze strony służby szkolnej, stan 
higieniczny budynku pozostaje daleko poza minimalnymi żądaniami nowo
czesnej higieny szkolnej.-

Stwierdzają to liczne wycieczki nauczycielskie nawet małych 
miast,które wyrażają ogroiane zdziwienie,iż miasto Kraków może łolero- 
wać budynek szkolny tak wybitnie nie nadający się na pomieszczenie 
■szkoły.-



w
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Organizacja celowej pracy musi także chromać. Przechodzenie 
nauczycieli i uczniów z budynku macierzystego przy ul. Smoleńsk 7 
do budynku filialnego oddalonego o 10-15 minut drogi w czasie 
przerw między lekcjami,powoduje stratę czasu,a w zimie i dniach 
niepogody możność łatwego zaziębienia się.W czasie przechodzenia 
nauczycieli, klasy pozostają bez opieki nauczycielskiej.

hozdział pomocy naukowych pomiędzy dwa budynki utrudnia właś
ciwe użytkowanie tychże, a ciągłe przenoszenie powoduje o wiele 
szybsze ich zniszczenie.-

Brak koniecznych sal: gimnastycznej,gabinetów,szatni itp. 
czyni pracę nauczycieli bardzo trudną i w wielu wypadkach uniemoż
liwia realizację programu naukowego, szczególnie jeśli chodzi o 
wychowanie fizyczne, tak silnie i dobitnie podkreślone w ostatnich 
rozporządzeniach Ministerstwa WB i 0P.~

Stan ten trwa już wiele łat, a ponieważ rok rocznie spr§wa 
rozbudowy szkoły staje się aktualną a następnie usuwa się ją z 
programu.prac, wobec czego bada Szkolna Miejska, uważając stan ten 
za chroniczny i bezwzględnie szkodliwy, zwraca się z usilną prośbą 
o rozpoczęcie w b.roku szkolnym rozbudowy szkoły przy ul. Smoleńsk, 
nadmieniając,że swego czasu Pan kurator Okręgu Szkolnego Krakowski egi 

swoim pisemnym oświadczeniem dał Zarządowi Miejskiemu podstawę praw- *
ną do wywłaszczenia parceli obok szkoły leżącej na cele szkolne.

Na poparcie tej prośby nada Szkolna Miejska podkreśla,iż szko
ła św. Jana Mantę go,jest jedyną szkołą męską znajdującą się w śród- u
mieścin Krakowa i gromadzi rok rocznie ponad 500 uczniów,którzy



■ .
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mieszkają często w niehigienicznych warunkach. Dzieci te zatym 
nowinny mieć w szkole dużo słońca i powietrza.—

Przewodniczący ^ady Szkolnej Miejskiej :

Dr Marian Cichocki

■zarząd MIEJSKI 
w stał. król, m Krakowie 
Wpł. -V. W,



■
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W §1 Ź&Ź&d miejski w st. kr. m. Krakowie —- Wydział Oświaty z,LI.

wydział 
sznn Karta służbowa

Do Nr „..ś.św.Szkol. a.o9/59 Kraków, dnia 1.lutego 193.9

Do  L(yd?.ial.u...k'O.sp.pdarc.z.e. go ...kar z§.du. Miejskiego w/m.

 Nydział Oświaty uprasza o wyjaśnienie, w jakim stadium znajduje

rozbudowę publicznej szkoły, powszechnej

Nr 4. przy ul.Smoleńsk 7.  

Równocześnie wydział Oświaty nadmienia, że sprawę' nabycia tych 

parcel należy traktować jako niezwykle ważną i pilną, a to wobec 

konieczności przystąpienia do rozbudowy szkoły w roku bieżącym.

 FRYDER

Wpyaęla do.W.ydzialu Gosp.,..dśia



Zarząd miejski w st. kr. m. Krakowie — Wydział i 

Do Nr  Kraków, dnia .... ... 193 r

0O Wydziału Oświaty 

Odpowiedź: ..................      -.... .........
Zwracam z tym,że sprawa jest jeszcze w stadium pertraktacji«



Kr.2o-Schul.a.75/42 Krak-u, den 7.VIII.1942

An las IdLegenschaftsamt 
im H a u s e

Betr.: Grundankauf sur Erweiterung der Sekule in der Fogelderstr.7. 
Ani. : 0.

Ich erinnere an die baldmdgliche Erledigung meines 
Sehreibens vom 2o.IV. 1942 Kr. 2o-Schul.a .75/42.

Ich bitte gleiehzeitig um Angabe, wie weit die Angelegen- 
heit des Kaufes der ftlr die Erweiterung der dortigen Deutschen 
Volksschule in der Fogelderstr.7. angrenzenden Parzellen 
gediehen ist.

Im Auftrag
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Deutsche Yolksschule 
Dietmarstr.13

-Fogelderstr.7

An den
Stadthauptmann

S c h u 1 a m

&
Krakau,den 27.8.1942

DER STADTSCHULRAT
K R A K A U

Eingelaufen .. ■

rur die Stadt Ktkkau '------
t An.. //

Ich wiederhole meinen Antrag vom 1.3.1942 auf Ubernahme des neben 
der Schule,Fogelderstr.7,liegenden G-rundstucks durch dle Stadtver- 
waltung zwecks VergróBerung des viel zu kleinen Schulhofes.
Eine YergrdBerung des Hofes durch Hinzunahme des daneben liegen- 
den Gelandes sollte im Herbst 1939 vorgenommen werben.Der Aus- 
bruch des Krieges verhinderte die Ausftihruhg.Nun aber zwingen die 
Umstande zur sofortigen Beschlagnahme und Herrichtung des oben er- 
wahnten Grundstuckes.
Ich bitte Sie,das Erforderliche verahlassen zu wollen.





Bntwurf

Nr.2o-Sehul.a.75/42

An die Industrie- und
In Krakau
Johann Haller- Str.l.

Handelskammer

Betr,: Firma " Budowla" G.m.b.H. Bitte um

Krakau, den 17.X11.1942

Zweeks ^rweiterung der Deutschen Folksschule in der Fogel- 
derstr.7beabsiehtigt die Stadt Krakau, die NachbargrundstGcke 
£?fc!Z.38/2 und ^S2, Grundb.Einl.Z.2o9 der Kat. Gem. Kraka u. 
Stadtt.Ill.zu erwerben.

Im Grundbuchamt Krakau ist ais Bigentdmerin dieser Grund- 
stticze die Firma ” Budowla" G.m.b.H* eingetragen.

Die obige Firma ist im Handelsregister unter II.R.H.B./X. 
Firm 591/32 eingeschrieben. Ais Gegenstand des Uhternehmers 
ist dort Erwerb von Musern und Grundstticken sowie Durohfdhrung 
von Bauarbeiten, ais Yertreter der Firma Adolf Hlrschhaut 
wohnhaft in Krakau, Adolf Hitler Platz 33 angegeben.

^,ter dieser Anschrift eine solche Firma unbekannt ist. 
bitte icii um Bescheid, ob sie weiterhin besteht und mit wem 
aber dem Grundankauf zu verhandeln ist.





Sntwurf

Hr.2o-3ehul.a.75/42 Krakau, den 17.XII.1942

An den Gouverneur des Distrlkts Krakau 1^-■ A:
Abt.Wirtschaft, Unterabteilung Treuhandverwaltung" 
in K r a k, a u y
Stephansplat z "15, ■'z<' «' 7 y/'

Betr.i Firma "budowla" G.m.b.H. Bitte um Auskunft.

Zwecks Erweiterung der Deutschen Folksschule in der Fogel- 
derstr.7 beabsicbtigt die Stadt Krakau, die Nachbargrundstdcke 
Kat.Z.38/2 und 39/2 Grundb.Einl.Z.2o9 der Kat.Gem.Krakau, Stadtt. 
III.zu erwerben.

Im Grundbuchamt Krakau ist ais Eigentttmerin dieser Grund- 
stttcke die Firma " Budowla" G.m.b.H.eingetragen.

Die obige Firma ist im Handelsregister unter II.R.H.B./X. 
Firm 591/32 eingeschrieben. Ais Gegenstand des Unternehmers ist 
dort Erwerb von Hausern und Grundstttcken sowie Durchfflhrung von 
Bauarbeiten, ais Yertreter der Firma Adolf Hirschhaut, wohnhaft 
in Krakau, Adolf Hitler Flatz 33 angegeben.

Da.unter dieser Anschrift elne solche Firma unbekannt ist, 
bltte ich um Bescheid, ob sie weiterhin besteht und mit wem ttber 
dem Grundankauf zu yerhandeln ist.

Wenn die Firma "Budowla"



i<enn die Firma "Budowla” G.m.b.H. nicht mehr besteht, wdre es 
angebracht, einen Treuhdnder fttr das Grundsttlck zu ernennen, da 
ńeines Wissens in der Gesellschaft jtidisches Kapitał angelegt war. 
Es wlrd um Angabe des su ernenuenden Treuh&nders gebeten.

Ich bemerke, dass das betreffende Grundstttok zur Zeit ais 
Garten duroh die Deutsche Post Osten benutzt wird.



Entwurf

Sr.2o-Sehul.a.8/43 Krakau, den 23.1.1943

An den
Gouverneur des Mstrikts Krakau
Abt. nirtschaft, Unterabteilung Treuhandrerwaltung 
in K r a k a u
STephansplatz 5,

Betr,: Firma ” Budowla” $.ra*b.H. Bitte um Auskunft.

Es wird um die baldige Erledigung meines Schreibens vom
o-Schul,a.75/42 gebete
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jr Stadthauptmann der Stadt Krakau 
Uegenschaftsamt

81.S1 ■ Krakb , .3.1943

oUr U V A H H U N G DER E’"':

•.n-łO ,~........................................................-

a. Ifyj
is Hause.

Ich bitne w ErisdigUiig imd Ruak/mb^ hiesii-en AM@n» 
Geaeh.^.w* twaldh< /</% . 194 2^ dort i^heraanclt wrden

1?
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Dar Stadthauptmann der Stadt Krakau 
Liegenschaftsamt

(i f?~ 18J8 /4^"
Stadt Krakau-Berichtigung 
des Grwadbuches. £ V? ”1S i

,,»! *»»»

A® r

Schulamt

Krakr""

A H n U N G

?!ngelaufen 5 z Xl

<ahl___
ć>< y t .....

• An,__£W^Z x

i- H?u»e.

Ich. bi t t e nm Erledigung und Rilckgabe den biesigen Akt en 

Geseh^^.o-fWelche asa 8 / X 194^dort ^bersandt Wrden Hittó.




