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ZARZĄDZENIE NR 1030/2004
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 24.06.2004 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic 
i nazwy parku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z  późniejszymi zmianami), zarządza się co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać Radzie Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie nazw ulic i nazwy parku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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druk nr projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR 
Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie nazw ulic i nazwy parku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055/ Rada 
Miasta Krakowa uchwala 
co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się nazwy niżej wymienionym ulicom bezimiennym, opisując ich przebieg i położenie 
w odniesieniu do aktualnie istniejących i posiadających nazwy ulic:
1/ ul. Bukowa 

/wg PESEL ul. Bukowa/
- położonej w Dzielnicy XIII przecznicy z ul. Rącznej, pierwszej w prawo 

od ul. Półłanki, biegnącej łukiem w kierunku południowo-zachodnim następnie 
południowo-wschodnim,

2/ ul. Karasiówka
/wg PESEL ul. Karasiówka/ 
- położonej w Dzielnicy XVIII przecznicy z ul. Rzepakowej, łączącej ul. Rzepakową 

z ul. Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego.
2. Nadaje się nazwę

   park im. Maćka i Doroty
/wg PESEL park im. Maćka i Doroty/
- obszarowi zieleni w Dzielnicy X, położonemu pomiędzy znajdującymi się 

w pobliżu ulicami: Wichrową, Narvik, Forteczną, Jana Kluka, Borkowską, 
podzielonemu ciągiem ul. Zawiszy na część południowo-wschodnią i północno-
zachodnią.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie

AD. § 1 ust. 1.
Projektowane nazwy:

- „ul. Bukowa” - zaproponowała Rada Dzielnicy XIII Miasta Krakowa /uchwała 
nr XXV/276/2004 Rady Dzielnicy XIII Miasta Krakowa z dnia 06 kwietnia 2004 r./, 
uzyskując akceptację Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony 
Zabytków Rady Miasta Krakowa, decydującego wstępnie z upoważnienia Komisji w tego 
typu sprawach,

- „ul. Karasiówka” /nazwa lokalna/ - zaproponowała Rada Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa 
/uchwała nr VIII/64/99/3 Rady Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa z dnia 08 kwietnia 
1999 r./, uzyskując akceptację Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji 
i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, decydującego wstępnie z upoważnienia 
Komisji w tego typu sprawach,

- „park im. Maćka i Doroty” /im. Macieja Szumowskiego Doroty Terakowskiej/ -
zaproponował pan Tadeusz Pikulicki /zam.30-440 Kraków, ul. Jana Janowskiego 33a/,
uzyskując akceptację Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa /uchwała nr XXXVI/221/2004 
Rady Dzielnicy X Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2004 r./ oraz Zespołu ds. Nazewnictwa 
Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa, decydującego 
wstępnie z upoważnienia Komisji w tego sprawach.

AD. § 1 ust. 2
Nadanie nazwy „park im. Maćka i Doroty” obszarowi zieleni w Dzielnicy X, pozwoli 

utrwalić w świadomości mieszkańców pamięć znanych dziennikarzy krakowskich  Doroty 
Terakowskiej i Macieja Szumowskiego. Ze względu na brak w Krakowie odpowiednich ulic 
bezimiennych, nie jest możliwe nazwanie imionami ww. patronów ciągów komunikacyjnych, 
zgodnie ze zgłoszonym w tej sprawie wnioskiem Pana Bogusława Kośmidera Radnego 
Miasta Krakowa.

Poniżej podaje się zwięzłe biografie proponowanych patronów.

Dorota Terakowska (1938-2004) –  socjolog, pisarka, dziennikarka.
Urodziła się 30 sierpnia 1938 r. w Krakowie. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Jako redaktor i publicysta pracowała w „Gazecie Krakowskiej” (w latach 
1969-1981 i od 1991 r.), „Przekroju” (1976-1989) oraz „Zeszytach Prasoznawczych” 
(1983-1989). W 1990 r. była współzałożycielem i współpracownikiem dziennika „Czas 
Krakowski”, a w latach 1995-1999 wiceprezesem Spółdzielni Dziennikarzy „Przekrój”. 

Z działalnością dziennikarską pożegnała się zbiorem reportaży „Próba generalna” 
w 1986 r., który ukazał się w podziemnym wydawnictwie „Nowa”. Jej proza należy 
do najciekawszych utworów polskiej fantastyki baśniowej, miesza wątki baśniowe 
z problematyką współczesności – walki o wolność, konfrontacji dobra ze złem. Ogłosiła 
m. in. powieści: ”Władca Lewawu” (1989), „Córka Czarownic” (1992, wpisana na Listę 
Honorową im. H. Ch. Andersena), „Lustro Pana Grymsa” (1995), „W krainie kota” (1996), 
„Samotność Bogów” (1998), „Tam gdzie spadają Anioły” (1999), „Poczwarka” (2000).
Od 1997 r. była związana 10-letnim kontraktem z Wydawnictwem Literackim w Krakowie.

Maciej Szumowski (1939-2004) – reżyser, dziennikarz, producent telewizyjny.
Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1965-1980 pracował 

w Telewizji Polskiej, przez kilka lat był członkiem Zespołu Filmowego „X” Andrzeja Wajdy. 
W latach osiemdziesiątych współtworzył Niezależną Telewizję Mistrzejowice, a od 1992 r. 
był niezależnym producentem filmów dokumentalnych i reklamowych. Autor kilkudziesięciu 
znakomitych filmów i reportaży telewizyjnych, m.in. cykli: „Polska zza siódmej miedzy”, 
„Polski poślizg kontrolowany”, „Dokument dla syna”, głośnego filmu dokumentalnego „Czy 
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w Oświęcimiu Bóg jest jeden?”. Był zdobywcą Złotego Ekranu, dwa razy otrzymał Nagrodę 
im. Bolesława Prusa.

W listopadzie 1980 r. został redaktorem naczelnym „Gazety Krakowskiej”. Uczynił 
z niej odważne i najbardziej w Polsce wiarygodne pismo codzienne, otwarcie wspierające 
przemiany zapoczątkowane przez „Solidarność”. Wyrzucony z pracy w stanie wojennym 
zarabiał m. in. jako stróż. Przez wszystkie te lata był mistrzem, autorytetem i punktem 
odniesienia dla niezależnych krakowskich dziennikarzy. W 1989 r. pokierował w Krakowie 
zwycięską akcją propagandową „Solidarności”. Wkrótce został też współzałożycielem 
i felietonistą „Czasu Krakowskiego”. Od marca 1991 r., jako członek Komisji Likwidacyjnej, 
dokonał demontażu koncernu partyjnego RSW Prasa. W nowej sytuacji politycznej wrócił 
do twórczości telewizyjnej. Do końca pracował jako wzięty producent telewizyjny 
specjalizujący się w reportażu społeczno-politycznym.


