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Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego powstała w 1920 roku.
Przetrwała II wojnę światową i trudne czasy powojenne. Wszystkich zasług jej władz i
nauczycieli dla społeczności Prokocimia nie sposób wymienić. W piątek (3 września)
uroczyście świętowano 90-lecie jej istnienia.

Historia Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Popławskiego 17 sięga pierwszej połowy
XX w. Związana jest z kolejarzami, którzy w latach 1914 – 1918 założyli w Prokocimiu
swoją kolonię. Do małej Szkoły Ludowej, założonej przez Erazma Jerzmanowskiego
przy ul. Żabiej i dodatkowo wynajętej na „Szutrach” sali lekcyjnej, uczęszczało około
300 uczniów. W 1918 roku kolejarze z Prokocimia zawiązali „Komitet Budowy Szkoły”
na „Szutrach” Dzięki finansowemu wsparciu ówczesnego ministerstwa kolei, Komitet
zakupił od Augustianów dużą narożną parcelę przy ul. Piłsudskiego na „Szutrach”. 1
września 1920 roku rozpoczęto naukę w nowej szkole. Uroczyste poświęcenie szkoły i
nadanie jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego nastąpiło 3 września 1920 roku.
Szkoła otrzymała nr 61, nazwę 5-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w
Prokocimiu. Pierwszym kierownikiem szkoły na „Szutrach” był Ludwik Kumala. W
1924 włączono do niej szkołę „na wsi” E. Jerzmanowskiego przy ul. Żabiej. Nauka
odbywała się w dwóch budynkach: na „Szutrach” – w mieście i na „starej wsi”. Od
momentu powstania szkoła zmieniała strukturę i lokalizację kilkakrotnie. W budynku
przy ul. Popławskiego 17 mieści się od 1976 roku.
Obchody 90-lecia istnienia szkoły rozpoczęła msza święta, po zakończeniu której
nastąpił uroczysty przemarsz z pocztem sztandarowym do Szkoły Podstawowej nr 61
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uznaniu zasług dla Krakowa i jego mieszkańców,
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel wręczył odznaki „Honoris
gratia” dyrektor szkoły - Urszuli Banaś oraz pięciu pracownikom szkoły: Jadwidze
Drużkowskiej, Grażynie Fijałkowskiej, Irenie Groń, Marii Kisiel i Wandzie
Żuraniewskiej. Uczestnicy obchodów złożyli również kwiaty pod tablicą dawnego
budynku szkoły przy ul. Bieżanowskiej 40, pod Pomnikiem Chwały (upamiętniającym
mieszkańców Prokocimia poległych na wszystkich frontach podczas II wojny
światowej i tych, którzy zginęli w obozach zagłady) oraz w miejscu poświęconym
patronowi szkoły. Szkolny teatr „MEANDER” przygotował okolicznościowe
przedstawienie „Tajemnice przedmieścia”. (JK).
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