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X SESJA
RADY DZIELNICY VI

Na sesji X, która odbyła się 
27 października podjęto następujące 
uchwały: 
UCHWAŁA nr X/96/2011
W sprawie listy zadań powierzonych 
na rok 2012 w zakresie prac remonto-
wych gimnazjów, szkół podstawowych  
i przedszkoli.
Przyjęto listę następujących zadań po-
wierzonych na rok 2012, na kwotę 268 
200 zł: 
Przedszkole Nr 38 – remont sanitaria-
tów dla personelu (15 000 zł); Przed-
szkole Nr 77 – kontynuacja remontu 
szachtów (taras nie wymaga remontu) 
(5 000 zł); Przedszkole Nr 82 – kon-
tynuacja wykonania izolacji piono-
wej lub montaż AQUASTOP 16 000 zł 
– dokończenie wymiany rynien, rur, 
obróbek blach 38 400 zł (54 400 zł); 
Przedszkole Nr 137 – kontynuacja mo-
dernizacji placu zabaw i wymiana na-
wierzchni chodnika (45 000 zł); Szkoła 
Podstawowa Nr 93 – wymiana rynien, 
rur opadowych i obróbek blacharskich 
(45 000 zł); Szkoła Podstawowa Nr 
138 – usunięcie szamba (20 000 zł); 
Szkoła Podstawowa Nr 153 – wymia-
na okien w toalecie (I i II p.) oraz w 
szatniach uczniowskich (3 500 zł); 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 
7 – wymiana podłogi na I piętrze, ko-
rytarz (16 300 zł); Zespół Szkół Ogól-
nokształcących Nr 8 – wymiana drzwi 
głównych wewnętrznych oraz wymiana 
ogrodzenia – kontynuacja (64 000 zł).
UCHWAŁA nr X/97/2011
W sprawie listy zadań powierzonych na 
rok 2012 w zakresie: tworzenia, mo-
dernizacji i utrzymania ogródków jor-
danowskich oraz zieleńców i skwerów 
wraz z małą architekturą.
Radni wnieśli o połączenie przez Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu środków na rok 2012 przezna-
czonych na realizację zadań powierzo-
nych w zakresie wymienionym w tytule 
uchwały.
Przyjęto następującą listę rankingo-
wą zadań powierzonych na 2012 rok  
w tym zakresie: doposażenie ogródków 
jordanowskich wg wskazań Dzielnicy, 
modernizacja ogródka na terenie gmin-
nym w rejonie amfiteatru na os. Widok 
– kontynuacja, remont dojścia do bo-

iska „Orlik”, przy Zespole Szkół Ogól-
nokształcących Nr 8, pielęgnacja ziele-
ni wysokiej i niskiej na terenie Dzielni-
cy oraz na terenach przedszkoli i szkół, 
uzupełnienie nasadzeń wg wskazań 
Dzielnicy, dostawa ławek i koszy na 
śmieci wg wskazań Dzielnicy.
UCHWAŁA nr X/100/2011
W sprawie rozwiązania Komisji Miesz-
kalnictwa i Zdrowia Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.
UCHWAŁA nr X/101/2011
W sprawie rozwiązania Komisji Polity-
ki Społecznej i Współpracy z Organiza-
cjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy 
VI Bronowice.
UCHWAŁA nr X/102/2011
W sprawie powołania Komisji Zdrowia 
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.
Ustalono następujący skład osobowy: 
Andrzej Kędzior, Jacek Domański, Ali-
cja Gackiewicz, Adam Kozik, Elżbieta 
Maj, Bogdan Nowak, Artur Śliwa, Aga-
ta Pasionek-Sacha, Waldemar Janusz 
oraz ustalono zakres działania Komisji: 
przygotowywanie projektów opinii dla 
wniosków o wynajem lokali mieszkal-
nych z zasobów gminy; przygotowywa-
nie projektów wniosków w sprawach 
organizacji usług zdrowotnych; współ-
praca z organizacjami pozarządowymi 
oraz organizacjami pożytku publiczne-
go, przygotowywanie projektów i opinii 
do wniosków dla zadań priorytetowych 
z zakresu pomocy społecznej, profi-
laktyki i ochrony zdrowia, współpraca  
z MOPS, MDDPS oraz Klubami Se-
niora, przygotowywanie i opiniowanie 
wniosków dotyczących zadań powie-
rzonych w zakresie problematyki osób 
niepełnosprawnych, inne sprawy zwią-
zane z przedmiotem działania komisji 
inicjowane przez radnych lub skiero-
wane przez przewodniczącego Rady  
i Zarządu Dzielnicy w granicach okre-
ślonych Statutem.
UCHWAŁA nr X/103/2011
W sprawie wyboru przewodniczącego 
i wiceprzewodniczącego Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Rady Dzielni-
cy VI Bronowice.
Na przewodniczącego Komisji Zdrowia 
i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy VI 
Bronowice wybrano radnego Andrzeja 

Kędziora, natomiast funkcję wiceprze-
wodniczącego powierzono radnej Elż-
biecie Maj. 
UCHWAŁA nr X/104/2011
W sprawie ustalenia lokalizacji in-
westycji celu publicznego: „Budowa 
dwóch boisk sportowych na działkach 
467, 786/3 obr. 3 Krowodrza i 464/1 
obr. 3 Krowodrza”.
Radni pozytywnie zaopiniowali po-
wstanie dwóch boisk wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym wraz z infra-
strukturą techniczną i komunikacyjną 
oraz zjazdem z ul. Jadwigi z Łobzowa  
i oświetleniem.
UCHWAŁA nr X/105/2011
W sprawie rozdysponowania kwoty re-
zerwy w ramach zadań priorytetowych 
na rok 2012.
Kwotę z rezerwy w wysokości 15 000 zł 
przeznaczono na zwiększenie środków 
finansowych zadania pn.: „Wykonanie 
projektu przebudowy ulic w rejonie  
ul. Rydla”. Pozostałe środki rezerwy 
wynoszą 39 000 zł. 
UCHWAŁA nr X/106/2011
W sprawie zbycia działki nr 504/2, 
przy ul. Zarzecze. 
Radni zaopiniowali negatywnie zbycie 
działki w celu poprawy warunków za-
gospodarowania nieruchomości przy-
ległej, składającej się z działki stano-
wiącej własność osób fizycznych. 
UCHWAŁA nr X/99/2011
UCHWAŁA nr X/107/2011
UCHWAŁA nr X/108/2011 
Trzy ww. uchwały dotyczyły warunków 
zabudowy dla inwestycji: „Budowa bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Rydla”.
Radni negatywnie zaopiniowali plany 
inwestycyjne dotyczące budowy bu-
dynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych z lokalami usługowymi, garażem 
podziemnym, układem dróg wewnętrz-
nych oraz z zewnętrznymi miejscami 
postojowymi. 
Swoją decyzję uzasadnili: 
zbyt wysoką zabudową w stosunku do 
sąsiadującej z terenem inwestycji za-
budowy jednorodzinnej, niedostoso-
waniem ul. Rydla do przejęcia nowego, 
znacznego ruchu samochodowego oraz 
granicą zabudowy przebiegającą zbyt 
blisko ul. Rydla. 
UCHWAŁA nr X/98/2011
W sprawie warunków zabudowy dla in-
westycji:
 „Budowa zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 
Rydla”.
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Zaopiniowano podobnie, jak wyżej 
wspomniane uchwały, jednak w tym 
przypadku negatywną opinię uzasad-

XI SESJA
RADY DZIELNICY VI

RADNY RADNYM MIASTA

niono jedynie zbyt wysoką zabudową 
w stosunku do sąsiadującej z terenem 
inwestycji – zabudowy jednorodzinnej 

i niedostosowanie ul. Rydla do przeję-
cia nowego, znacznego ruchu samocho-
dowego. 

XI Sesja Dzielnicy VI miała 
miejsce 10 listopada. Podjęto na niej 
siedem uchwał:
UCHWAŁA Nr XI/109/2011
W sprawie przyznania medali pamiąt-
kowych XX-lecia powstania Dzielnic 
Miasta Krakowa, w której radni po-
zytywnie zaopiniowali przedłożoną  
w załączeniu do uchwały listę osób za-
służonych dla rozwoju samorządności  
i społeczności lokalnych.
UCHWAŁA Nr XI/110/2011
W sprawie listy zadań powierzonych na 
rok 2012 w zakresie budowy i przebu-
dowy ulic gminnych wraz z oświetle-
niem przyjęto zadania: 
sygnalizacja świetlna na przejściu dla 
pieszych przez ul. Balicką u wylotu  
ul. Wierzyńskiego – wykonanie projek-
tu i realizacja inwestycji; oświetlenie 
części ul. Szablowskiego – projekt i wy-
konanie; przebudowa ul. Sewera. 
Jednocześnie uchylono uchwałę Nr 
VIII/73/2011 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 25 sierpnia 2011 
r.w sprawie listy zadań powierzonych  
na rok 2012 w tym zakresie.
UCHWAŁA Nr XI/111/2011
W sprawie listy rankingowej zadań 

powierzonych na rok 2012 w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników  
i oświetlenia, przyjęto zadania:
przebudowa ul. Sewera – dofinanso-
wanie przebudowy; ul. Balicka boczna 
– przebudowa ulicy wraz z odwodnie-
niem; ul. Przybyszewskiego – remont 
ulicy na odcinku od ul. Zarzecze do ul.  
Lea – kontynuacja; ul. J. Lea – remont 
chodnika na odcinku od ul. Zarzecze do 
ul. Przybyszewskiego; ul. Kurozwęc-
kiego boczna – wykonanie nakładki 
asfaltowej; ul. Machaya – wykonanie 
nakładki asfaltowej; ul. Cicha – remont 
ulicy wraz z chodnikiem na przedłużeniu  
ul. Cichej, położonym na terenie gmin-
nym; ul. Przy Młynówce – wykonanie 
nakładki asfaltowej; ul. Bronowicka – 
remont chodnika od przystanku tram-
wajowego do nr 46; ul. Jadwigi z Łob-
zowa – remont chodnika od ul. Młodej 
Polski do ul. Staszczyka, wraz z chod-
nikami po stronie przedszkola oraz 
dojazd wraz z chodnikiem do bloku nr 
13; remont chodnika na półkolu zjazdu 
z ul. Bronowickiej na ul. Armii Krajo-
wej; remont chodnika od przystanku 
tramwajowego na ul. Bronowickiej do 
ul. Jadwigi z Łobzowa, wzdłuż budynku 

nr 2 (po zachodniej stronie budynku); 
ul. Rodakowskiego – remont chodni-
ka; remont chodnika na ul. Balickiej od 
wjazdu do kościoła do pętli autobuso-
wej; remont uliczek wewnętrznych po 
zachodniej stronie ulicy Rydla; remont 
ulicy Szlachtowskiego; remont ulicy 
Prystora; remont ul. Hamernia na od-
cinku od ul. Odlewniczej do ul. Przy-
jemnej. 
Uchylono natomiast uchwałę Nr 
IX/80/2011 Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice z dnia 27 września 2011 roku 
w sprawie listy rankingowej zadań po-
wierzonych na rok 2012 w zakresie 
prac remontowych dróg, chodników  
i oświetlenia.
UCHWAŁA Nr XI/112/2011
W sprawie wygaśnięcia mandatu człon-
ka Rady Dzielnicy VI Bronowice, rad-
nego Bartosza Pasierba.
UCHWAŁA Nr XI/113/2011
W sprawie odwołania radnego Krzysz-
tofa Dudy z funkcji wiceprzewodniczą-
cego Komisji Zagospodarowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska Rady 
Dzielnicy VI Bronowice. 
UCHWAŁA Nr XI/114/2011
W sprawie wyboru radnego Krzyszto-
fa Dudy na przewodniczącego Komi-
sji Zagospodarowania Przestrzennego  
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy 
VI Bronowice.

W listopadzie br. na-
stąpiły zmiany w składzie Rady 
Miasta Krakowa, będące wy-
nikiem wygaśnięcia manda-
tów dwóch radnych, Andrzeja 
Dudy i Patricka den Bult, który 
pożegnał się nie tylko z manda-
tem, ale również z Krakowem. 
Wybrał pracę w firmie we Wro-
cławiu, ale jak powiedział nie 
wyklucza w przyszłości powro-
tu do samorządu. Jego miejsce 
zajął Bogdan Smok, przewod-

niczący Dzielnicy VI Bronowice, który 
na sesji Rady Miasta, 9 listopada, złożył 
uroczyste ślubowanie, stając się tym sa-
mym pełnoprawnym radnym, nie tylko 
Dzielnicy ale i Miasta.
Funkcja przewodniczącego jaką pia-
stuje jest absorbująca czasowo, zaan-
gażowanie się w pracę Miasta też wy-
maga czasu, czy uda się połączyć obie 
funkcje? Jak nam powiedział Bogdan 
Smok: z tym nie powinno być żadnych 
problemów, chociaż będzie to wymagać  
z jego strony zwiększonego wysiłku. 
Lubi  jednak trudne wyzwania i pracy 
się nie boi.
Wraz ze zmianami w składzie Rady 
Miasta Krakowa nastąpiły zmiany  
w składach komisji. Radnego Bogdana 
Smoka powołano do składu Komisji ds. 

ILONA STUS

Po ślubowaniu był czas na kwiaty i gratulacje
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wykorzystania funduszy Unii Europej-
skiej oraz Komisji Edukacji, a także do 
składu Komisji Rodziny i Polityki Spo-
łecznej oraz Komisji Sportu, Turystyki  
i Kultury Fizycznej.
Co zadecydowało o takim wyborze ko-
misji? Doświadczenie zawodowe i spo-
łeczne, które chce w pełni wykorzystać 

Rada Dzielnicy VI 

Bronowice

Krakowskie Stowarzyszenie  

FESTIWAL ARTYSTYCZNY 

TWÓRCÓW I GRUP INTEGRACYJ-

NYCH "FATIGI ‘2011

KLUB KULTURY „MYDLNIKI” 
oraz

Oświatowe

 „Pro Edukatione”

ogłaszają:

w Radzie Miasta. A to 30 lat pracy jako 
nauczyciel-wychowawca, w tym 17 lat 
pracy na stanowisku kierowniczym  
w placówce oświatowej. Kilkunastolet-
nia praca trenerska oraz działalność 
społeczna w sporcie i organizacjach 
pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych i starszych. 

Ogromne znaczenie ma też doświad-
czenie zdobyte w Radzie Dzielnicy.
Z krakowską Radą Miasta pożegnał się 
także radny Andrzej Duda, który zdo-
był mandat poselski. Jego miejsce zajął 
Adam Kalita, pracownik krakowskiego 
oddziału IPN.

Kim byli, Ci 
Którzy dali nazwy

bronowiCKim uliCom

JAN STRÓŻECKI – człowiek o wysokiej kulturze osobistej, skromny, o wielkiej 
osobowości, bez reszty oddany swoim ideałom. Wybitny działacz walczący  
o społeczne wyzwolenie klasy robotniczej. Podzielił los zesłańców na przełomie 
XIX i XX wieku. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania fotograf, z przekonań  
socjalista.

ILONA STUS

Urodził się 21 czerwca, w sta-
rej szlacheckiej rodzinie, w 1869 roku,  
w Chmielniku, w powiecie kieleckim. 
Pochodził z rodziny demokratyczno-
powstańczej, mocno kultywującej tra-
dycje niepodległościowe.

Skończył gimnazjum w Kielcach,  
w którym zaprzyjaźnił się m.in. ze Ste-
fanem Żeromskim, który nie omieszkał 
wspomnieć o przyjacielu w „Puszczy 
jodłowej”, a także uczynił go prototy-
pem postaci swoich późniejszych utwo-
rów: Jana Waleckiego w „Syzyfowych 
pracach” czy Janka w opowiadaniu 
„Mogiła”. Po maturze przeniósł się do 
Warszawy, gdzie studiował prawo na 
Uniwersytecie Warszawskim. W tym 
czasie czynnie włączył się w działalność 
Zjednoczenia Robotniczego.

Po ukończeniu studiów odbył służ-
bę wojskową, którą zakończył w stopniu 
chorążego rezerwy. Jako przedstawiciel 
Zjednoczenia Robotniczego uczestni-
czył w powołaniu Związku Zagranicz-
nego Socjalistów Polskich, będącego 
zalążkiem Polskiej Partii Socjalistycz-
nej. Z jego ramienia został wydelego-
wany do Berlina. Tu założył i redagował 
„Gazetę Robotniczą”. Następnie powró-
cił do Warszawy, gdzie stał się jednym 
z trzech członków pierwszego Central-
nego Komitetu Wykonawczego Polskiej 
Partii Socjalistycznej w Królestwie Pol-
skim, której był współzałożycielem. Był 
też współredaktorem „Robotnika”.

W sierpniu 1894 roku Stróżeckiego 
aresztowano i osadzono w X Pawilonie 
Cytadeli, skąd po zakończeniu śledztwa 
przeniesiono na Pawiak, gdzie spędził    
dwa lata, po czym został skazany na  
8 lat zesłania do Wschodniej Syberii. 

Po odbyciu kary, w 1904 powrócił 
do Warszawy. Rok później aktywnie już 
działał w szeregach PPS. Po rozłamie 
w 1906 roku kontynuował działalność 
w PPS-Lewicy. Od 1907 roku przeby-
wał wraz żoną Esterą Golde, działaczką 
PPS, na emigracji we Francji. Osiedlili 
się w Paryżu, gdzie prowadził zakład 
fotograficzny. Nie przestał jednak ak-
tywnie działać. W Paryżu był człon kiem 
Komitetu Zagranicznego PPS Lewicy 
oraz działaczem Polskiego Uniwersy-
tetu Ludo wego im. Adama Mickiewi-
cza. Zginął tragicznie, 3 sierpnia 1918 
roku w Privas, ratując tonącego rodaka  

w nurtach rzeki Ardéche (prawy dopływ 
Rodanu). Pochowany został na cmenta-
rzu Patin w Paryżu, a rzeźbę nagrobną 
wykonał Xawery Dunikowski.

Okres pobytu na zesłaniu zaowo-
cował liczną dokumentacją fotograficz-
ną. To tu Stróżecki rozwijał swoją pa-
sję. Fotografował w różnych sytuacjach 
zesłańców politycznych, Polaków i Ro-
sjan, Czukczów, Jakutów i inne tam-
tejsze plemiona, liczne krajobrazy, ob-
rzędy i uroczystości, zaprzęgi reniferów 
i psów pociągowych. Brał udział także 
w różnych wyprawach myśliwskich  
i naukowych. Jedną z nich, najbardziej 
interesującą, była wyprawa nad rzekę 
Berezówkę, gdzie Czukczowie w 1898 
roku znaleźli całego mamuta. Dołączył 
wówczas do ekspedycji naukowej z Pe-
tersburga, której celem było przepro-
wadzenia badań naukowych w tamtym 
terenie.

Centrum Kultury 
 „Dworek Białoprądnicki” 

υ υ

KONKURS 

„INSPIRACJA DZIEŁEM SZTUKI”

oraz

Regulamin,	 karty	 zgłoszenia	 oraz	 szczegóło-
we	informacje	o	festiwalu	i	konkursie	dostęp-
ne	 są	 na	 stronie	www.dzielnica6.krakow.pl  
i www.dworek.krakow.pl/kluby-kultury



6

Listopad to szczególny miesiąc w polskim kalendarzu. Głównie z powodu 
świąt Wszystkich Świętych, ale również w związku z kolejnymi rocznicami  
historycznych wydarzeń, które dały Polakom niepodległość.

NIEPODLEGŁY KRAKÓW

W	imieniu	mieszkańców	i	radnych	Bronowic	kwiaty	złożyli	przewodniczący	Rady	i	Zarządu	Dzielnicy	VI	–	
Bogdan	Smok,	wiceprzewodnicząca	–	Alicja	Gackiewicz	oraz	członek	Rady	–	Waldemar	Janusz
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JACEK ŁAZ
Historyk

łości władzy austriackiej utworzono 
specjalną komisję o bardzo wymownej 
nazwie, a mianowicie Polską Komisję 
Likwidacyjną, w skład, której weszli 
przedstawiciele różnych stronnictw po-
litycznych, od konserwatystów po so-
cjalistów, którym przyświecało przede 
wszystkim wspólne dobro – niepodle-
gła Polska. W tych samych nastrojach 
urzędnicy różnych kategorii zdeklaro-
wali, że uznają się za funkcjonariuszy 
państwa polskiego. W takim duchu za-
częto się przygotowywać do przejęcia 
miasta. Długo nie trzeba było czekać 
na działania. 31 października 1918 
roku polscy żołnierze, pod dowódz-
twem por. Antoniego Stawarza rozbili 
nieprzyjacielskie wojska stacjonujące 
w podgórskich koszarach. Następnie 
udekorowani orzełkami i barwami na-
rodowymi ruszyli na Rynek Główny. W 
ich ślad poszli inni polscy żołnierze i 
tak zaczęto usuwać napisy i emblematy 
zaborcy, rozbrajać austriackich ofice-
rów, przejmować budynki wojskowe. 
Bardzo symbolicznym aktem było - po 
bezkrwawym przejęciu od Austriaków 
przez polskie oddziały służby na odwa-
chu przy Wieży Ratuszowej – wywie-
szenie sztandaru narodowego z pol-
skim orłem na odwachu wojskowym na 
Rynku, gdzie do tej pory wartę pełniły 

wojska zaborcy, co było widocznym 
znakiem panowania austriackiego nad 
Krakowem. Równocześnie trwające 
pertraktacje polsko-austriackie przy-
niosły zadawalający rezultat w posta-
ci oddania przez Austriaków władzy  
w mieście w ręce komendanta wojska 
polskiego płk. Bolesława Roi. Na mie-
ście pojawiły się, w bardzo szybkim 
tempie, plakaty ze wspaniałą wiado-
mością, co spowodowało, że Krako-
wian ogarnął wielki entuzjazm. Jeden 
ze świadków ówczesnych wydarzeń, 
Klemens Bąkowski, zanotował w swym 
dzienniku: „Polska jest naprawdę! Kra-
ków jest polski”. Tym samym Kraków 
stał się pierwszym polskim miastem, 
które zrzuciło jarzmo niewoli i poczuło 
powiew wolności.

Kilka dni później po wspomnia-
nych wydarzeniach zorganizowano 
manifestację patriotyczną na rzecz 
jedności państwa polskiego. Odbyło 
się uroczyste nabożeństwo na Wawe-
lu, przemaszerował pochód na Rynek 
z przemówieniami pod Magistratem 
i pomnikiem Adama Mickiewicza oraz 
przy dźwiękach orkiestry dokonano 
zmiany warty.

Dziś w wolnej już Polsce nie zapomi-
namy o czynach i bohaterstwie naszych 
przodków. Jedną z form ich uczczenia 
jest również pochód patriotyczny uli-
cami Krakowa. Jak co roku rozpoczął 
się on złożeniem hołdu marszałkowi 
Józefowi Piłsudzkiemu przez władze 
miejskie i wojewódzkie, a następnie 
uroczystą mszą św. celebrowaną przez 
metropolitę krakowskiego kard. Stani-
sława Dziwisza, w katedrze wawelskiej. 
Po nabożeństwie, pod Wzgórzem Wa-
welskim uformował się pochód groma-
dzący władze wojewódzkie i miejskie, 
parlamentarzystów, samorządowców, 
służby mundurowe, kombatantów, 
harcerzy i członków wielu innych or-
ganizacji. Przeszedł on pod Krzyż Ka-
tyński, gdzie przedstawiciele miasta  
i województwa złożyli kwiaty. Następ-
nie pochód przy akompaniamencie 
orkiestry wojskowej ruszył traktem 
królewskim przed Grób Nieznanego 
Żołnierza na Plac Matejki, gdzie roz-
poczęły się kulminacyjne uroczystości,  
w trakcie których przy dźwiękach 
Mazurka Dąbrowskiego zatknięto na 
maszt flagę narodową, po czym doko-
nano zmiany warty honorowej. Ostat-
nimi etapem uroczystości był apel po-
ległych z salwą honorową, po którym 
liczne delegacje złożyły wieńce.

W tym roku przypada 93. rocz-
nica odzyskania niepodległości przez 
Polskę, a dzień 11 listopada ustano-
wiono świętem narodowym dopiero 
w 1937 roku. Jednak nieformalnie 
pierwsze święto obchodzono znacznie 
wcześniej i to tylko w Krakowie, ponie-
waż właśnie w nim zaczęły się pierwsze 
zmiany. Jesienią 1918 roku Kraków był 
miastem, w którym jego mieszkańcy od 
dawna odczuwali zbliżający się koniec 
zniewolenia przez zaborcę – w tym 
przypadku austriackiego. Uwidocznia-
ło się to m.in. zrzucaniem emblematów 
państwowych zaborcy czy puszczaniem 
na ulice miasta psów z przypiętymi 
orderami austriackimi. Jednym sło-
wem czekano na odpowiedni moment, 
żeby skończyć z panowaniem zaborcy.  
W takiej gorącej atmosferze, 27 paź-
dziernika 1918 roku, zebrali się w sali 
Rady Miasta polscy posłowie do par-
lamentu austriackiego, aby stwierdzić  
w podjętej przez siebie uchwale, że: 
„Ziemie polskie, pozostające dotych-
czas w obszarze monarchii austriac-
kiej, należą do państwa polskiego”.  
W celu usunięcia wszelkich pozosta-
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ŚPIEWAJMY RAZEM
ODDAJĄC CZEŚĆ OJCZYŹNIE
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Wspólnym śpiewem dyruguje Magdalena Matyasik

υ

Już po raz drugi społeczność Bro-
nowic Małych uczciła Święto Niepodle-
głości modlitwą, śpiewem i wierszem. 
11 listopada 2011 roku o godz. 17.00 
odbyła się w kościele pod wezwaniem 
św. Antoniego w Bronowicach Małych 
msza święta w intencji: „Ojczyzny i lu-
dzi, którzy oddali za nią życie”, a na-
stępnie wspólne śpiewanie piosenek  
i pieśni patriotycznych. Organizato-
rami uroczystości byli: Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic, parafia pw. św. 
Antoniego i Szkoła Podstawowa nr 50 
im. Wł. Tetmajera w Krakowie. Bogaty 
repertuar piosenek i pieśni patriotycz-
nych przygotowały chóry, które prze-
wodziły wspólnemu śpiewaniu: Chór 
Parafii św. Antoniego – kierownictwo 
muzyczne Magdalena Matyasik, Chór 

Pieśni patriotyczne często rodziły się na froncie, w ogniu walki, w okopach. Do-
dawały otuchy, zagrzewały do boju, były manifestacją tożsamości narodowej, 
by nie dać „pogrześć polskiej mowy”. Śpiewane wspólnie, przy okazji świąt na-
rodowych, przetrwały lata i miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia nie zapo-
mną słów, które prowadziły chłopców, gdy „za naszą Polskę szli w bój”.

ANNA ŻELAWSKA
Dyrektor	SP	50

żeński Insideo – kierownictwo muzycz-
ne Magdalena Brzewska, Chór szkolny 
SP 50 – kierownictwo muzyczne Ro-
bert Pazera.
Wspólne śpiewanie ułatwiły śpiew-
niki przygotowane przez ks. probosz-
cza Mariana Bylicę. Krótki program 
poetycko-historyczny zaprezentowali 
uczniowie SP 50, pod kierunkiem Mał-
gorzaty Jurasz, która opracowała sce-
nariusz i czuwała nad organizacją całej 
uroczystości. 
Liczny i aktywny udział mieszkań-
ców Bronowic, nauczycieli, rodziców  
i uczniów SP 50 dowodzi, iż w tej spo-
łeczności bardzo żywe są tradycje pa-
triotyczne, a miłości do Ojczyzny uczy 
się w szkole i w domu.
Na koniec uczniowie SP 50 przepro-
wadzili kwestę na rzecz Hospicjum  
św. Łazarza w Krakowie.
To była wspaniała lekcja patriotyzmu.

Z KRONIKI SZKOLNEJ

14.10.2011r.
 dzieci z klasy I a i I b zostały przyjęte 

do Braci Uczniowskiej  
Szkoły Podstawowej nr 50.

Pierwszaki pod przewodnictwem swo-
ich wychowawców, mgr Beaty Bodek-
Szumiec i mgr Sylwii Dworzańskiej, 
przygotowały program artystyczny, 
pełen piosenek i wierszy.
Powitał ich sam patron Włodzimierz 
Tetmajer z żoną i dziećmi (w role, któ-
rych wcielili się uczniowie klasy VI).
Po akcie ślubowania nastąpiło paso-
wanie na

 UCZNIA SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ NR 50. 

Dokonali tego zaproszeni goście:
dyrektor inż. Marek Kudasiewicz 
i obecna dyrektor, mgr Anna Żelaw-
ska.

W Dzień Ślubowania klas pierwszych 
oficjalnie otwarto Rok Jubileuszu 

dwudziestolecia powrotu „Pięćdzie-
siątki” do Bronowic i czterdziestopię-

ciolecia nadania szkole imienia  
Włodzimierza Tetmajera.

Kolejnym ważnym wydarzeniem  
w ramach obchodów  

Roku Jubileuszowego będzie poświę-
cenie sztandaru szkoły, który nastąpi 

16 grudnia 2011 roku.

υ υ

"Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi SPuStoSzą złodzieje, 
Pieśń ujdzie cało..." A. Mickiewicz

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne 
SP 50 serdecznie zaprasza na

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE 

I POŚWIĘCENIE SZTANDARU

Szkoły Podstawowej nr 50  
im. Włodzimierza Tetmajera  

w Krakowie
które odbędą się dnia 16 XII 2011 r.

o godz. 11.00
w kościele pw. św. Antoniego

 w Bronowicach Małych

45. rocznica nadania 
Szkole Podstawowej Nr 50 imienia

Włodzimierza Tetmajera
  20-lecie powrotu „Pięćdziesiątki”

do Bronowic



8

WYJĄTKOWI GOŚCIE
W MAGISTRACIE

W środę, 9 listopada br., spod 
Szkoły Podstawowej nr 93 wyruszy-
ły, pod opieką wychowawczyń i ro-
dziców, na wycieczkę dwie klasy: I c  
i II b. Tramwajem linii 8 dotarły na pl. 
Wszystkich Świętych, gdzie znajduje 
się główny gmach miejskiego urzędu, 
siedziba Prezydenta Miasta Krakowa 
i Rady Miasta Krakowa, cel wycieczki 
uczniów.

Gości powitała w Holu Kamiennym 
gospodyni spotkania, radna Marta Pa-
tena – przewodniczącą Komisji Edu-
kacji Rady Miasta Krakowa, która po 
przekazaniu podstawowych informacji 
udała się wraz z dziećmi na spotkanie 
z Prezydentem Miasta Krakowa. Ode-
rwany od codziennych obowiązków 
prezydent, prof. Jacek Majchrowski, 
chwaląc się sześcioletnim wnukiem,  
z troską zapytał pierwszoklasistów: 
Jak jest? Klasa I c, złożona z samych 
sześciolatków gromkim chórem odpo-
wiedziała, że nie tylko dobrze, ale na-
wet więcej niż bardzo dobrze, bo jest 
na szóstkę, co potwierdzał przyniesio-

Te dwie godziny przypadkowych relacji: codziennych, zwykłych czynności dla 
jednych i świątecznych czynności dla drugich stały się powodem do różnorod-
nych refleksji i emocji wywołanych wzajemnym spotkaniem.

ny transparent. Na pamiątkę spotka-
nia dzieci wręczyły prezydentowi pracę 
plastyczną z motywami Krakowa, wy-
konaną na zajęciach szkolnych. 

Po wykonaniu pamiątkowej foto-
grafii, prezydent wrócił do swych obo-
wiązków, a dzieci kontynuowały zwie-
dzanie: Salę im. J. Lea, gdzie spotykają 
się przed sesją radni z przedstawiciela-
mi wszystkich wydziałów UMK i foyer 
przed Salą Obrad, z pięknym, zabyt-
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Prezydent mimo wielu obowiązków znalazł czas dla specjalnych gości

Czy są wśród nich przyszli radni, czas pokaże

kowym okrągłym 
stołem. 

W najpiękniej-
szej sali naszego 
miasta, Sali Obrad 
Rady Stołecznego 
Królewskiego Mia-
sta Krakowa, odby-
wały się przygoto-
wania do sesji: pod-
łączanie urządzeń 
do elektronicznego 
głosowania, insta-
lowanie ekranu do 
wyświetlania infor-
macji i prezentacji 
oraz gromadzenie 
potrzebnych doku-

MARTA PATENA
Radna	Miasta	Krakowa

mentów. Do rozpoczęcia sesji była jesz-
cze godzina, więc dzieci mogły wczuć 
się w rolę radnych: usiadły na wygod-
nych fotelach i wysłuchały opowieści  
o organizacji codziennej pracy rad-
nych, podobnej do pracy samorządu 
klasowego i szkolnego. Mali goście 
zasypywali pytaniami gospodynię 
spotkania. Pytali między innymi o to: 
jak zostać prezydentem Krakowa i kto 
wybiera radnych? Do kogo zwrócić się 
o nowoczesne boisko w ich szkole? Co 
pan prezydent robi dla osób niepełno-
sprawnych i jak dba o dzieci? Ile jest 
radnych w mieście, a ile w dzielnicach?

Aby nie przeszkadzać w przygoto-
waniach przed sesją dzieci zajęły miej-
sca na tzw. galerii. Otrzymały foldery ze 
składem Rady Miasta Krakowa i obser-
wowały, jak radni schodzą się na sesję, 
rozpoznając ich ze zdjęć. Przewodni-
czący Rady Bogusław Kośmider, prze-
chodząc obok, przywitał się z uczniami 
i po krótkiej rozmowie otrzymał w po-
darunku pracę plastyczną, która zosta-
ła wystawiona na specjalnych sztalu-
gach na Sali Obrad, podczas sesji. 

Radni i pracownicy Urzędu Miasta 
przechodzący obok siedzących uczniów 
pytali – Skąd takie grzeczne dzieci?  
– Z mojej dzielnicy, z Bronowic – odpo-
wiadała z dumą gospodyni spotkania. 

Po obejrzeniu części sesji, na któ-
rej oficjalnie powitano gości ze Szkoły 
Podstawowej nr 93 im. L. Rydla w Kra-
kowie, uczniowie w absolutnej ciszy 
opuścili salę obrad, wychodząc klatką 
F. Wielką radość sprawiły im drobne 
upominki od Prezydenta Miasta, któ-
rymi zostali obdarowani wszyscy mali 
goście.  υ υ

fo
t.

 Z
bi

gn
ie

w
 P

lic
h



9

Głównym tematem pierwszej se-
sji była piramida zdrowego odżywiania 
się. W zeszłym roku przyszedł czas na 
promowanie ruchu i zdrowej diety, na-
tomiast tegoroczna, trzecia już edycja, 
była poświęcona szkodliwości palenia. 
Jak pokazuje życie, temat ten jest ak-
tualny już na poziomie gimnazjum a 
niekiedy i szkoły podstawowej, co jest 

PAPIEROS NA ŁAWIE
OSKARŻONYCH

RUSZAMY SZLAKIEM

Nikogo, nie trzeba przekonywać jak ważny jest zdrowy styl życia. Jednak nie 
zawsze stosujemy się do wskazań, które pozwoliłyby go zachować. Jak temu 
zapobiec? Takie wyzwanie podjęła dyrekcja Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogo-
wych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie od trzech lat uczniowie włączają 
się w akcję promującą zdrowy styl życia wśród młodzieży.

ILONA STUS

BARBARA MISZCZYK
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Nagrodą w konkursie na najlepszy plakat był udekorowany owoc ananasa

bardzo niepokojące a zarazem alarmu-
jące, że już od najmłodszych lat należy 
uświadamiać młodzież, wśród której 
jest wiele osób dotkniętych tym proble-
mem.
Temat bardzo trudny, bo jak w sposób 
przystępny i przekonywujący, pozba-
wiony mentorskiej nuty przekazać mło-
dzieży jak zgubny w skutkach może być 
nałóg palenia.
Forma podjęcia tego tematu przez 
uczniów okazała się bardzo trafiona. 

Papieros zasiadł na ławie oskarżonych. 
Nie był bezbronny, bo jak w rzeczywi-
stości procesowej miał swojego obroń-
cę. Nie zdołał on jednak wybronić swo-
jego klienta, który po przesłuchaniu 
świadków został skazany. To ciekawe, 
dowcipne i jak na wagę problemu lek-
kie przedstawienie pokazało szkodli-
wość palenia oraz uświadomiło co tak 
naprawdę zawiera w swym składzie 
papieros. Nie zabrakło też nudnych na 
ogół statystyk, które w tym aspekcie 
nabrały dużego znaczenia.
Spotkaniu towarzyszyły również kon-
certy, pokaz jazdy na BMX'ie, jako al-
ternatywa dla aktywnego spędzania 
wolnego czasu oraz konkurs na najlep-
szy plakat, zniechęcający do palenia. 
Laureaci konkursu zostali nagrodzenia 
przybranym owocem ananasa. Pozosta-
jąc w temacie zdrowego stylu życia nie 
zabrakło poczęstunku: jabłek i korecz-
ków zrobionych z warzyw i owoców.
Czy takie akcje mają sens?
– Uważam, że propagowanie zdrowego 
trybu życia wśród młodzieży jest bardzo 
ważne i dlatego należą się duże słowa 
uznania dla dyrekcji Szkoły, pedagogów 
oraz uczniów za zorganizowanie sesji  
na temat szkodliwości palenia papie-
rosów, szczególnie wśród młodzieży – 
mówi Waldemar Janusz, przewodniczą-
cy Komisji Edukacji, który reprezento-
wał Dzielnicę VI na spotkaniu. – Środki 
przeznaczone przez Radę Dzielnicy nie 
zostały zmarnowane i myślę że jak co 
rok, będziemy ze swej strony popierać 
inicjatywy kształtujące wśród młodzie-
ży zdrowy styl życia. Zorganizowana 
przez uczniów sesja była bardzo udana 
i widać było, że zarówno młodzież, jak 
i grono pedagogiczne świetnie się przy 
tym bawili – dodaje.

W naszej dzielnicy przy ul. 
Na Błonie, przy pętli tramwajowej, 
na parkingu przy ul. Tetmajera oraz  
w Mydlnikach,  na placu przed kościo-
łem, znajdują się tablice informacyjne. 
Widnieje na nich mapa naszej dzielnicy 
z zaznaczonym szlakiem Trasy histo-
ryczno-kulturowej Bronowice Małe – 
Mydlniki. 
Na początku października, Towarzy-

stwu Przyjaciół Bronowic udało się 
zagospodarować drugą stronę każdej 
z tablic. Zostały na niej naklejone fo-
tografie przedstawiające najciekawsze 
miejsca  na wyznaczonej trasie space-
rowej. Zamieszono 25 fotografii, jedna 
współczesna a druga archiwalna. Przed-
stawiamy Państwu naszą dzielnicę, jej 
historyczne zakątki, tak odmienne od 
blokowej zabudowy naszej dzielnicy, 
która dominuje w jej zachodniej części. 
Pomysłodawcą postawienia tablic było 
TPB, przy wsparciu finansowym Rady 

Dzielnicy VI. Praca przebiegała etapa-
mi, ale w tym roku nasze plany udało 
się sfinalizować. Koncepcją i aranżacją 
tablicy zajmowali się członkowie TPB: 
Anna Korajda, Piotr Szmigielski oraz 
Mieczysław Stachura, który organizo-
wał pracę, a przedstawione na tablicy 
fotografie są owocem jego zaintereso-
wań fotografią i Bronowicami. 

Zapraszamy zatem na naszą bro-
nowicką trasę, życzymy miłych nie-
dzielnych spacerów zarówno na Tra-
sie historyczno-kulturowej Bronowice 
Małe – Mydlniki, a także szlakiem spa-
cerowym Młynówki Królewskiej. 

υ
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IGRZYSKA 2011

W Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej Szkół Podstawowych wspania-
ły sukces sportowy osiągnęła Szkoła 
Podstawowa 153 zajmując w general-
nej punktacji trzecie miejsce. Chłopcy 
uplasowali się na X miejscu natomiast 
dziewczęta zdeklasowały swoje konku-
rentki wygrywając swoją klasyfikację 
z ogromna przewagą nad resztą szkół. 
Warto wspomnieć absolwentki SP 153, 
które osiągnęły sukcesy w Krakowie  
i Małopolsce w biegach, wieloboju lek-
koatletycznym, narciarstwie, piłce noż-
nej, pływaniu, szachach, tenisie stoło-
wym.  Karolina i Agnieszka Barańskie, 
Dalia Jesiąka, Alicja Śliwa, Natalia Ma-

WOJCIECH BORKOWSKI
Radny Dzielnicy VI

υ υ

Miejski	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	 reali-
zuje	projekt	pt.	„Pora	na	aktywność”	adresowa-
ny	do	mieszkańców	Krakowa,	którzy	są	w	wieku	
aktywności	 zawodowej,	 zmagają	 się	 z	 różnymi	
problemami	i	chcą	zmienić	swoje	życie	na	lepsze.	
Oferowana	 pomoc	 dotyczy	 zarówno	
sfery	 zawodowej,	 jaki	 i	 społecznej.	
Osoby,	 które	 zgłoszą	 się	 do	 pra-
cownika	socjalnego,	mogą	liczyć	na	
porady	specjalistów,	kursy	zawodo-
we	oraz	różnorodne	formy	rozwoju	
umiejętności	i	kompetencji	społecz-
nych	i	zawodowych,	które	poprawią	
relacje	z	bliskimi	i	pozytywnie	wpły-
ną	 na	 radzenie	 sobie	 z	 otaczającą	
rzeczywistością.	Zapraszamy!

Dla	 wielu	 klientów	 MOPS	
problemem	 jest	 brak	 zatrudnienia	
lub	niskie	kwalifikacje,	 które	nie	dają	
gwarancji	na	utrzymanie	się	na	rynku	pracy.	Dla-
tego	specjalnie	dla	nich	organizowane	są	kursy	
zawodowe	wraz	z	uprawnieniami	do	wykonywa-
nia	nowego	zawodu.	Są	to	zawody,	na	które	jest	
stałe	 zapotrzebowanie	 na	 rynku	 pracy.	 Daje	 to	
szanse	 na	 utrzymanie	 obecnego	 zatrudnienia,	 
a	nawet	na	awans	zawodowy.	Dotyczy	to	np.	pra-

wa	jazdy	kat.	C	lub	C+D,	kwalifikacji	wstępnej	do	
przewozu	osób,	zaawansowanego	kursu	grafiki	
komputerowej.	 Reagujemy	 również	 na	 dyna-
mikę	 rynku	 pracy	 i	 zapotrzebowanie	 na	 nowe	
zawody,	dlatego	kierujemy	klientów	na	niszowe	
kursy	zawodowe,	np.	kurs	alpinizmu	przemysło-
wego,	brukarza,	obsługi	piły	mechanicznej.

W	najbliższym	czasie	organizowane	będą	
kursy:	 kasjer-fakturzysta	
z	obsługą	kasy	fiskalnej	
i	 programu	 do	 faktu-
rowania,	 brukarz,	 kurs	
energetyczny	 SEP,	 ob-
sługa	 piły	 mechanicz-
nej,	 alpinizm	 przemy-
słowy,	 kurs	 kelnerski,	
kurs	 sekretarsko-asy-
stencki.
Duża	 grupa	 uczestni-
ków	projektu	 otrzymu-
je	 wsparcie	 w	 formie	

udziału	 w	 warsztatach.	
Program	 zajęć	 dostosowany	 jest	 do	 indywi-
dualnych	 potrzeb	 klientów.	 Są	 grupy	 uczest-
niczące	 w	 warsztatach	motywacyjnych	 i	 anty-
stresowych,	 warsztatach	 dla	 osób	 (dorosłych	 
i	młodzieży)	dotkniętych	przemocą	w	rodzinie,	
dla	 osób	walczących	 z	 nałogiem	alkoholowym	
i	 osób	 współuzależnionych	 z	 ich	 najbliższego	

otoczenia,	 warsztaty	 dla	
kobiet	w	ciąży	i	dla	rodzin	
z	 problemami	 opiekuń-

Miejski	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Krakowie

30-529	Kraków,	ul.	Józefińska	14,	tel.	+4812		616	54	27,	fax.	+4812	616	54	28-mail:	do@poczta.mops.krakow.pl

czo-wychowawczymi.	 Wielu	 klientów	 MOPS	
skorzystało	dotychczas	z	cyklu	spotkań	podno-
szących	kompetencje	społeczne	i	zawodowe.	To	
ciekawa	propozycja	szczególnie	dla	tych,	którzy	
nie	 radzą	 sobie	 z	 osiągnięciami	 współczesnej	
techniki	szybko	wkraczającymi	w	naszą	codzien-
ność.
W	 najbliższym	 czasie	 organizowane	 będą:	
warsztaty	dla	kobiet	w	ciąży,	warsztaty	kompe-
tencji	społecznych,	warsztaty	motywujące.

Odrębną	 ofertę	 kieruje	 MOPS	 do	 osób	
niepełnosprawnych.	 Dla	 nich	 przewidziane	 są	
warsztaty	 aktywizacji	 zawodowej	 podnoszące	
ich	 kompetencje	 społeczne.	 Zajęcia	 realizowa-
ne	 będą	 w	 formie	 stacjonarnej	 i	 wyjazdowej. 
W	zeszłym	roku,	z	 takiego	szkolenia	skorzysta-
ło	92	osoby.	W	programie	szkolenia	są	wykłady	
dot.	sytuacji	osób	niepełnosprawnych	(ON)	na	
rynku	pracy,	praw	ON	i	obowiązków	pracodaw-
ców	w	stosunku	do	ON.	Specjaliści	prowadzący	
warsztaty	uczą	metod	autoprezentacji,	radzenia	
sobie	ze	stresem,	budowania	pozytywnych	re-
lacji	 interpersonalnych.	Dodatkowo	prowadzo-
ne	 są	 warsztaty	 motywacyjne,	 wzmacniające	
poczucie	własnej	wartości,	pozwalające	poznać	
własne	możliwości	i	ograniczenia.

Pora na aktywność

Wszystkie formy 
wsparcia oferowane w ramach 
projektu „Pora na aktywność” są 
bezpłatne i skorzystało z nich już 
3092 osób. Aby rozpocząć udział 
w projekcie i pracę nad zmianą 
swojego życia, wystarczy zgłosić 
się do pracownika socjalnego Filii 
MOPS w Krakowie właściwej dla 
miejsca zamieszkania. Wspólnie 
zostaną opracowane metody 
pracy i plan działania. 

W Centrum Rozwoju Com Com Zone odbyła się Krakowska Gala 
Sportu Młodzieżowego podsumowująca osiągnięcia młodych 
sportowców szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w roku szkolnym 2010/2011.

lota, Justyna Zbiegień, 
Klaudia Wolczyk, Vic-
toria Ulińska, Weronika 
Wygoda to jedne z najlep-
szych dziewcząt, których 
osiągnięcia przyczyniły 
się do końcowego trium-
fu. Wśród wyróżnionych 
nauczycieli wychowania 
fizycznego znalazła się 
Małgorzata Jedlikowska 
trenerka i opiekunka 
dziewcząt ze szkoły 153.  
Na gali SP 153 reprezen-
towana była przez młod-
szych sportowców Julkę 
Tarczyńską i Szymona Sołtysa, którzy 
w towarzystwie dyrektora Szkoły Jana 
Hrynczuka oraz nauczyciela wychowa-
nia fizycznego, Janusza Bobaka ode-

brali okolicznościowe puchary i dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego dla szkół. 

Od lewej: Alicja Śliwa i siostry Barańskie
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POZIOMO:
1)	pozostawiona	na	sekretarce
5)	ważne	żeby	był	wygodny
9)	jedna	ze	wschodnich	sztuk	walki
10)	czasem	pomagają	w	karierze
12)	przygotowuje	sportowców	do	zawodów
13)	dzienny	w	sklepie
16)	dawniej	przebaczenie,	darowanie	winy,	życia
17)	wydzielona	przestrzeń	lotnicza
19)	ma	go	siostra
23)	potrawa	jak	fiasko
25)	Bartosiewicz,	piosenkarka
26)	sceniczny	dramat	muzyczny
30)	biega	na	długim	dystansie
31)	widoczna	na	szkle
32)	metalowa	forma	z	czcionkami
33)	ptak	błotny
35)	chybione	kopnięcie
36)	etatowo	parzy	kawę
38)	ciężar	opakowania
41)	symboliczny	przedmiot
42)	miasto	z	browarem	Okocim
44)	najbliższe	środowisko	ludzkie
46)	Szary	lub	Biały	u	Tolkiena
49)	jadalny	małż	morski
50)	szybkoschnąca	farba
51)	jeździ	na	pstrym	koniu
52)	rozpustny	towarzysz	Dionizosa

rozrywKa

KąciK SmaKoSza

■ Obrane i umyte warzywa pokroić i lekko poddusić z dodatkiem masła
■ Gdy zmiękną i nabiorą charakterystycznego zapachu, zalać wrzącą wodą, 

osolić i ugotować
■ Następnie przetrzeć przez sito lub zmiksować
■ Przetartą zupę zaciągnąć żółtkami wymieszanymi ze śmietaną
■ Przyprawić do smaku solą, podawać z grzankami z razowego chleba lub 

łazankami z naleśników

Staropolska

   Zupa Cebulowa

Składniki:

wykonanie:

Zachęcamy Czytelników do nadsyłania, na adres redakcji, własnych, 
sprawdzonych przepisów.

PO	PRZECZYTANIU,	PRZEKAŻ	GAZETĘ	SĄSIADOWI

● 75 dag cebuli ● 2 pietruszki ● 1 łyżka masła
● 1/2 szklanki śmietany ● 1-2 żółtka ● sól

przepis nadesłany przez pana Marka

PIONOWO:
1)	stary,	doświadczony	żołnierz
2)	płyną	jeden	za	drugim
3)	stary,	doświadczony	żołnierz
4)	płynie	rynsztokiem
6)	państwo	w	Środkowej	Afryce,	ze	stolicą	w	Kigali
7)	kodów	kreskowych	-	w	kasie
8)	trzeci	okres	mezozoiku
11)	piękno,	powab
14)	wulkan	w	Japonii	z	najwyższą	kalderą
15)	list	przemycony	z	więzienia
17)	wzorcowanie
18)	szaniec	broniony	przez	Ordona
20	japońska	jednostka	długości
21)	błazen	Jagiellonów
22)	do	pokonania	na	drodze
24)	wyżyna	w	Azji	Środkowej
27)	niezgrabna,	brzydka	postać
28)	zatrudniony	na	etacie
29)	zimą	na	głowie
34)	czekoladowa	lub	perłowa
36)	z	kartkami	do	wyrywania
37)	mówi	językiem	indoeuropejskim
38)	sanki	w	wyposażeniu	GOPR-u
39)	opakowanie	np.	na	okulary
43)	Wincenty,	polityk,	działacz	ruchu	ludowego
45)	góry	z	Gerlachem
47)	arktyczny	ssak
48)	może	być	psychiczny

υ



NA RATUNEK
ZABYTKOWYM NAGROBKOM

Dnia 1 listopada, w święto 
Wszystkich Świętych, już po raz trze-
ci, członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic i radni Dzielnicy VI kwesto-
wali na Cmentarzu na Pasterniku.

Ideą kwesty na Bronowickim 
cmentarzu, jest zebranie funduszy, któ-
re będzie można przekazać na odnowę 
zabytkowych nagrobków. Zdajemy so-
bie sprawę z faktu, że nasz cmentarz jest 
raczej cmentarzem współczesnym i nie 
ma na nim zbyt wielu starych grobów, 
pozostawionych bez opieki. Pragnęli-
byśmy jednak włączyć się do odnowy 
pomnika przy grobie Włodzimierza 
Tetmajera. Tu chcemy też zaapelować 
do czytelników „Gazety Bronowickiej” 
o ewentualną pomoc we wskazaniu in-
nych grobów na Pasterniku, a także gro-
bów Bronowian rozsianych na cmenta-

Bronowicki Cmentarz na Pasterniku powstał w 1909 roku, jest więc stosunkowo 
młodym cmentarzem. Nie ma na nim zbyt wielu starych, zabytkowych 
nagrobków, niemniej jednak unosi się nad nim „młodopolski duch”. Okazały 
grobowiec rodziny Tetmajerów, w pobliżu grób rodziny Rydlów: Lucjana i jego 
siostry Heleny, dzieci poety. Cmentarz jest również miejscem spoczynku starych 
chłopskich rodów oraz wielu żołnierzy Legionów, WP i AK.

rzu Rakowickim, który przez wiele lat 
był cmentarzem parafialnym dla Bro-
nowic Małych, a pozostających w ru-
inie, nie przez zaniedbanie, ale z braku 
opiekunów. Rozważamy też myśl, czy 
zebranych fun-
duszy nie prze-
znaczyć na grób 
osoby zasłużonej 
dla miasta, bądź 
żołnierza walczą-
cego za ojczyznę, 
a którego bliscy 
wymarli. Prosi-
my o wskazówki, 
ponieważ dzię-
ki waszej ofiar-
ności ta kwesta 
może się odby-
wać. Serdecz-
nie dziękujemy 
wszystkim tym 
którzy wzięli w 
niej udział. Dzię-

Do kwesty włączyli się też młodzi radni Dzielnicy VI

Tak uzbierał się grosz do grosza

υ υ
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kujemy za każdy grosz, bo jak mówi 
przysłowie grosz do grosz i będzie ko-
kosza. Będziemy mogli cieszyć się z od-
nowienia zabytkowego nagrobka.

Organizatorem kwesty, od 31 lat 
jest Obywatelski Komitet Ratowania 
Krakowa. Od kilku lat do organiza-
cji kwesty na Cmentarzu Bronowic-
kim włączają się członkowie TPB.  
W tym roku udział wzięli: Marta Pa-
tena, zarazem radna Miasta Krakowa, 
Barbara Miszczyk, Barbara Słowikow-
ska, Justyna Słowikowska, Mariusz Ci-
choński, Piotr Szmigielski, Mieczysław 
Stachura.

Udział w kweście był dobrowol-
ny. Fundusze zbierali dorośli, a także 
młodzież z liceów i ostatnich klas gim-
nazjum. Członków Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic wsparło też dwoje mło-
dych radnych z Dzielnicy VI, Małgorza-
ta Sroczyńska i Marcin Kucharczyk.

– Cieszymy się, że mogliśmy wziąć 
udział w kweście, przyczyniając się tym 
samym, choć trochę, do ratowania za-
bytkowych nagrobków – mówi radna 
Małgorzata Sroczyńska i dodaje – By-
łam miło zaskoczona, że mieszkańcy 
tak chętnie wrzucali do puszek „drob-
niaki, z których uzbierała się niemała 
kwota.

Po zakończeniu kwesty i przelicze-
niu przez komisję w dniu 1 listopada, 
zawartości 6 zaplombowanych puszek, 
które zostały nam przydzielone, wyno-
siła 2 405 zł. Bardzo się cieszymy, że 
nasz trud można przeliczyć na tak po-
kaźną kwotę. BARBARA MISZCZYK

Prezes	TPB


