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z życia szkoły

NIEWIELKA SZKOŁA 	
Z WIELKAMI TRADYCJAMI

Historia Szkoły Podstawowej nr 50  
w Bronowicach Małych sięga swoimi ko-
rzeniami daleko w przeszłość. Od jej pow-
stania upłynęło wiele lat. Zmieniali się dy-
rektorzy, zmieniały czasy, zmienił się też 
budynek, ale duch pozostał wciąż ten sam. 
Włodzimierz Tetmajer, patron szkoły czę-
sto podkreślał dwa ważne elementy w swo-
im wychowaniu. Pierwszy − to zżycie się 
i ścisła łączność z podhalańskim ludem, 
którą w szerszym pojęciu można rozumieć 
jako dbałość o nasze korzenie, drugi − 
patriotyzm. Te dwa czynniki kształtowa-
ły jego psychikę i charakter oraz wpłynę-
ły na dalsze życie i poglądy. Wartości te, 
często uważane we współczesnym świecie 
za niemodne są w tej szkole pielęgnowane  
do dziś.

Wychowanie w tradycji i patriotyzmie, 
ważna rola Parafii i Kościoła w procesie 
wychowawczym obejmującym rozwój moralny i duchowy, dialog z rodzi-
cami. Takim ideom szkoła pozostaje wierna.

Jej niepowtarzalny klimat udziela się już od progu. Kameralna, prawie 
rodzinna atmosfera. Wszyscy się znają. Trudno ją odnaleźć w wielkich 
osiedlowych szkołach, stosunkowo młodych, których karty historii dopiero 
się zapełniają.

Tu same mury, gdyby potrafiły mówić miałyby wiele do opowiedzenia. 
Mury jednak to nie wszystko. Klimat i charakter miejsca tworzą przede 
wszystkim ludzie, a tu splatały się losy wielu, zarówno bardziej, jak i mniej 
znanych, ale każdy z nich dopisał swój rozdział.

Ten rok dla Szkoły jest wyjątkowy. Minęło już 190 lat odkąd niesie ona 
kaganek oświaty, rozświetlający drogę kolejnym pokoleniom wzrastającym 
w bronowickiej tradycji.

Rok jubileuszowy rozpoczęto w grudniu uroczystymi obchodami Dnia 
Patrona. Honorowym gościem była wnuczka Włodzimierza Tetmajera, Zofia 
Gręplowska. Jej opowieść o dziadku rozbudziła wyobraźnię uczniów. Pa-
trona można było poznać nie z naukowych i biograficznych opracowań, ale 
jako człowieka z krwi i kości, dziadka, członka rodziny widzianego oczami 
osoby mu bliskiej.

Kolejne miesiące były wypełnione ciężka, ale ciekawą pracą. Dzieci zgło-
siły się do licznych konkursów związanych zarówno z wiedzą o patronie jak 
również z miejscem tak bliskim jego sercu czyli z Bronowicami.

Pierwszy konkurs dotyczył znajomości życia i twórczości Włodzimierza 
Tetmajera, w oparciu o treść książek „ Sława Panie Włodzimierzu” i „Krajo-
braz Wesela”, adresowanej do klas młodszych.

Nauczyciele wraz z uczniami spędzali czas nad wspólną lekturą, często 
pomagając im zrozumieć trudniejsze fragmenty. 

„Mój Kraków, moje Bronowice” to tytuł kolejnego konkursu tym razem 
literackiego, natomiast tematem prac plastycznych były „Bronowice świat-
łem malowane”.

Punktem kulminacyjnym roku jubileuszowego jest XIV już Festyn Bro-
nowicki, nierozerwalnie złączony z historią i tradycją szkoły. Podczas festy-
nu usłyszymy najlepsze teksty literackie laureatów konkursu, w wykona-
niu dorosłych, którzy je odczytają.

Nagrodzone w konkursie plastycznym prace zostaną natomiast wysta-
wione na aukcji, z nadzieją, że znajdą swoich nabywców, dla których będą 
stanowiły cenną pamiątkę tych dni, a potem lat, bo tak powstaje historia.

Ważnym wydarzeniem artystycznym będzie spektakl pani Magdaleny 
Furmańskiej, która wraz ze swoim ojcem byłym dyrektorem szkoły panem 
Markiem Kudasiewiczem napisała „Wydarzenia i przypadki z dziejów naszej 
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Jubilatki”. Wraz z uczniami zabiorą 
nas w sentymentalną podróż w cza-
sie, przez 190 lat istnienia szkoły na 
tle historycznych zawieruch. Mimo, 
że festyn, będzie główną uroczystoś-
cią nie zakończy on roku jubileuszo-
wego, który trwał będzie nadal, aż 
do grudnia. Wtedy to, kolejny Dzień 
Patrona zakończy jubileuszowe ob-
chody.

Nim jednak to nastąpi planowane 
są kolejne rocznicowe spotkania. Ab-
solwenci, którzy niedawno obchodzili 
50-lecie wyrazili pragnienie wmuro-
wania w szkolne ściany aktu elekcyj-
nego na pamiątkę tego wydarzenia, 
które było dobrą okazją by powrócić 
wspomnieniami do szkolnych lat.

Jubilatce życzymy dalszego, 
udanego świętowania, wielu sukce-
sów, zarówno pedagogicznych, jak i 
wychowawczych, oraz by pozostała 
wierna swoim ideałom, a jej korze-
nie nigdy nie zostały podcięte. Jak 
powiedział Albert Einstein: „Jedy-
nym rozsądnym sposobem wycho-
wania jest oddziaływanie własnym, 
dobrym przykładem”.

Ilona Stus

Gabriela Wojdan kl.V 
OPOWIADANIE ,,SPACER PO BONOWICACH”

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Bronowi-
ce od razu stwierdziłam, że to miejsce jest pełne 
tajemnic i uroku. Miałam rację. Niedawno po-
stanowiłam wybrać się do tej wspaniałej krai-
ny. Poszłam na spacer do Bronowic.

Przeszłam przez pola i łąki pełne kwiatów. 
Bronowickie łąki są tak aksamitne i piękne, że 
przypominały mi tkaninę, z której uszytą mia-
ła suknie wiosna. Tkanina ta była świeżo zie-
lona, jakby nakrapiana kwiatami. Szłam dalej. 
Podczas mojego spaceru zauważyłam źródełko. 
Skosztowałam z niego wody. Była zimna, orzeź-
wiająca i krystalicznie czysta, wręcz idealna na 
dzisiejszy, gorący dzień. Przeszłam przez most 

nad rzeczką. Uważam, że to bardzo roman-
tyczne miejsce. Wśród zielonych sukni drzew 
i lśniącej tafli wody stałam na murowanym 
mostku. 

Doszłam do kościoła św. Antoniego z Pa-
dwy. Ponieważ przyszłam o dziesięć minut za 
wcześnie obeszłam go dookoła, spacerując wą-
ską ścieżką wśród kapliczek, kwiatów, niskich 
drzew i krzewów. Od razu zwróciłam uwagę na 
ciekawą architekturę kościoła. Szczególnie spo-
dobała mi się dzwonnica. Miała kształt trójkąta 
i była wysoka. Posiadała trzy dzwony ułożone 
od najmniejszego do największego. Przy kościele 
stał krzyż. Wnętrze kościoła było urządzone bez 
przepychu, ale gustownie. W głównym ołtarzu 
znajduje się obraz św. Antoniego trzymającego 
Jezusa na rękach. W kościele znajdowały się 
również ołtarze boczne. Jeden z obrazem Jezu 
ufam Tobie, drugi z figurą Jezusa cierpiącego.

Mimo, że był to mały krakowski kościół 
skromne jego progi zachęcały do modlitwy. Było 
już późno, więc wróciłam do domu. Postanowi-
łam, że kiedyś tu wrócę i zwiedzę dwa słynne 
domy: Rydlówkę i Tetmajerówkę.

Stało się, tak, że najpierw zwiedziłam Tet-
majerówkę. Doszłam do ulicy Tetmajera nr 36  
i zauważyłam uroczy dworek. Podeszłam bliżej 
i przeczytałam tablice informacyjną. Można 
się z niej było dowiedzieć, że dwór ten pochodzi  
z 1863 roku. W 1902 roku na zlecenie Włodzi-
mierza Tetmajera został przebudowany.W tym 
domu, aż do śmierci mieszkał Włodzimierz Tet-
majer. Obejrzałam dworek. Był duży i stylowy. 
Miał wysuniętą werandę z czterema wąskimi 
kolumnami. Posiadał ciemny dach, okiennice 
i białe ściany. Gdy oglądałam dworek wyszła 
z niego starsza pani, która zapytała, co tutaj 
robię. Powiedziałam, że przyszłam obejrzeć 
Tetmajerówkę. Nie mogłam uwierzyć własnym 
uszom. Powiedziała, żebym weszła do środka, 
a chętnie mnie oprowadzi. To było niesamowite. 
Dom był pełen pamiątek, strojów ludowych. Był 
drewniany. Miałam wrażenie jakbym cofnęła 
się w czasie i odkryła tamtejsze życie. Wyszłam 
zadowolona, szczęśliwa. 

Kilka tygodni potem pani nauczycielka 
poprosiła mnie, abym wzięła udział w osadza-
niu chochoła. Zgodziłam się. Gdy nadszedł 
ten dzień byłam podekscytowana. Rydlówka 
to chyba miejsce, które najbardziej wiąże się 
z Bronowicami, z ich tradycją. Ten dworek jest 
podłużny i w przeciwieństwie do Tetmajerów-
ki niski. Przed dworkiem znajduje się okrągły 
trawnik, otoczony niskim płotkiem. Na środku 
rośnie krzew różany. Co roku osadzamy na nie-
go chochoła. Chochoł to związana słoma. Uro-
czystości towarzyszą tańce, śpiewy, uroczyste 
mowy, pyszne kołacze.

W Bronowicach jest jeszcze jedno miejsce, 
co prawda małe, ale dla mnie ważne. Przy zbie-
gu ulic: Zielony Most i Katowickiej stoi kaplicz-
ka, a w niej figura Matki Bożej, która spogląda 
na każdego ucznia, gdy ten idzie do szkoły.

Bronowice to dla mnie takie niezwykłe 
miejsce. Pełne wspomnień i tradycji. Przepeł-
nione śmiechem i wzruszeniem. Warto czasem 
pójść na taki spacer po Bronowicach i jeszcze 
raz docenić ich piękno.
Zuzia Olszewska, kl. V
MÓJ KRAKÓW MOJE BRONOWICE
Znajdziesz w Polsce takie miejsce,  
które lśniło i marzyło,
W słońca blasku mury grzało,  
w deszczu swoją twarz obmyło.
Gdzie ,,Wawelek” stoi dumny  
i ,,Wisełka” wolno płynie
jak czas wszystko mija, mija,  
srebrną nitką drogę wije. 
Tutaj dzielnic jest tak wiele,  
ludzi mieszka tu tysiące
ale tylko w Bronowicach serca  

biją tak gorące.
Bronowice chociaż małe,  
są Polakom dobrze znane.
Tu Tetmajer żył i tworzył,  
swą rodzinę tu założył,
a Wyspiański je rozsławił,  
w sztuce swojej je przedstawił.

Katarzyna Kaczmarczyk, kl. IV 
BAJKOWY ŚWIAT 
Czy wam nie przyszło nigdy do głowy
Że Bronowice to świat bajkowy:
Łąki i pola - turkot traktora
Lasy, jeziora...
Chatki i chaty,
Domy i bloki 
Przejście od wczoraj do dziś małym krokiem
koniki i bryczki
dziś sznur samochodów... 
Nasze Bronowice z czasem się zmieniają
ale w naszych sercach wciąż bajkowe się stają.
Maciej Glinka, kl. III 
BRONOWICE 
Piękne są naszego Krakowa ulice
A pomiędzy nimi nasze Bronowice! 
Z pagórka nad źródłem dwie mariackie wieże
i Wawel dostojny podziwiamy szczerze 
Turysta-turystce coś na ucho szepce:
To tutaj przed laty żyli słynni Czepce! 
Choć to tak niedawno, sto lat mało-wiele
Właśnie tutaj brzmiało krakowskie ,,Wesele” 
O Panu Wyspiańskim i o innych Gościach
nie zapomni Polska w smutkach i w radościach
Z miłości Ojczyzny – ród Tetmajerów słynie
Ich sława i pamięć niech nigdy nie zginie!!!
Joanna Palewicz, kl. IV
CO TO ZA MIEJSCE
Kto z was nie słyszał jeszcze o miejscu, które 
artyści chwalą:
Przed laty głośną w Polsce wieś  
pod Krakowem schowaną. 
Słynne tam wesele odprawiano,  
razem z Chochołem tańcowano
Do dziś ludzie o tym pamiętają,  
dom weselny jako muzeum odwiedzają 
Kiedyś wieś teraz miasta dzielnica,  
lecz nadal tam rzadka kamienica.
Oby miasta zgiełk miejsce to omijał i gdzie 
indziej skrzydła swe rozwijał 
Koleżanki i koledzy, nauczyciele  
i drodzy rodzice,
każdy chyba już poznaje: to są nasze  
Bronowice!
„MÓJ KRAKÓW, MOJE BRONOWICE” konkurs 
literacki: I miejsce − Dominik Kupczyk kl.V, 
Gabriela Wojdan kl.V; II miejsce − Zuzanna Ol-
szewska kl.V, III miejsce − Katarzyna Kaczmar-
czyk kl.IV; IV miejsce − Joanna Palewicz kl.IV
„BRONOWICE ŚWIATŁEM MALOWANE” kon-
kurs plastyczny: klasy I−III; I miejsce −Agniesz-
ka Misiak kl. III b; II miejsce − Julia Ślósarczyk 
kl. III b; III miejsce − Julia Przytocka kl. I
Klasy IV −VI; I miejsce − Zuzanna Olszewska 
kl. IV; Magdalena Kaczmarczyk kl. V; II miej-
sce − Weronika Kucińska kl. V; III miejsce − 
Justyna Słowikowska kl. IV
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Rozmowa z Markiem Kudasiewiczem,  
Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 50  
w Bronowicach Małych w latach 1991 – 1999.

Czy mógłby Pan przypomnieć 
czytelnikom, w jakich okolicz-
nościach objął Pan funkcję dy-
rektora szkoły?

Szkoła przy ul. Katowickiej była 
wówczas filią Szkoły Podstawowej 
Nr 145 na osiedlu Widok. Dzie-
ci uczęszczały tu tylko do IV kla-
sy, a potem przechodziły do szkoły 
przy ul. Na Błonie. Na kilkanaście 
lat stara szkoła „na górce” straciła 
swoją samodzielność, numer i pa-
trona – Włodzimierza Tetmajera. 
Kiedy nastały dogodne warunki 
zawsze honorowi i silnie związani 
z młodopolską przeszłością miesz-
kańcy Bronowic, a w tym szczegól-
nie rodzice uczniów szkoły „na gór-
ce” – „skrzyknęli się” i w szybkim 
czasie doprowadzili do powstania 
petycji do władz o „oddanie” i po-
nowne usamodzielnienie tradycyj-
nej w środowisku placówki. Dość 
powiedzieć, że żądania te poparło 
ok. 150-170 osób. Na taki to mo-
ment „trafiłem” ja – niezawodowy 
nauczyciel, ale inżynier po AGH, 
który niedawno zdobył formalne 
„ODN-owskie” uprawnienia do pra-
cy w szkolnictwie. Po wieloletnich 
doświadczeniach wychowawczych 
instruktora harcerskiego, oraz kil-
kuletniej już praktyce na dyrektor-
skim stanowisku w Ognisku Pracy 
Pozaszkolnej, jednej z największych 
szkół podstawowych w Krakowie, 
było moim marzeniem sprawdzenie 
się w tak odpowiedzialnej funkcji.

Z jakimi uczuciami przystępo-
wał Pan do pracy w szkole przy 
ul. Katowickiej?

O marzeniach, przed chwilą 
wspomniałem – ale trzeba powie-
dzieć, że zaistniały też (szczególne 
dla mnie) okoliczności, a miano-
wicie fakt, że dobrze znałem ten 
sympatyczny budynek szkolny już 
od 1968 r., gdy zaczął działać tu 
szczep, reaktywowanej przez mnie 
(bo byłem instruktorem harcer-
skim!), po „wydarzeniach paździer-
nikowych” 1956 roku – 19 Krakow-
skiej Lotniczej Drużyny Harcerzy 
im. Żwirki i Wigury.

Po drugie już od młodych lat 
interesowałem się lotnictwem, pla-
styką i historią sztuki oraz litera-

190 lat Edukacji w Bronowicach Małych
turą, teatrem i zabytkami, i pasją 
tą pragnąłem „zarażać” młodzież 
– tak jak przez długie lata robiłem 
to w harcerstwie.

Nadzieja, że oto pojawia się moż-
liwość profesjonalnego działania,  
w tym względzie, przy posiadanych 
już umiejętnościach organizowa- 
nia i kierowania pracą grupową 
dzieci i młodzieży – rokowała dużą 
przyjemność dla dorosłej już osoby, 
lubiącej aktywne działanie z dzieć-
mi i młodzieżą. Szansa ta pojawiła 
się po ponad 35-cio letnim okresie, 
dość nudnej, rutynowej pracy w wy-
uczonym zawodzie. Była więc tylko 
ogromna radość i zapał – o proble-
mach jakoś nie myślałem…

No właśnie, a jakie problemy, 
trudności i zadania stanęły przed 
Panem już po objęciu funkcji dy-
rektora?

Mogę powiedzieć, że w stosun-
ku do przedstawionych na prze-
słuchaniu konkursowym zamie-
rzeń, niewiele się pomyliłem co do 
problematyki związanej z obejmo-
waną funkcją, ale w praktyce, już 
od pierwszych dni przekonałem się 
jak trudne będę miał do rozwią-
zania problemy (głównie natury 
ekonomicznej!), przy ówcześnie pa-
nujących, niemal „patologicznych” 
mankamentach systemu oświaty.

Za podstawowe zadania, na 
najbliższe miesiące mojej pracy 
uznałem: powrót do tradycji i od-
zyskanie tożsamości środowisko-
wej oraz stworzenie warunków dla 
pełnej samodzielności organizacyj-
no-programowej szkoły ośmiokla- 
sowej; skompletowanie i ustabili-
zowanie personelu pedagogicznego  
o możliwie najlepszych umiejętnoś-
ciach, doświadczeniu i wykształ-
ceniu; przejęcie administracyjne 
majątku i szybkie zmodernizowa-
nie go, w tym szczególnie usunię-
cie znacznych braków w pomocach 
szkolnych i wyposażeniu, oraz 
wprowadzenie organizacji pracy 
zapewniającej prawidłowy przebieg 
procesu dydaktycznego i wycho-
wawczego. 

Początki były przysłowiowym 
„łataniem”, „zabieganiem” i często 
improwizacją w „łączeniu końca 
z… pustą kasą”. Nic dziwnego, że 
był to okres, w którym mobilizacja 
kadry pedagogicznej i personelu 
szkoły, była wielkim darem bezin-

teresowności a często i ratowania  
w kłopotach „pożyczkami” z fundu-
szy własnych pracowników (do od-
dania później w „lepszym czasie”!).

Tak patrząc z perspektywy cza-
su, nie było łatwo, a jednak wspo-
minam ten okres pracy zawodowej, 
jako najpiękniejszy w moim życiu!

Co wspomina Pan najmilej?
Przede wszystkim cudowną at-

mosferę i niezwykłe zaangażowanie 
pracowników szkoły oraz rodziców! 
Pierwsze miesiące mojego „urzędo-
wania” wypełnione były kontakta-
mi z rodzicami, którzy wiele chcieli 
się „dowiedzieć”, o czymś „upewnić”, 
a może tylko przekonać jaki jest 
ten nowy dyrektor, i czy wreszcie 
„przywrócona” Bronowicom Małym 
„szkoła” - to jest ta z ich czasów, 
kiedy sami byli jej uczniami. A po-
tem zaczęły się wizyty ludzi, którzy 
chcieli pomóc mi i szkole! 

Dopiero później z tego grona 
ukonstytuował się pierwszy Komitet 
Rodzicielski. Nie pamiętam na 100%, 
czy Przewodniczącym był najpierw 
pan Wypchał czy pan Piróg, dość na 
tym, że odtąd ruszyła autentyczna 
praca i pomoc. Rodzice z jednej kla-
sy pomagali uszyć, naprawić firanki 
i zasłony, dwóch ojców pomalowalo 
salę klasową, ktoś dostarczył bez-
płatnie sporą ilość papieru toaleto-
wego, zorganizowano zbiórkę ksią-
żek do biblioteki z domowych zbio-
rów, ktoś kupił kilka pudełek kredy 
i gąbek. Pewna pani dostarczyła z 
własnego ogrodu sadzonki kwiatów i 
posadziła je przy szkole…

Ta bezinteresowna pomoc była 
wspaniała!!! 

A poza tym bardzo miło wspo-
minam pierwszy Festyn Bronowicki  
i pierwsze pożegnanie klas ósmych.

Dziękuję za rozmowę i życzę 
wielu jeszcze wspaniałych chwil  
w Pana życiu!

Rozmawiała: Magdalena Furmańska

DYREKTOR Z PASJĄ

fot. Ilona Stus
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Dni Bronowic mają już wielo-
letnią tradycję. Święto Dzielnicy 
VI jest nie tylko okazją do znako-
mitej zabawy, spotkań w gronie 
rodzinnym i sąsiedzkim, ale rów-
nież do zwrócenia uwagi miesz-
kańców Krakowa na naszą Dziel-
nicę, a także i zainteresowania 
władz miasta działalnością lo-
kalnej społeczności i organizacji 
oraz stowarzyszeń.

Obchodom towarzyszą liczne 
koncerty, występy, konkursy, zaba-
wy oraz wiele innych atrakcji.

Co roku przychodzimy całymi 
rodzinami, by wraz z zaproszonymi 
gośćmi świętować Dni Bronowic. 
Wydaje nam się, że były one od za-
wsze. Coraz rzadziej zastanawiamy 
się nad tym, co tak naprawdę świę-
tujemy. Myślę, że jest to dobra oka-
zja, aby spojrzeć na karty historii 
naszej Dzielnicy.

Dni Bronowic, upamiętniają 
wydarzenie lokacyjne, które miało 
miejsce 9 maja 1294 roku. Wtedy 
to, w Bytomiu został sporządzony 
dokument lokacyjny, mocą, którego 
proboszcz krakowskiej parafii NMP 
Reinbold powierzył Detmarowi 
Kethserowi i jego synowi Krystia-
nowi jako sołtysom osadzenie wsi 
Brunowice na prawie niemieckim. 
Lokację tą nazywamy umownie lo-
kacją mariacką.

Od lokacji, która powołała nie-
zależnych sołtysów i sąd do rozpa-
trywania spraw spornych, oraz od 
podległości pańszczyźnianej w sto-
sunku do właściciela, poprzez odra-
dzanie się samorządności lokalnej 
w okresie pouwłaszczeniowym, do-
czekali się bronowiczanie najpierw 
siedziby gminy u siebie w Bronowi-

Dni Bronowic
cach Małych, a 
następnie przy-
łączenia w obręb 
miasta Krakowa 
i wreszcie powo-
łania miejskiej 
dzielnicy „Brono-
wice”.

Skąd nazwa 
Bronowice

Nazwa Bro-
nowice obejmuje 
tereny Małych i 
Wielkich Brono-
wic. Wywodzi się 
od imienia legen-
darnego rycerza  
Bruno (Brunon), 
który pierwszy 
założył tę osadę i nazwał ją „Bru-
nowice”. Forma „Brunowice”, po-
czynając od dokumentu lokacyj-
nego z 1294 roku, stosowana była 
jeszcze w XVII wieku, a później, 
na zasadzie asymilacji fonetycznej 
przez upodobnienie do następne-
go „o”, upowszechniło się najpierw 
brzmienie, a z czasem także pisow-
nia współczesna – Bronowice.

Bronowice jako nazwa osady 
rzadko występowała samodzielnie 
i już w najdawniejszych zapiskach 
posiadała zwykle dodatkowy określ-
nik, wskazujący, o którą część osa-
dy chodzi. W dokumentach z XIV 
wieku spotyka się – obok nazwy 
– przymiotniki „Polonicalis” i „Teu-
tonicalis”, albo też później „Polskie” 
i „Niemieckie”, najczęściej pisane  
z małej litery. Zapis „Brunowice Po-
lonicalis” pojawia się już w doku-
mencie z 1337 roku w sprawie miesz-
kańców tej wsi Więcka i Antosza,  
i występuje zawsze w dokumentach 

sądowych roz-
strzyganych na 
Zamku w Kra-
kowie pod prze-
wodnictwem soł- 
tysa Bronowic 
Polskich Stefana 
Gallika w latach 
1375 – 1377, zaś 
zapis „Brunowi-
cze Teutonicalis” 
w dokumentach 
tego samego są-
du z 1415 roku.

Zapisy te po- 
twierdzają istnie- 
nienie dwóch róż- 
nych osad w ob- 
rębie tej samej 

wspólnej nazwy Brunowice, z któ-
rych „Polskie” należały do parafii 
Najświętszej Marii Panny (NMP) 
w Krakowie, a „Niemieckie” w zna- 
cznej części do kościoła św. Szcze-
pana, w pewnej zaś części stanowi-
ły uposażenie Akademii Krakow-
skiej. Istnieje jeszcze inna ciekawa 
wzmianka: mianowicie w dokumen-
cie z 1441 roku w sprawie wykupu 
połowy sołectwa w Bronowicach 
Polskich pojawia się nazwa „Bru-
nowice Inferior” czyli Bronowice 
Dolne, które trzeba odnieść do te-
renów położonych na południu wsi, 
zwłaszcza poniżej odnogi Rudawy, 
czyli do obszaru dzisiejszego osied-
la Zarzecze. Należy, więc przyjąć, 
że tereny te – jako przysiółek – były 
wówczas nazywane Bronowicami 
Dolnymi.

Trudno dziś dociec i ustalić przy-
czyny powstania określników „pol-
skie” i „niemieckie”. Zapewne w grę 
wchodziła narodowość mieszkań-
ców lub ich język, może jedno i dru-
gie, ale raczej nie miało to związku 
z lokacjami, bowiem dopiero w 1468 
roku król Kazimierz Jagiellończyk 
przeniósł „niemieckie Brunowice”  
z prawa polskiego na niemieckie.

Przymiotniki „małe” i „wielkie” 
pojawiły się w dokumentach sto-
sunkowo późno, bo dopiero w XVIII 
wieku, co potwierdzają sporzą-
dzane wówczas na bieżąco zapisy 
gospodarskie i pisma przechowy-
wane w Archiwum parafialnym 
NMP (ANMP) dla Bronowic Małych  
i w Archiwum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (AUJ) dla Bronowic Wiel-
kich.

Andrzej Lechowski
„Bronowice dzielnica Krakowa”fot. Ilona Stus

fot. Ilona Stus
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Kto z nas nie lubi zatopić się  
w ciszy, w zieleni drzew, wsłuchać 
w śpiew ptaków, aby choć na chwi-
lę zapomnieć o zgiełku codzienne-
go życia. To w otoczeniu przyrody 
najłatwiej znaleźć wytchnienie, za-
pomnieć o problemach. Najczęściej 
wśród niej znajdujemy spokój dla 
duszy, ukojenie dla zmysłów. Ogra-
niczeni możliwościami staramy 
się nawet z najmniejszego balkonu 
uczynić oazę zieleni choćby z jed-
nym kwiatem, by za wszelką cenę 
uzyskać namiastkę…., no właśnie 
namiastkę czego? 

Ogrody kojarzą się z ciepłem 
słonecznych promieni, zapachem 
kwiatów, delikatnym brzęczeniem 
pszczół, które choć same zapraco-
wane, nas wprowadzają w rozleni-
wiający nastrój. Szum wody  szem-
rzącej w malutkich fontannach, 
lub oczkach wodnych sprawia, że 
popadamy w błogi stan. Ogrody: 
piękne, kolorowe mieniące się tęczą 
barwnych kwiatów, lub te stare, 
zaniedbane, ale bujne, pełne dzi-
kiej zieleni, wiekowych drzew, przy-
ciągające swą tajemniczością, albo 
te sielskie, przy wiejskich chatach  
z malwami, pachnące maciejką. 

Bóg, po stworzeniu człowieka 
jego naturalnym środowiskiem 
uczynił ogród. Raj o przepięknej, 
bujnej roślinności, pełen soczystych 
owoców, cieszących oczy i zmy-
sły. W ogrodzie Eden człowiek żył  
w zgodzie ze zwierzętami i z samym 
sobą. Być może to nie przypadek, 
że najczęściej w otoczeniu przyrody 
szukamy odpoczynku, samotności, 
melancholijnej zadumy, czy roman-
tycznych uniesień. Ogrody towa-
rzyszyły człowiekowi od zarania 

„Pamiętajcie o ogrodach
przecież stamtąd przyszliście…”
J. Kofta

OGRODY ZNANE I NIEZNANE
dziejów, a raczej od zarania dziejów 
człowiek je tworzył. Może to tęskno-
ta za utraconym rajem?

Biblijny raj umiejscawiany jest 
na Bliskim Wschodzie, między 
dwiema wielkimi rzekami Eufra-
tem a Tygrysem, na terenie dawnej 
Mezopotamii. Być może to zbieg 
okoliczności, że właśnie ona słynę-
ła z najpiękniejszych starożytnych 
ogrodów.

Któż z nas nie słyszał o wiszą-
cych ogrodach Semiramidy, uzna-
nych za jeden z siedmiu cudów 
świata. Ciekawostką jest, że choć 
ich powstanie przypisuje się kró-
lowej Asyrii Semiramidzie, bo tak 
głosi grecka legenda, ich twórcą był 
Nabuchonodozor II, babiloński król, 
który zaprojektował je dla swojej 
żony. Zbudowane na sztucznie na-
wodnionym dachu pałacu, a ściślej 
na siedmiu oddzielnych tarasach, 
które razem tworzyły jedną ca-
łość. Rosnące na ich zewnętrznych 
krawędziach liany, wiły się mięk-
ko opadając ku niższym tarasom. 
Stanowiło to niesamowity widok, 
jakby drzewa, krzewy i kwiaty uno-
siły się w powietrzu. Cicho szemra-
ły źródełka, szumiały wodospady  
w basenikach pływały kaczki. 
Wśród kwiatów i kwitnących drzew 
latały pszczoły i wielobarwne moty-
le. Robiło to tym większe wrażenie, 
że tak bujna roślinność nie była 
typowa dla skąpanego w gorącym 
słońcu Babilonu.

Nie tylko chrześcijański raj jawi 
się jako piękny ogród. Również mu-
zułmański, będący nagrodą dla 
człowieka pobożnego i sprawiedli-
wego, przedstawiany jest jako cu-
downy ogród ze snów, gdzie drzewa 
obsypane owocami sąsiadują z gę-
stwiną zieleni i kwiatów o zachwy-
cających kolorach. Takie ogrody są 
motywem na drogocennych mozai-
kach meczetu w Damaszku.

Oszałamiający jest również opis 
ogrodów Al-Kati koło Kairu, któ-
re Al-Makrizi opisuje w najdrob-
niejszych szczegółach. Wypełnio-
ny rtęcią basen stanowił jeden  
z największych dziwów tego miej-
sca, choć bardziej jeszcze zdumie-

wały drzewa palmowe z pniami 
oplecionymi złoconą skórą zakry-
wającą ołowiane rurki doprowadza-
jące wodę, która tryskała jak gdyby 
z samych pni palm, podobnie jak 
to bywało w Mezopotamii. Woda 
spadała do basenów z wodotryska-
mi albo wpływała z powrotem do 
kanałów nawadniających. Rozma-
ite rodzaje turkawek i grzywaczy, 
wspaniale szczebioczące ptaki piły 
tam wodę i kąpały się. Na brzegach 
sadzono bukszpany.

Zdaniem Georgesa Marcaisa 
ogród nie dawał tym, którzy go 
kontemplowali, na pół leżąc na ni-
skich ławach, przyjemności tylko 
estetycznej. Przyjemność, którą tu 
znajdowano, jest być może mniej 
szlachetna, ale niewątpliwie bar-
dziej złożona i bogatsza. To stan 
euforii fizycznej i moralnej, uczucie 
szczęśliwego rozmarzenia. Warun-
kiem osiągnięcia tego stanu jest 
spoczynek ciała i uspokojenie my-
śli, a potrzeba do tego sprzyjającego 
otoczenia. Wygodnego miejsca, czy-
stego powietrza, łagodnego powie-
wu wiatru, bezruchu powodujące-
go częściowe uśpienie świadomości. 
Odrywa się ona wówczas od ma-
terialnej rzeczywistości. Staje się 
subtelna i kieruje ku miłym rejo-
nom, dzięki widokowi, który przed-
stawia się oczom, dzięki dźwiękom, 
które wpadają do uszu: świeżemu 
szemraniu wody tańczącej ponad 
basenem tonami fletu. Ani muzy-
ka, ani widok nie są wyraźnie okre-
ślone. Muzyka nie jest melodią, 
a widok nie stanowi obrazu. Oko 
ślizga się po przedmiotach, nie za-
trzymując się na żadnym, a całość 
jest zarazem monotonna i urozma-
icona. Kontemplację tę można by 

fot. Antoni Kucharski

fot. Ilona Stus
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porównać do tej, jaką wywołuje ob-
serwacja fal uderzających o brzeg. 
Kwiaty, gałązki poruszane powie-
wem, ptaki, które na nich siadają, 
to żywe elementy, na które patrzy 
się prawie ich nie zauważając, ale 
które zapełniają pustkę w myślach 
i tworzą tło dla refleksji… I kto wie, 
czy w ten sposób uwolniona wyob-
raźnia kontemplującego nie prze-
nosi go stąd do raju, ku cudom 
ogrodów Edenu, którego wieczną 
szczęśliwość pozwala przeczuwać 
ten skromny zakątek?

Jak widać ogrody powstawa-
ły już przed wiekami, by dawać 
ludziom szczęście i wytchnienie. 
Dlatego może warto zatrzymać się 
w codziennym biegu wśród zieleni 
Plant czy Parku Krakowskiego. Na-
sycić oczy jego zielenią, oddać się 
kontemplacji i miłym doznaniom 
estetycznym. Taki właśnie zamysł 
towarzyszył organizatorom Święta 
Ogrodów. Pierwsza edycja imprezy 
odbyła się rok temu. Pomysłodaw-
cą był Jan Baryła, organizatorem 
natomiast Ogród Botaniczny Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Klub 
Muzyki Współczesnej Malwa przy 
Śródmiejskim Ośrodku Kultury  
i Stowarzyszenie Ogrody Sztuki.

W tym roku Święto Ogrodów 
będzie trwało przez 10 dni od 25 
maja do 3 czerwca. Jest to jedyna 
okazja by odwiedzić wiele ogrodów, 
często niedostępnych, wziąć udział 
w interesujących spotkaniach, po-
słuchać muzyki w niecodziennym 
otoczeniu a także zasięgnąć porad 
fachowców.

Warto dodać, że do udziału w te-
gorocznym Święcie Ogrodów zo-
stał zaproszony nasz bronowicki 
„Pszczeli Park”.

Szczegółowy program obchodów 
Święta Ogrodów znajduje się na 
stronie www.uj.edu.pl

Ilona Stus
Źródło: Marguerite Charageat, Sztuka 

Ogrodów, rozdział: Ogrody islamu

Kiedy zmęczeni hałasem, 
znużeni pracą, będziemy szu-
kali chwili wytchnienia, propo-
nuję udać się w okolice „Ryd-
lówki” i „Tetmajerówki”, gdzie 
cichnie miejska wrzawa, a zie-
leń i szum drzew działają koją-
co.

Park Pszczeli i położona  
w nim pasieka „Zagajnik” to 
bardzo osobliwe miejsce, zato-
pione wśród drzew, przepełnio-
ne śpiewem ptaków i… brzę-
czeniem pszczół. Cisza, czyste 
powietrze i estetyczne widoki de-
cydują o niepowtarzalnym uroku 
tego miejsca. Warto wiedzieć, że 
koncentracja pszczół w pasiece, 
przenoszących nektar, pyłek kwia-
towy oraz substancje balsamiczne 
wpływa na powstanie mikrokli-
matu zbliżonego do mikroklimatu, 
jaki panuje w ulu. Jest on bardzo 
korzystny zwłaszcza dla alergików 
i osób z dolegliwościami astma- 
tycznymi. Przewaga jonów ujem-
nych korzystnie wpływa na obni-
żenie ciśnienia krwi, bóle głowy, 
zwolnienie tętna, wzrost sprawno-
ści fizycznej, a przede wszystkim 
działa uspakajająco.

Wizyta w Pszczelim Parku to 
bardzo ciekawa forma wypoczyn-
ku, dająca nie tylko radość ob-
cowania z przyrodą, ale możli-
wość obserwacji pszczół w ich 
naturalnym środowisku. Go-
spodarz pasieki, Pan Wiesław 
Kluczewski, zawsze chętnie po 
niej oprowadzi, z pasją opowia-
dając o życiu pszczół. Kryje ono 
wiele ciekawostek.

Nie każdy wie że pszczo-
ły porozumiewają się nie tylko 
dźwiękiem i zapachem, ale rów-
nież tańcem. Jest taniec okręż-
ny, wywijany i sierpowaty. W 
zależności od intencji pszczoły 
wprawiają swe ciało w odpo-
wiedni ruch. Wielu z nas boi się 
ich, bo kojarzą się z przykrymi 
ukąszeniami. Nie wszyscy jed-
nak wiedzą, że ukąszenia te, 
choć bolesne zwane są „zastrzy-
kiem zdrowia”, oczywiście dla 
większości ludzi. Osoby uczulo-
ne na pszczele produkty powin-
ny uważać, ale powinny też wie-
dzieć, że pszczół nie należy się 
bać. Odpowiednie zachowanie 

Z WIZYTĄ U PSZCZÓŁ

i znajomość pszczelich zwyczajów 
pozwala uniknąć użądlenia. Cie-
kawostką jest, że kąśliwe są panie 
pszczoły. Trutnia można wziąć do 
ręki bez bolesnych konsekwencji.

Wypoczynek w „Zagajniku” to 
również możliwość korzystania  
z kominka, w którym można upiec 
ziemniaki, lub kiełbaski, a także 
nabyć produkty pszczele prosto  
z pasieki. Odbywają się tu grille, 
biesiady i spotkania.

3 czerwca odbędzie się inaugu-
racja letniego sezonu oraz spotka-
nie w „Zagajniku” połączone z ob-
chodami Święta Ogrodów. Szczegó-
łowy program znajduje się w infor-
matorze na str.10. 

Ilona Stus

fot. Ilona Stus fot. arch. Zagajnik

fot. arch. Zagajnik

fot. Ilona Stus
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Kiedy w Polsce zaczęły pojawiać 
się „komórki”, wtedy jeszcze bar-
dzo drogie i mające mocno ograni-
czony zasięg, dla wielu z nas był to 
cud techniki i marzenie.

Teraz telefon komórkowy, czę-
sto nie jeden, mają zarówno przed-
szkolaki, jak i ludzie starsi, a wielu 
z nas nie wyobraża sobie życia bez 
„ukochanej komórki”.

Właściciele firm telefonii komór-
kowej zacierają ręce, bo biznes jest 
pewny i dobrze się kręci mimo ist-
niejącej konkurencji. Prześcigają 
się w pomysłach, ofertach i szuka-
ją coraz większych zysków. Te ma 
im zapewnić wprowadzenie na sze-
roką skalę systemu nowej genera-
cji – UMTS. Od kilku lat niezłom-
nie walczą o budowę nowych stacji 
bazowych na różnych budynkach, 
aby maksymalnie zagęścić swo-
ją sieć. W ostatnim czasie Rada 
Dzielnicy VI opiniowała kilkana-
ście takich lokalizacji.

MIESZKANIE W MIKROFALÓWCE
Pierwszy raz spotkałam się  

z problemem budowy stacji bazo-
wych przy proteście mieszkańców 
z ul. Katowickiej, gdzie na budyn-
ku mieszkalnym miała powstać 
taka stacja. Wtedy to zaczęłam się 
tym tematem interesować i z prze-
rażeniem odkryłam jak wielkie to 
stanowi zagrożenie dla zdrowia  
i życia człowieka. O szkodliwości 
promieniowania elektromagnetycz-
nego wielu z nas słyszało, ale nikt 
się nie zastanawia, że może to do-
tyczyć jego osoby. Rozejrzyjcie się 
Państwo po dachach. Zobaczycie 
wtedy jak wiele anten i przekaź-
ników już istnieje, a niebawem 
pojawi się las następnych. Urzą-
dzenia te pracują w częstotliwoś-
ciach zbliżonych do mikrofalowych 
i stanowią bardzo duże zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi. Mogą być 
przyczyną zaburzeń snu, ogólnego 
zdenerwowania, permanentnego 
zmęczenia, białaczki i wielu innych 
chorób, w tym schorzeń genetycz-
nych. Mogą też zakłócić działanie 
rozruszników serca powodując 
zgon. Dość wspomnieć, że nawet 
żołnierze obsługujący urządzenia 
radarowe, czy też teletransmisyjne 
mają skrócony czas służby i pracy 
przy nich. Odnotowano też przy-
padki zachorowań wśród pracow-
ników firmy telefonii komórkowej 
obsługujących anteny przekaźni-
kowe. A my w takich „mikrofalów-
kach” przebywamy stale, tam też 
stale przebywają nasze dzieci.

Każdy z nas, w błogiej nie-
świadomości, myśli, że przecież 
urzędnik z Wydziału Architektury, 
Ochrony Środowiska i innych in-
stytucji dba o nasze dobro i nie po-
zwoli, aby powstało jakieś przed-
sięwzięcie o szkodliwym oddziały-

waniu. Są przecież 
przepisy i różnego 
typu obostrzenia. 
Nic bardziej myl-
nego. Żyjemy sobie 
spokojnie, a tym-
czasem urzędnicy 
„przychylają nieba” 
komercyjnym inwe-
storom. 

Wydział Archi-
tektury traktuje 
inwestycję jako Cel 
Publiczny, co skut-
kuje uproszcze-
niami procedury. 

Istotnym jest np. zawiadamianie 
stron postępowania poprzez ob-
wieszczenie, które jest wywieszane 
w Biurze Dzielnicy. Kto o tym wie? 
Nawet nikt się nie zorientuje jak 
przybędzie kolejny maszt. Według 
wyroku NSA z 2000 r. inwestycja 
ta nie jest Celem Publicznym, ale 
urzędnik na ten argument jest 
obojętny. 

Na dalszym etapie postępowa-
nia inwestor ma przedstawić ra-
port oddziaływania na środowisko. 
I cóż to jest ten raport? Sporządza 
go osoba bez uprawnień, zatrud-
niona przez inwestora. Raporty są 
wykonane nierzetelnie, w oparciu 
o fałszywe dane i w zasadzie mają 
na celu wykazać brak szkodliwego 
oddziaływania urządzeń, co zresz-
tą czynią. W raportach tych nie ma 
na przykład wzmianki o zjawisku 
superpozycji, czyli nakładania się 
oddziaływań pola elektromagne-
tycznego z sąsiednich przekaźni-
ków, co choćby w przypadku prze-
kaźników na ul. Lea ma kolosalne 
znaczenie. Ochrona Środowiska  
w ogóle się tym nie przejmuje i mi-
mo wielu oficjalnych, ogólnie do-
stępnych dokumentów, z których 
wynika jak szkodliwe jest to pro-
mieniowanie, przymyka oko na 
“niedoskonałości’ raportów”.

Tylko wtedy, gdy sprzeciw lo-
kalnego środowiska jest zorgani-
zowany i zdeterminowany urzęd-
nicy ustępują, choć niechętnie.  
A przecież urzędnik ma zapisaną 
w Kodeksie Postępowania Admini-
stracyjnego służbę i pomoc szare-
mu obywatelowi i powinien działać 
na jego rzecz i dla jego dobra. Nie 
dziwią więc komentarze co do pro 
inwestorskiego działania urzędni-
ka i jego motywów. 

Ludzie, aby walczyć o swoje ży-
cie i zdrowie, zwalniają się z pra-
cy, poświęcają swój prywatny czas  
i fundusze, a urzędnik w godzi-
nach pracy, za pieniądze podat-
nika robi wszystko, aby tą walkę 
przegrali. 

Jak się Państwu to podoba?  
A może macie Państwo podobne 
przemyślenia? Zapraszam do pole-
miki na łamach gazety, a zaintere-
sowanych poszerzeniem wiedzy na 
ten temat na stronę internetową 
www.prawodozycia.pl

Ewa Nowak
Członek Zarządu Dzielnicy VI

interwencja

fot. Ewa Nowak
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Dnia 26.04.2007 odbyła się VI sesja 
Rady Dzielnicy Bronowice. Po powi-
taniu wszystkich zgromadzonych, 
przewodniczący p. Bogdan Smok 
poinformował, że projektodawca, 
czyli Zarząd Dzielnicy, wycofuje 
projekt uchwały w sprawie stałego 
utrzymywania porządku na wałach 
rzeki Rudawy. Jako, że był to jedyny 
zgłoszony na wstępie wniosek, po 
przyjęciu go ustalono następujący 
porządek obrad:
• Przyjęcie protokołu sesji V.
• Opinia w sprawie lokalizacji bu-

dynku wielorodzinnego mieszkalno-
handlowo-usługowego przy ul. Armii 
Krajowej.
• Zmiana na liście zadań prioryte-

towych na rok 2007.
• Opinia w sprawie rozbudo-

wy sieci wodociągowej w ramach 
Programu „Woda dla Wszystkich”   
w ul. Mysłakowskiego.
• Wykonanie wydatków Dzielnicy 

za I kwartał 2007 roku.
• Oświadczenia i komunikaty.
Po przyjęciu protokołu z poprzed-

niej sesji, poddano pod głosowanie 
projekt uchwały Zarządu w sprawie 
lokalizacji zamierzenia inwestycyj-
nego pn. „Budowa budynku wielo-
rodzinnego mieszkalno-handlowo-
usługowego z garażem podziemnym, 
naziemnymi miejscami postojowymi 

SESJA VI
(jako II etap inwestycji Tarasy Vero-
na). przy ul. Armii Krajowej w Kra-
kowie” z uwagi na:
1) brak dostatecznej ilości miejsc 

parkingowych,
2) niewystarczające rozwiązania 

komunikacyjne,
3) zbyt dużą intensywność zabu-

dowy w tym rejonie.
Głosowanie poprzedziła dyskusja, 

w której głos zabrali przewodniczą-
cy Komisji Zagospodarowania Prze- 
strzennego i Ochrony Środowiska 
Grzegorz Marzec oraz Przewodniczący 
Bogdan Smok.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę 

nr VI/67/2007, która negatywnie opi- 
niowała wyżej wspomnianą inwestycję.
Kolejna uchwała dotyczyła zmian 

na liście zadań priorytetowych na 
rok 2007 
zostały wycofane zadania:
1) „Remont chodnika ulicy Fil-

trowej” na kwotę 130 000 zł,
2) „Dofinansowanie przebudowy 

amfiteatru na os. Bronowice Nowe” 
na kwotę 45 000 zł,
3) „Monitoring wizyjny Klubu Spor-

towego „Bronowianka” na kwotę  
12 000 zł.
Kwotę 187 000 zł wynikającą z wy-

cofania wyżej wymienionych zadań 
przeznaczono na nowe zadania: 
1) „Projekt i realizacja uspokojenia 

ruchu w obszarze ulic: Armii Kraj-

owej, Piastowskiej i Bronowickiej” na 
kwotę 35 000 zł,
2) „Wykonanie ogrodzenia kap-

liczki przy ul. Filtrowej” na kwotę  
8 000 zł,
3) „Remont parkingu przy ul. Tet-

majera” na kwotę 27 000 zł, 
4) „Remont chodników ul. Sewera 

na kwotę 94 000 zł,
5) „Organizacja imprez w szkołach 

podstawowych nr: 93, 138, 153 oraz 
Gimnazjum Nr 19 na kwotę 2 000 zł,
6) „Dofinansowanie Jubileuszu SP 

Nr 50” na kwotę 2 500 zł,
7) „Organizacja imprez w ZSO Nr 7” 

na kwotę 500 zł,
8) „Zakup książek do bibliotek  

w szkołach podstawowych nr: 50, 
93, 138, 153, oraz Gimnazjum Nr 19” 
na kwotę 5 000 zł,
9) „Zakup książek do biblioteki  

w ZSO nr 7” na kwotę 1 000 zł,
10) pn. „Organizacja zawodów spor-

towych – usługi” na kwotę 12 000 zł. 
Ostania podjęta na sesji uchwa-

ła nr VI/69/2007 dotyczyła sieci 
wodociągowej przy ul. Mysłakow-
skiego w ramach Programu „Woda 
dla wszystkich”. Rozbudowę sieci 
zaopiniowano pozytywnie.
Następnie Przewodniczący przed-

stawił zestawienie wydatków Dziel-
nicy VI za I kwartał 2007 roku. 
Po wysłuchaniu Radni nie mieli 
pytań ani uwag, w związku z czym 
prowadzący obrady p. Bogdan Smok 
poinformował o terminie majowej 
sesji, a następnie zamknął sesję VI.

Rada Dzielnicy

W sobotę w Kazimierzy Wielkiej 
nasze pingpongistki rozgrywały dru-
gi mecz w walce o brązowy medal 
polskiej ekstraklasy. Po wygranym 
meczu w Krakowie nadzieje i oczeki-
wania były duże i... udało się! Brono-
wianka poprawiła swój wynik z Kra-
kowa. Zwyciężyła zespół PKS MLEK 
– “POL Rafaello” Kazimierza Wlk. 3:1  
i wywalczyła długo oczekiwany medal.

Rewelacyjnie spisały się Zhao Xia 
i Piłka. Pierwsza, stoczyła piękny po-
jedynek ze swoją rodaczką reprezen-
tującą Kazimierzę – Liu Li. Mimo iż 
wynik na to nie wskazuje (Zhao Xia 
– Liu Li 3:0), zwycięstwo nie przyszło 
łatwo. W pierwszych dwóch setach 
prowadziła przeciwniczka, która 
konsekwentnie kierowała silną, pod-
kręconą piłkę w bekhend, wyprze-

dzając naszą “Gosię” 1-2 punktami. 
Wydawało się, że Liu Li tym razem 
okaże się lepsza. Na szczęście dla 
nas tak się nie stało. Końcówki se-
tów należały do naszej zawodniczki, 
która znalazła receptę na rywalkę  
i trzeciego seta wygrała 11:6!

Marta Piłka do meczu z Antoniną 
Szymańską, zawodniczką grającą 
niewygodnym stylem obronnym, po-
deszła z profesjonalnym spokojem. 
Pierwszego seta wygrała dość gład-
ko (11:7). Drugi należał do Szymań-
skiej, która ze strony forhendowej 
była w zasadzie nieomylna. Grając 
to mocnym podcięciem, to atakiem 
to-spin zakończyła seta zwycięsko 
11:7. Nie wiadomo co takiego przeka-
zał Marcie, w przerwie pomiędzy se-
tami, trener Jerzy Grycan, ale już do 
końca to ona był stroną dominującą 
i nie pozwoliła odebrać sobie zwycię-
stwa (Piłka – Szymańska 3:1). 

Słowa uznania należą się rónież 
R. Gumuli, która meczem przeciw-

ko Liu Li rozpoczynała to spotkanie. 
Mimo porażki (0:3) Renia pokazała 
tenis na przyzwoitym poziomie. Mało 
brakowało, a udało by się „urwać” 
Chince drugiego seta. 

Ten medal, choć brązowy sprawił 
wiele radości zawodniczkom, trene-
rom i kibicom, to dlatego, że zdobyty 
po raz pierwszy. Czy uda się jeszcze 
kiedyś powtórzyć ten sukces, a może 
nawet „wskoczyć” o „oczko” wyżej? 
Czas pokaże... Teraz zawodniczki 
czeka zasłużony odpoczynek. Jesz-
cze raz serdeczne gratulacje!

Magdalena Namysł

sport

BRONOWIANKA, 
BRONOWIANKA … OLE!!!

Na zdjęciu od lewej:  
Zhao Xia, Renata Gumula,  

Marta Piłka i trener Jerzy Grycan.
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
informator co, gdzie, kiedy

APTEKI
Balicka 14a tel.(012)638-25-48 pn.- pt.8 -20, Sb. 8-14;Balicka 18 
tel.(012) 638-64-17 pn.-pt. 8-20, sb.9-14; Balicka 18 tel.(012)638-
63-63 pn.-pt.8-20, sb.8-14; Balicka 306 tel.(012)638-46-90 pn.-
pt.8-20, sb.8-15; Bronowicka 39 tel.(012)636-75-69 pn.-pt.8-20, 
Sb.8-15; Bronowicka 73 tel.(012)637-04-40 pn.-pt.8-21, sb.8-18.

Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców  
Miasta Krakowa 
 012 661-22-40

KOŚCIOŁY:
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy, ul. Pod 
Strzechą 16, godziny mszy: 7.00, 10.00, 12.00, 18.00
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha, ul. Św. Woj-
ciecha 4, godziny mszy: 18.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 
13.00, 18.00
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego, ul. Ja-
błonkowska 18, godziny mszy: 18.30, 7.30, 9.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 17.00, 18.30
Matki Bożej Nieustającej, ul. Hemara 1, godziny mszy: 
7.30, 10.00, 15.30

Z CZEGO WARTO SKORZYSTAĆ.
Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom 
niepełnosprawnym.
Osoby uprawione do bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską w Krakowie (na podstawie 
uchwały RMK) to między innymi osoby:
Niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych 
z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień 
niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka) 
na podstawie legitymacji wydanej przez Wydział 
Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa  
ul. Stachowicza 18 (na podstawie orzeczenia).
Uprawnienia do dwóch przejazdów w roku z ulgą 
37% na PKP
Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na 
których pobierane są zasiłki rodzinne:
Są uprawnieni do dwóch przejazdów w ciągu roku  
z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego 
transportu zbiorowego kolejowego w pociągach  
osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do  
korzystania z tej ulgi są zaświadczenia (wg ministeri-
alnego wzoru) wydane między innymi przez:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
– Zarząd Oddziału Okręgowego w Krakowie  
ul. Krowoderska 4 oraz jego jednostki terenowe.
Biuro Zarządu czynne jest od wtorku do czwartku  
w godz. od 9.00 do 13.00.
Informacje wybrała:
Alicja Gackiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady i Zarządu

REGULAMIN ELIMINACJ I TURNIEJU FINAŁOWEGO 
PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN PODWÓRKOWYCH  
O MISTRZOSTWO KRAKOWA JULIADA 2007
Rozgrywki i treningi Dzielnicowe  
25.06.2007 – 20.07.2007 (od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10.00 – 13.00 )
Turniej eliminacyjny (eliminacje Dzielnicowe) 
11,12,13.07.2007
Turniej finałowy (Rynek Główny w Krakowie)  
21 – 22.07.2007
Więcej informacji na www.dzielnica6.krakow.pl

XIV FESTYN BRONOWICKI
W programie:
·  Taniec szkocki i piosenka angielska w wykonaniu  
uczniów szkoły;
·  Występ zwycięzców Konkursu Recytatorskiego 
„Brzechwałki”;
·  Odczytanie zwycięskich prac w Konkursie Literackim; 
„Wydarzenia i przypadki z dziejów naszej Jubilatki”  
– czyli program artystyczny uczniów;
·  Gościnne występy Teatru Tańca „Dzieci Krakowa”;
·  Pokaz tańca Szkoły Tańca „AS” w wykonaniu uczniów;
·  Pokaz sztuki walki TEEKWONDO;
·  Wystawa prac konkursowych;
·  Konkursy rodzinne;
·  Ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród;
·  Degustacja bronowickich potraw;
·  .... i wiele innych atrakcji;
2 czerwca 2007 godz. 15.00 Szkoła Podstawowa nr 50
ul. Katowicka 28 Bronowice Małe

KLUB KULTURY „MYDLNIKI” ZAPRASZA 
Imprezy:
7 czerwca godz. 10:00 – Koncert chóru Schola  
Cantorum Mydlnicensis w kościele w Mydlnikach.
7 czerwca godz. 15:30 – Udział zespołu instrumentów 
dętych w procesji Bożego Ciała
14 czerwca godz. 17:00 – III Koncert cyklu  
„Bardowie i Poeci” – gość wieczoru – Magda Sekuła, 
17 czerwca godz. 11:00 – V koncert cyklu autorskiego 
prof. Haliny Pianowskiej „Poranki z muzyką klasyczną”
23 czerwca godz. 17:00 – Impreza rodzinna
24 czerwca godz. 10:00 – Udział chóru Shola Cantorum 
Mydlnicensis oraz zespołu instrumentów dętych  
w odpuście Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
30 czerwca godz. 17:00 – Impreza rodzinna

SPOTKANIE Z ZAGAJNIKU 
3 czerwca 2007-05-17, Pasieka „Zagajnik”, ul. Tetmajera 63
·  Inauguracja letniego sezonu pszczelarskiego 
·  Święto Ogrodów
·  Święto Pszczół i Kwiatów 
w programie:
·  godz. 10.00 – spotkanie pszczelarzy
·  godz. 11.00 – Msza Święta
·  godz. 12.00 – wspólne spotkanie członków  
Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i Bronowickiego Koła 
Przyjaciół Sztuk Wszelkich
·  Ponadto:
·  Wystawa i kiermasz obrazów o tematyce przyrodniczej  
i religijnej Pani Zofii Dubiel
·  Zwiedzanie pasieki, obserwacja pszczół,  
prezentacja ogrodu
·  Degustacja produktów pszczelich
·  Niespodzianki
·  Przygrywać będzie „Krakowska Grupa Folklorystyczna 
z Bronowic”
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
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rozrywka

Pytania na konkurs wiedzy o pszczołach
1. Na czym polega rabunek pszczół?
2. Co to jest miód?
3. Co to jest pszczeli pyłek kwiatowy?
4. Co to jest propolis (kit pszczeli)?
5. Do czego pszczoły używają propolisu?
6. W jaki sposób porozumiewają się pszczoły?
7. Jak daleko od ula latają pszczoły po surowce produktów pszczelich?
8. Wyjaśnij hasło „Pszczoła tworzy i chroni środowisko przyrodnicze”.
9. Co to są pestycydy?
10. Kiedy rozpoczyna się i kończy rok gospodarczy w pasiece?
11. Co pszczoły robią w zimie?
12. Ile waży pszczoła robotnica, a ile matka pszczela?
13. W jakich warunkach i jak długo można przechowywać miód?
14. Na czym polega krystalizacja miodu?
15. Jakie układy fizjologiczne wyróżnia się w organizmie pszczoły?

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące pszczół można uzyskać w Pszczelim 
Parku ,,Zagajnik” ul. Tetmajera 63.
Konkurs odbędzie się w dniu 8.09.2007 r. w czasie obchodów Święta ulicy  
W. Tetmajera.
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Litery z ponumerowanych pól w prawym dolnym rogu, wpisane 
to diagramu utworzą hasło, cytat z wiersza Kazimierza Przerwy–
Tetmajera.

POZIOMO:
1.teren ciekawie ukształtowany geograficznie porośnięty szatą  
ostańcowo - jaskiniową
7. spada z jasnego nieba
8. pierwiastek odkryty przez naszą rodaczkę
11. jedna z najstarszych broni miotających
12.Masutatsu - południowokoreański mistrz karate
14. stara sztuka wiązania sznurków
16. niemiecki powieściopisarz, autor „Winnetou”
17. angielskie piwo
18. ojczyzna Odyseusza lub biuro podróży

PIONOWO:
2. mocny w dyskusji
3. ssak morski lub ciężka na ugorze
4. pytanie, nie zawsze grzeczne
5.nocna zjawa
6. znany producent sprzętu oświetleniowego
9. rzeka w Rosji, lewy dopływ Wołgi
10. utwór liryczny, charakteryzujący się wzniosłością tematu i stylu
13. uznana holenderska marka odzieży damskiej
15. kilometry w skrócie
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Klub Kultury „Mydlniki” to do-
stojny już jubilat. Właśnie w bieżą-
cym roku kulturalno-oświatowym 
przypada 35-lecie jego działalności. 
Rocznica ta zbiega się również z 35- 
leciem pracy zawodowej założyciela 
i wieloletniego kierownika placówki 
– pana Franciszka Klimy. „Gazeta 
Bronowicka” o nim i Klubie pisała 
niejednokrotnie. Przypomnijmy za-
tem najważniejsze fakty. Powstał 
w 1971 roku jako Gromadzki Dom 
Kultury, z czasem przekształcił się 
w Osiedlowy Dom Kultury. Obecnie 
Klub Kultury „Mydlniki” działa w 
ramach Centrum Kultury „Dworek 
Białoprądnicki”. 

Spośród wielu różnorodnych 
form działalności najstarszymi, za-
razem z największym dorobkiem 
są: ponad 30–letnia Kapela Ludo-
wa „Mydlniczanie”, której nota bene 
pan Franciszek do dziś jest solistą i 
kierownikiem, Zespół Pieśni i Tańca 
„Mydlniczanie” i „Mali Mydlnicza-
nie”, a także Grupa Obrzędowa. 

„Mydlnicka suita” na 35-lecie Klubu.
To ich występy stały się clou kon-

certu „Mydlnicka Suita” w dniu 21 
kwietnia br. Prócz wymienionych 
zaprezentowały się: chór Schola 
Cantorum Mydlnicensis, Krakow-
ska Formacja Szantowa „Gulf Stre-
am”, Karolina Janociak interpretu-
jąca przedwojenną i współczesną 
piosenkę kabaretową oraz pianist-
ka Halina Pianowska. To oni na co 
dzień współtworzą program Klubu. 

Były oczywiście nagrody i wy-
różnienia, listy gratulacyjne – m.in. 
od Prezydenta Miasta Krakowa oraz 
Rady i Zarządu Dzielnicy VI Brono-
wice – zresztą osobiście odczytany 
i wręczony przez Przewodniczącego 
p. Bogdana Smoka. Swą obecnością 
uroczystość uświetnili proboszcz 
Parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy ksiądz Jan Rajda oraz jej 
wikary ksiądz Ryszard Gacek. W 
obchodach wzięli udział również 
dyrektorzy CK „Dworek Białoprąd-
nicki” – Andrzej Radniecki i Jan Ga-
joch oraz przedstawiciele mediów. 

Odnotować także należy, że p. 
Franciszek Klima został wyróżniony 
najwyższym regionalnym odznacze-
niem „Gloria Gratia”, który został mu 
wręczony 15 maja br. w trakcie uro-
czystości w Krakowskim Magistracie. 

Przeżyć artystycznych, wzru-
szeń, wspomnień i zabawy było co 
niemiara. Niech ich cząstkę przybli-
ży niniejszy fotoreportaż. 

Maciej Naglicki
Zdjęcia Jan Gajoch


