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Rada Dzielnicy

SESJA XII
25 października 2007 radni 

dzielnicy VI spotkali się na XII se-
sji Rady Dzielnicy. W spotkaniu 
uczestniczyli również mieszkańcy 
ulicy Przybyszewskiego.

Obecność gości związana była  
z projektem uspokojenia ruchu 
oraz uporządkowania parkowa-
nia na ulicach: Zapolskiej, Przy-
byszewskiego, Sewera, Mysła-
kowskiego oraz Zarzecze. Chcieli 
usłyszeć jak wieloletnie starania 
stają się faktem i przeistaczają  
w konkretną uchwałę. Na sesji 
zaopiniowano aneks do projektu 
stałej organizacji ruchu na wyżej 
wymienionych ulicach (uchwała 
Nr XII/117/2007). Wprowadzone 
zmiany powinny rozwiązać uciąż-
liwe dla mieszkańców tych ulic 
problemy, nie tylko z parkowaniem 
samochodów, ale również z wyjaz-
dem z posesji i włączeniem się do 
ruchu.

Następnie została poddana gło-
sowaniu uchwała dotycząca listy 
zadań powierzonych na rok 2008 
w zakresie spraw remontowych 
gimnazjów, szkół podstawowych 
i przedszkoli. Dla poszczegól-
nych placówek przyznano fundu-
sze, głównie na wymianę stolarki 
okiennej, oraz inne prace remon-
towe według zgłoszonych potrzeb 
(uchwała Nr XII/118/2007).

W ramach zadań powierzonych 
na rok 2008 zwiększona została 
kwota na zadanie pn. „Likwidacja 
barier architektonicznych, Klub 
Kultury w Mydlnikach, ul. Balicka 

– przystosowanie węzła sanitarne-
go dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych” do kwoty 8 400 zł (uchwała 
Nr XII/119/2007).

Radni wnieśli też o połączenie 
przez Krakowski Zarząd Komu-
nalny środków na rok 2008 prze-
znaczonych na realizację zdań po-
wierzonych w zakresie tworzenia, 
modernizacji i utrzymania ogród-
ków jordanowskich oraz zieleńców 
i skwerów wraz z małą architektu-
rą (uchwała Nr XII/120/2007) i w 
kolejnej uchwale (Nr XII/121/2007) 
przyjęli listę zadań w tym zakresie. 
Obejmuje ona: bieżące utrzymanie 
zieleni oraz ogródków, pielęgnację 
zieleni wysokiej i niskiej na terenie 
Dzielnicy oraz na terenach przed-
szkoli i szkół, uzupełnienie nasa-
dzeń w ogródkach oraz na terenie 
szkół i przedszkoli (wg wskazań 
Dzielnicy), dostawę ławek i koszy 
na śmieci (wg wskazań Dzielnicy). 

Przesuwając w poszczególnych 
obszarach środki, na łączną kwotę 
1770 zł, dokonano również zmian 
w planie rzeczowo – finansowym 
wydatków Dzielnicy VI na rok 2007 
(uchwała Nr XII/123/2007).

W dalszej części obrad rozwa-
żano plany inwestycyjne dotyczące 
budowy zespołu wielorodzinnych 
budynków mieszkalno – usługo-
wych z garażem podziemnym wraz 
z dojazdami i infrastrukturą tech-
niczną przy ul. Stańczyka/Sołty-
sa Dytmara. Zamierzenie to radni 
zaopiniowali negatywnie (uchwała 
Nr/122/2007).

Termin kolejnej sesji 22 listopa-
da.

Komisariat Policji IV w Krakowie
Rewir I dzielnicowych
Kierownik rewiru asp. szt. Wojciech Fus,  
nr tel. Służbowego (012) 61-51-186

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCY 
WYKAZ REJONÓW  
DZIELNICOWYCH  
NA TERENIE BRONOWIC
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NR  
REJONU 
SŁUŻBO- 

WEGO

ULICE
STOPIEŃ, 

IMIĘ 
I NAZWISKO

NR  
TELEFONU 

SŁUŻBOWEGO
SIEDZIBA

NR  
PO-
KO-
JU

1 Altanowa, Bandtkiego nr 2-16 parzyste, Bronowicka 2-44 
parzyste, Cicha nr parzyste, Jadwigi z Łobzowa, Krzywy 
Zaułek, Lea od 123 do 165 nieparzyste, Młodej Polski, 
Młynówka Królewska-deptak od Piastowskiej do ul. Cichej, 
Niedziałkowskiego, Piastowska nr 44-50 parzyste, Rydla 
nr 2-24 parzyste i 1-17 nieparzyste, Staszczyka, Szlach-
towskiego, Zarzecze 1-35 nieparzyste, Żelechowskiego. 

mł. asp.  
Piotr Stecki

(012) 61-51-
035

ul. Radzi-
kowskiego  
29

16

2 Bronowicka 5-101 nieparzyste, Czeladnicza, Czepca, 
Czyżewskiego 1, Głowackiego parzyste, Górna, Grenadierów, 
Halczyna, Kmietowicza, Krakusów, Racheli, Rodakowskiego, 
Równa, Rydla 26-50 parzyste i 19-57 nieparzyste, Wallek-
Walewskiego, Wjazdowa, Zaczarowane Koło, Złoty Róg.

st. asp. 
Jarosław 
Skrzypek

(012) 61-51-
035

ul. Radzi-
kowskiego  
29

16

3 Armii Krajowej – ogrody działkowe, Bandtkiego nr niepa-
rzyste i od 18 do końca parzyste, Bronowicka 46-106 pa-
rzyste, Cicha nr nieparzyste, Dytmara, Młynówka Królews-
ka-deptak od ul. Cichej do Armii Krajowej, Przybyszewskiego 
1-59 nieparzyste i 2-50 parzyste, Stańczyka, Szablow-
skiego, Św. Wojciecha, Wesele, Zapolskiej, Zarzecze nr 37-95 
nieparzyste.

sierż. szt.  
Janusz 
Śliwa

(012) 61-51-
019

ul. Radzi-
kowskiego  
29

13

4 Arciszewskiego, Armii Krajowej 2-18 parzyste, Drzymały, 
Hamernia, Justowska, Kołowa, Kowalskiego, Kunic- 
kiego, Kuźnicza, Kwiatkowskiego, Lea od 110 do końca pa-
rzyste i od 171 do końca nieparzyste, Legendy, Machaya, 
Młynarskiego, Mysłakowskiego, Na Błonie od 33 do końca 
nieparzyste, Ochlewskiego, Olkuska, Orna, Pamiętna,  
Piastowska nr 30-36 parzyste, Pileckiego, Piwnika „Pon-
urego”, Popiela, Prystora, Przesmyk, Przyjemna, Przybysze-
wskiego od 61 nieparzyste i od 52 parzyste do końca, 
Sewera, Strużeckiego, Strzałkowskiego „Bzymka”, Trawia-
sta, Wiedeńska, Włościańska, Zarudawie, Zarzecze parzyste 
108-136 parzyste.

st. asp.  
Adam  
Czekaj

(012) 61-51-
019

ul. Radzi-
kowskiego  
29

13

5 Armii Krajowej 77-95 nieparzyste, Balicka 2-38 parzyste 
i 1-55 nieparzyste, Bronowicka nr 117-133 nieparzyste i 
130-146 parzyste, Jabłonkowska, Na Błonie 1-9a niepar-
zyste, Wernyhory, Zielony Most 2.

st. asp. 
Krzysztof 
Wysmułek

(012) 61-51-
019

ul. Radzi-
kowskiego  
29

13

6 Balicka od 40-168 parzyste i 61-209 nieparzyste, Brze-
gowa, Filtrowa, Lindego, Na Błonie od 2 do końca parzyste 
i od 11 do 17 nieparzyste, Nad Zalewem od 10 parzyste 
i 15 nieparzyste do końca, Przy Młynówce, Zarzecze 97-
109 nieparzyste, Zygmunta Starego od ul. Filtrowej do torów 
kolejowych (brak posesji).

mł. asp.  
Janusz 

Polański

(012) 61-51-
035

ul. Radzi-
kowskiego  
29

16

7 Balicka od 229 nieparzyste i od 170 parzyste do końca, 
Brzezińskiego, Brzozowskiego, Weryhy-Darowskiego, Doliń-
skiego, Godlewskiego, Gradowa, Groszkowa, Hemara, Kato-
wicka, Kurozwęckiego, Łupaszki, Myczkowskiego, Na Nowi-
nach, Narcyzowa, Palmowa, Pasternik nieparzyste, Peipera, 
Pod Strzechą, Radzikowskiego od 99 do końca nr niepa-
rzyste, Spiczakowa, Tetmajera, Truszkowskiego, Wapiennik, 
Weryhy-Darowskiego, Wieniawy-Długoszowskiego, Wierzyń-
skiego, Witkiewicza, Wójcickiego, Zakliki z Mydlnik, Zaklu-
cze, Zielony Most - bez nr 2, Zygmunta Starego 124-130 pa-
rzyste, Boya - Żeleńskiego, Władysława Żeleńskiego 

st. asp. 
Jacek 

Niedzielski

(012) 61-51-
186

ul. Radzi-
kowskiego  
29

3

Wprowadzenie powyższych zmian było spowodowane koniecznością dostosowania rejonów do zmian urban-
istycznych, jakie nastąpiły na terenie Bronowic, a zwłaszcza powstanie nowych osiedli mieszkaniowych. W 
ciągu ostatnich lat zmienił się też częściowo zakres zadań, jakie realizują dzielnicowi.

Nastąpiły też zmiany kadrowe w kierownictwie komisariatu. Końcem października dotychczasowy zastępca 
Komendanta KP IV podinsp. Jarosław Skoczek został Komendantem KP III natomiast jego miejsce zajął doty-
chczasowy Naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji podinsp. Ryszard Grabski.
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W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Krakowie w Filii nr 
2 ul. Radzikowskiego 37 odbyło 
się spotkanie, podczas którego 
rozmawiałam z p.Elżbietą Gra-
biec, kierownikiem filii, na te-
mat form pomocy społecznej w 
Krakowie.

Poniżej chciałabym przybli-
żyć Państwu jedną z form pomo-
cy, jaką są świadczenia niepie-
niężne, a wśród nich m.in.:

Posiłki - rodzaj pomocy reali-
zowanej w ramach wieloletniego 
programu „Pomoc Państwa w za-
kresie dożywiania”, realizowane-
go w latach 2006-2009 (Ustawa z 
29.12.2005 r.) oraz Uchwały Rady 
Miasta Krakowa Nr CVI/1073/06 z 
12.IV.2006r.

Jeden gorący posiłek przysłu-
guje osobie, która nie jest w stanie 
zapewnić go sobie własnym stara-
niem. Posiłki przyznawane są nie-
odpłatnie osobom, których dochód 
nie przekracza 150% kryterium do-
chodowego określonego w Ustawie 
o Pomocy Społecznej, lub odpłatnie 
w przypadku osób, których dochód 
lub dochód na osobę w rodzinie 
przekracza 150% i jednocześnie nie 
przekracza 200% kryterium docho-
dowego - odpłatność w wysokości 
25% kosztu posiłku. 

W dzielnicy Krowodrza program 
realizują bary spółdzielni „Jubilat” 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
tj.: „Żak” ul. Królewska 84, „Ża-
czek” ul. Czarnowiejska 75, „Fli-
sak” ul. Kościuszki 1 - koszt posił-
ku 3,05, oraz bar „Słoneczko” ul. 
Jabłonkowska 18 – koszt posiłku 
3,09zł.

Usługi opiekuńcze – przysłu-
gują osobom, które z powodu wie-
ku, choroby, niepełnosprawności 
wymagają pomocy osób drugich, 
a są jej pozbawione, również w 
przypadku osób posiadających 
rodzinę, która nie może takiej po-
mocy zapewnić. Usługi opiekuńcze 
świadczone są w miejscu zamiesz-
kania. Zakres usług uzależniony 
jest od stanu zdrowia osoby oraz 
sytuacji rodzinnej. Wysokość od-
płatności określona jest Uchwa-
łą Nr LXVIII/636/04 Rady Miasta 
Krakowa z 29.12.2004 i uzależnio-
na jest od sytuacji rodzinnej osoby 
oraz jej dochodu lub dochodu na 
osobę w rodzinie. 

W przypadku, gdy dochód oso-
by lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kryterium docho-
dowego (dla osoby samotnie gospo-
darującej kwoty 477zł, dla osoby 
w rodzinie kwoty 351zł na osobę) 
usługi opiekuńcze świadczone są 
nieodpłatnie. 

Odpłatność 100% za usługi 
opiekuńcze ponoszą osoby sa-
motne i samotnie gospodarujące, 
których dochód jest wyższy niż 

kwota 1669,50zł (tj. powyżej 351% 
kryterium dochodowego osoby sa-
motnie gospodarującej). 100% od-
płatności ponoszą osoby w rodzi-
nie, których dochód jest wyższy 
niż kwota 877,51 (tj. powyżej 251% 
kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie).

W dzielnicy Krowodrza usługi 
opiekuńcze świadczy Polski Komi-
tet Pomocy Społecznej ul. Lenarto-
wicza 14 (umowa do 31.12.2009). 
Koszt godziny usług opiekuńczych 
to 7,89zł.

Usługi opiekuńcze obejmują:
Usługi opiekuńcze gospo-

darcze: pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych 
(sprzątanie, zmywanie naczyń, 
przygotowanie posiłków, pranie, 
zakupy, załatwianie spraw urzędo-
wych, spacery). 

Usługi opiekuńcze pielęgnacyj-
ne: mycie, kąpanie, ubieranie, prze-
słanie łóżka, podawanie lekarstw i 
zamawianie wizyt lekarskich.

Specjalistyczne usługi opiekuń-
cze – usługi na rzecz osób z zabu-
rzeniami psychicznymi, świadczo-
ne przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem (podstawa prawna 
– Rozporządzenie Ministra Polityki 
Społecznej z 22.09.2005). 

W przypadku, gdy dochód oso-
by lub dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kryterium docho-

Remont ul. Zarzecze z dodatko-
wych środków, wynegocjowanych 
przez Radę Dzielnicy VI na bieżące 
utrzymanie dróg

DZIELNICA W OBIEKTYWIE

Remont chodnika przy  
ul. Katowickiej realizowany w ra-
mach zadań powierzonych w za-
kresie remontów dróg i chodników

Prace przygotowawcze do wyko-
nania oświetlenia na szlaku spa-
cerowym “Młynówka Królewska”

Jak widać, śnieg nie przerwał prac remontowych.
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dowego (dla osoby samotnie gospo-
darującej kwoty 477zł, dla osoby 
w rodzinie kwoty 351zł na osobę 
w rodzinie) specjalistyczne usługi 
opiekuńcze świadczone są nieod-
płatnie. 

Odpłatność 100% za specjali-
styczne usługi opiekuńcze pono-
szą osoby samotne i samotnie go-

spodarujące, których dochód jest 
wyższy niż kwota 1574,10zł (tj. 
powyżej 330% kryterium dochodo-
wego osoby samotnie gospodaru-
jącej). 100% odpłatności ponoszą 
osoby w rodzinie, których dochód 
jest wyższy niż kwota 1158,30 (tj. 
powyżej 330% kryterium dochodo-
wego na osobę w rodzinie).

W dzielnicy Krowodrza specjali-
styczne usługi opiekuńcze świad-
czy Fundacja im. Błogosławionej 
Anieli Salawy ul. Dunajewskiego 
5. Koszt godziny specjalistycznych 
usług opiekuńczych to 10,80zł. 

Alicja Gackiewicz

Wprawdzie Wyspiański pisał, 
iż “listopad niedobra dla Polaków 
pora”, ale to właśnie historyczne 
procesy i wydarzenia wskazały 
dzień 11 listopada 1918 r. jako datę 
odzyskania po 123 latach narodo-
wej niepodległości. Święta pań-
stwowe mają jednak to do siebie, 
że często ich obchody tchną sztam-
pą. Brak im koncepcji, a przede 
wszystkim świeżości nawiązania 
do współczesnych treści. 

Stąd ideą Klubu Kultury “Myd-
lniki” stało się tworzenie specy-
ficznych lekcji współczesnego ro-
zumienia Święta. Dwa lata temu 
przebiegło ono pod hasłem “Lekcja 
historii”, w ubiegłym roku myślą 
przewodnią były “Imiona patrioty-
zmu”. W tym roku organizatorzy i 
autorzy scenariusza chcieli przy-
pomnieć, iż jest to święto radosne, 
pogodne i warto na chwilę odejść 
od rozpamiętywania tragizmu dróg 
do niepodległości.

I tak w dniu Święta w sali estra-
dowej Klubu “Mydlniki” w wieczo-
rze “Uśmiech dla Niepodległej” 
zaprezentowały się: chór Klubu 
“Schola Cantorum Mydlicensis”, 
“Koło Teatralne” Klubu (zarazem 
uczniowie SP nr 138) oraz recytu-
jący i prowadzący całość artysta 
scen krakowskich Wojciech Habe-
la. Zatem prócz nastrojowych le-
gionowych i patriotycznych pieśni, 
suity tanecznej, ze sceny posypały 
się anegdoty i dowcipy towarzyszą-
ce zarazem pierwszym okresom 
niepodległości Polski, jak i budowa-
niu kolejnych Rzeczypospolitych. 
Bowiem owo tworzenie polskiej, 

NARODOWE ŚWIĘTO WYZWOLENIA  
W NASZEJ DZIELNICY

narodowej jakości jest procesem 
ciągłym, niemal dialektycznym. 
Myślę, że wieczór, którego współ-
inspiratorem była jak zwykle Rada 
i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice, 
stał się twórczym wypełnieniem 
Norwidowej myśli, iż “przeszłość to 
dziś, tylko cokolwiek dalej”.

Maciej Naglicki

“Uśmiech dla Niepodległej” 
kierownictwo chóru:  
Małgorzata Jastrzębska
akompaniament: Halina Pianowska
opieka artystyczna “Koła  
Teatralnego”: Iwona Olczyk

fot. Maciej Naglicki

fot. Maciej Naglicki
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JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA 
W kalendarzu polskim są dwie 

daty skłaniające wszystkich do za-
dumy nad historią Polski – 3 maja 
i 11 listopada. Każdego roku w 
Święto Odzyskania Niepodległości 
toczą się dyskusje o losach państwa 
polskiego i istocie polskiego patrio-
tyzmu. Każdego roku podkreśla się 
znaczenie Józefa Piłsudskiego, jako 
symbolu, który odegrał przewodnią 
rolę w odbudowie państwa. 

Józef Piłsudski przybył do 
Warszawy 10 listopada 1918 roku. 
Dzień później od Rady Regencyjnej 
przejął naczelne dowództwo nad 
wojskami polskimi, zaś 14 listopa-
da otrzymał całość władzy. 

W kraju panował chaos i 
rozprężenie. Organizowały się 
nowe ośrodki władzy gotowe 
przejąć przewodnią rolę w nowo 

różnych walut. Silnie rozwinięte 
gospodarczo ziemie byłego zaboru 
pruskiego górowały nad tere-
nem byłego zaboru austriackiego, 
mocno zacofanego i niedofinanso-
wanego. Trzeba było stworzyć silny 
rząd, wybrać parlament mogący 
ujednolicić prawo oraz prezydenta. 
Palącą sprawą stało się uregu-
lowanie granic państwa, których 
bronić miała narodowa armia. Mi-
mo wszystkich problemów w kraju, 
przybycie Marszałka napawało 
otuchą. Z emigracji wracali 
działacze polscy, gotowi wesprzeć 
tworzenie państwa. Wreszcie po 
długich latach zaborczego niebytu, 
państwo polskie zaistniało. 

Po latach przyszło Polakom 
przejść kolejną próbę. Tym razem 
musieli przetrwać sowiecki zabór. 

W czasach, kiedy jakiekol-
wiek nawiązanie do trady-
cji piłsudczyków było zaka-
zane, opozycja każdego roku 
11 listopada gromadziła się 
w kościołach. Śpiewano 
Boże coś Polskę i Rotę. Po 
mszy w Krakowie opozycja 
szła w manifestacji z Wawe-
lu na Plac Matejki. Idącym 
towarzyszył strach. Obser-
wowani przez funkcjona-
riuszy MO, SB i ZOMO byli 
narażeni na pobicia, zatrzy-
mania i sprawy karne. I ten 
czas Polacy przetrwali. 

Dzisiaj możemy spokojnie 
przejść trasę z Wawelu pod 
Grób Nieznanego Żołnierza. 
Tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości rozpoczęły 
się tradycyjnie, od mszy 
świętej na Wawelu. Na 
wychodzących z Kościoła 
czekały formacje ułańskie 
otwierające marsz. 

Mimo dużego chłodu i 
nieprzychylnej pogody, 
maszerującym towarzyszył 
tłum mieszkańców Kra-
kowa. Zgromadzili się oni 
przy Krzyżu Katyńskim, 
gdzie przedstawiciele władz 
złożyli kwiaty oraz na 
Rynku i na Placu Matej-
ki. W defiladzie szła orkie-
stra Garnizonu Kraków, 

organizowanym państwie; two-
rzono programy polityczne, ty-
powano liderów partyjnych. Sytu-
acja gospodarcza była wyjątkowo 
trudna. Ziemie trzech zaborów 
różniły się między sobą – pozio-
mem rozwoju gospodarczego i 
kulturalnego, systemem podat-
kowym oraz administracyjnym, 
nawet poziomem rozwoju linii 
kolejowych. Funkcjonowało pięć 

kompania reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego, kompania hono-
rowa Policji i Straży Miejskiej, 
6. Brygada Desantowo-Szturmowa 
i Szkoła Aspirantów Pożarnictwa 
PSP. Szli kombatanci i władze 
miasta. W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele Zarządu i 
Rady Dzielnicy VI: Bogdan Smok 
- przewodniczący i Alicja Gackie-
wicz - wiceprzewodnicząca, którzy 
w imieniu Zarządu, Rady Dzielnicy 
VI, a także mieszkańców Brono-
wic złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza. 

Nad Krakowem zabrzmiał  
Dzwon Zygmunta, który bije we 
wszystkie ważne dla Polski i Po-
laków dni.

Elżbieta Pietrzyk 
fot. Tomasz Kowalczyk
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wydarzeniaod lewej: Zofia Dubiel, Ewa Ziomek sylwetka

Pani Irena Bilińska nie jeździ-
ła nigdy po świecie, nie zwiedzała 
muzeów, nie odwiedzała galerii, nie 
ulegała też nigdy tendencjom ani 
modzie w sztuce. Na jej warsztat 
pracy składały się: dwa pędzelki, 
pudełko akwarel, niewielkie kartki 
kartonu, ołówek, pisaki i niewielki 
stół, który służył nie tylko do ma-
lowania, ale również do gry w bry-
dża i posiłków. Przy nim też pani 
Irena przyjmowała gości.

Tematem prac artystki były 
najczęściej góry, zwłaszcza dobrze 
znane jej Pieniny. Tam przecież 
spędziła nie tylko dzieciństwo, ale 
i młodość, i tam zawsze chętnie po-
wracała ilekroć miała możliwość. 
Jednak w góry najczęściej uciekała 
wspomnieniami. Ten górski pejzaż 
tkwił, bowiem w niej, mocno prze-
żyty, zapamiętany. Cały twórczy 
wysiłek pani Ireny skupiony był na 
tym, aby przywrócić urok, czar pej-
zażu, w którym wzrastała.

Często jest tak, że artysta po 
wielu doświadczeniach malarskich 
zarzuca szczegół na rzecz syntezy. 
Wtedy jego osobista, jednostkowa 
wizja staje się uogólnieniem, plat-
formą. W malarstwie pani Biliń-
skiej jest odwrotnie. Znam to ma-
larstwo od lat i śledzę jej rozwój. 
Od prostych, swobodnie, niekiedy 
nonszalancko rozłożonych plam 
malarka dochodzi do rozmiłowania 
w szczególe, który jednak nie do-
minuje, nie przysłania całości, ale 
malowany jest z precyzją, pieczoło-
wicie i pokornie. A wszystko po to, 
aby o niczym nie zapomnieć, przy-
wołać pełnie wspomnienia i stwo-
rzyć wizję „Piękna”. Motyw krajo-

brazowy nie jest tylko pretekstem 
do namalowania następnego obra-
zu, ale traktowany jest z miłością, 
ma bowiem wywołać zachwyt. 

Malarstwo pani Ireny jest ma-
larstwem wizyjnym. To na wskroś 
arkadyjska wizja świata – wyraz 
tęsknot i marzeń. To świat, w któ-
rym króluje odwieczne światło. Ono 
jest obok pokornie ujętego szczegółu 
najważniejszym budulcem obrazu. 
Od niego uzależniony jest kolor. On 
też tworzy przestrzeń, otwartą dal, 
magię górskich szczytów. Panuje tu 
wolność, cisza, skupienie. Jest tu 
ciepło, nawet zima jest gorąca.

Oto świat podarowany człowie-
kowi. Pani Irena ukazuje jego trwa-
nie – tak jakby czas zatrzymał się 
w miejscu. Po obrazach przebiega 
tylko nieuchwytny błysk mistyki 
wynikającej z kontemplacji widzial-

nego świata i próby uchwycenia 
tego, co niewidzialne, a jednak ist-
niejące.

Maria Grabowska

W tym roku pani Irena Bilińska 
skończyła 90 lat. 

– To wspaniały człowiek – mówi 
pani Krystyna Krajka, przewodni-
cząca Bronowickiego Koła Przyja-
ciół Sztuk Wszelkich w Krakowie.

– Szalenie sympatyczna, dow-
cipna, zawsze uśmiechnięta. To 
zapalona brydżystka – uśmiecha 
się pani Krystyna.

Niestety stan zdrowia pani Ireny 
zmusił ją do odłożenia pędzla. Zro-
biła to trzy lata temu, gdy po ope-
racji drugiego oka straciła wzrok. 

Irena Bilińska – portret artystki
Irena Maria Bilińska z domu 

Wolska urodziła się we Lwowie  
w 1917 roku. Dzieciństwo spędzi- 
ła w Warszawie i w Szczawnicy  
nad Dunajcem, którą pokochała 
całym sercem. Pierwszą pracą 
plastyczną pani Ireny była rzeźba 
głowy Ignacego Paderewskiego 
wykonana w kamieniu z Pienin.

Przed II wojną światową artyst-
ka studiowała w Instytucie Sztuk 
Plastycznych w Krakowie – dwa lata 
na Wydziale Ogólnym, a w czasie 
okupacji hitlerowskiej uczęszczała 

przez półtora roku do Kunstgewer-
besschule na Wydział Grafiki.

Po aresztowaniu ojca rozpo-
częła pracę w Radzie Głównej 
Opiekuńczej. Szyła buty, malowała 
koszyki, pracowała na maszynie 
trykotarskiej, a w pracowni pani 
Janos malowała na szkle i wy-
konywała zabawki.

Po wojnie pracowała w Biu-
rze Projektów w Krakowie jako 
kreślarz.

Pani Irena maluje od wielu lat. Ma 
za sobą 65 lat pracy twórczej. Mia-

POKORA I KONTEMPLACJA

Bronowickie wierzby – akwarela

Raba w Krzywicy (ostatni obraz  
namalowany przez artystkę)

Zima II – akwarela

ła 15 wy- 
wystaw in-
dy widua l-
nych oraz 
w z i ę ł a   
udział w 
kilkunastu 
zbiorowych.

Od 10 lat 
jest człon- 
kiem Bro- 
nowickiego 
Koła Przy- 
jaciół Sztuk Wszelkich w Krakowie.

dokończenie na str.8

fot. Ilona Stus
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Niewielu ludzi wędrujących 
dzisiejszym traktem spacerowym 
przecinającym Bronowice Małe 
i Łobzów jest świadomych, że 
idą zasypanym korytem dawnej 
Młynówki. Rozwój wielkiego Kra-
kowa sprawił, że z krajobrazu zach-
odnich przedmieść miasta w znacz-
nej części zniknął unikalny zabytek 
sztuki inżynierskiej. Spływająca 
obniżeniem pomiędzy wzgórzem Lasu 
Wolskiego i kończącego się Garbu 
Tenczyńskiego Rudawa wielokrotnie 
w dziejach zmieniała swoje koryto. 
W upalny, letni dzień wały Rudawy 
(…) zapełniały się ludźmi. (…)Dzie-
ciaki pluskały się w wodzie, dostojne, 
tęgie matrony opalały, uprzednio roze-
brawszy do różowej bielizny. Panowie 
– niekiedy kwiat zwierzynieckiego 
półświatka, ale także dostojni przy-
bysze z innych dzielnic – paradowali w 
wełnianych, przeważnie granatowych 
kąpielówkach. Jedzono i pito – jak to na 
pikniku. Bliskość wody pozwalała na 
schłodzenie nie tylko piwa, ale i moc-
niejszych napitków, i często płynęły 
Rudawą butelki po cytrynówce, po 
pomarańczówce, po innych kolorowych 
wódkach, jako, ze czystą pijano wów-
czas mniej chętnie niż dzisiaj. Czasa-
mi, ale rzadko, skuszeni perspektywą 
zarobku, pojawiali się nawet lodziarze 
z białymi skrzynkami na brzuchach i 
sprzedawcy obwarzanków.

(…) Rudawa tworzyła w przeszłości 
wraz z kanałami doprowadzającymi 
wodę do młynów i fosy miejskiej oraz 
okolicznymi strumykami sieć wodną 
łączącą w jeden organizm gospodar-
czy Kraków, Zwierzyniec, Bronowice, 
Chełm, Wolę i Łobzów. Próbą zachow-
ania drobnej części tego organizmu 
jest rekonstruowana Młynówka 
Królewska z jej roślinnością, krótkimi 
odcinkami cieku wodnego, ale obecnie 

MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA
(XIII – XX w.)

przede wszystkim mająca charakter 
historycznego parku krajobrazowego. 

(…)Prawdopodobnie na przełomie 
XIII i XIV stulecia, wykopano kanał 
Młynówki. Prawo zakładania młynów 
na Rudawie otrzymali od króla 
wójtowie krakowscy. W roku 1311 
wspomniany jest młyn koło cmentar-
za żydowskiego, prawdopodobnie w 
miejscu późniejszej Hamerni. Po bun-
cie wójta Alberta m.in. młyny przeszły 
na własność króla i stąd też Młynówkę 
zaczęto nazywać Królewską.

(…)Oczywiście dla Bronowic 
Małych najważniejszy na Młynówce 
był młyn. W XIV wieku istniał młyn 
pod Hamernią. Prawdopodobnie 
jeszcze przed lokacją wsi powstał 
młyn na Błoniu. (…) Okolice młyna 
były dla mieszkańców Bronowic 
Małych, szczególnie młodszych, 
miejscem spotkań i rozrywek. Do 
Młynówki dochodziły chłopskie past-
wiska, „skotnica”, na których grano 
w piłkę. Graczy przeganiał stąd wójt 
Tomasz Młodzianowski, którego gos-
podarstwo znajdowało się niedaleko 
rzeczki. Do młyna i czterech stawów 
rybnych wodę doprowadzała odnoga 
Młynówki. W najgłębszym ze stawów, 
„trąbie”, pławiono konie i urządzano 
kąpiele. 

(...) Na początku 1907 roku zasy-
pano Młynówkę na obszarze miasta 
Krakowa. Jej nurt starym korytem 
Rudawy skierowano na Zwierzyniec z 
ujściem koło klasztoru. Ślady po niej 
to ulica Wenecja gdzie były rozlew-
iska, czy nazwa ulicy Dolne Młyny. 
W rejonie ulicy Szujskiego znajdował 
się most, a dalej przekraczała ulicę 
Karmelicką, płynęła na tyłach domów 
do mostów w rejonie Pałacu Biskupie-
go i ulicy Szlak.

(...) Nie można się dziwić, że dla ów-
czesnych mieszkańców, ale także dla 

spacerujących mieszczuchów istnie-
nie Młynówki przydawało podmiejs-
kim osiedlom szczególnego uroku. 
Zakola Młynówki porosłe tatarakiem 
oraz trzciną otaczały pochyłe i bulwi-
aste pnie niezmordowanie żywotnych 
wierzb. Ich obecność tworzyła festony 
młodych, prężnych, pachnących sok-
iem wierzbowych witek i długachnych 
mioteł liści, a także tajemniczych, 
popękanych i na wpół wydrążonych 
pni. Okolica była miejscem szkol-
nych wagarów, spotkań, zimą rajem 
dla posiadaczy łyżew, a dla chłopców 
rezerwuarem pijawek dostarczanych 
do krakowskich aptek.

(…)W 1933 roku nie istniało już 
koryto na odcinku ulica Pomorska 
– Szkoła Podstawowa - ulica Rydla. 
W roku 1962, kiedy zasypano od-
cinek Młynówki Królewskiej do ulicy 
Filtrowej, zakończył się siedmiow-
iekowy żywot kanału bronowickiego. 
Mimo zachowanych ciągów zieleni 
brak wody doprowadził do zaniku 
charakterystycznej roślinności m.in. 
wiązów i olch czarnych. Rekonstrukcja 
ciągu Młynówki wiąże się z ocaleniem 
pięknych krajobrazowo terenów po za-
chodniej stronie Krakowa. Powstający 
park łęgowy może objąć obszar 50 hek-
tarów. Mógłby on być ważnym element-
em systemu zieleni publicznej Krakowa 
opartego o istniejący układ hydro-
graficzny Rudawy, Prądnika, Dłubni, 
Potoku Kościelnickiego czy Wilgi.

Wojciech Hausner
Bronowickie Zeszyty  

Historyczno – Literackie nr 13.

fot. Marek Małolepszy

POKORA I KONTEMPLACJA
dokończenie ze str.7

Nie może już usiąść przy brydżo-
wym stoliku, nie może już przelać 
na papier piękna górskiego pejza-
żu, który wciąż widzi oczami du-

szy. Pozostaje on tylko w jej sercu 
jak niespełniona miłość, która nie 
znajduje ujścia. Mimo to nie traci 
pogody ducha, którą zawsze mia-
ła. Otoczona gronem przyjaciół, 
jest dla nich przykładem niezłom-

nego charakteru, nie poddawania 
się nawet wtedy, gdy zawodzą już 
wszystkie środki wyrazu. Dostojnej 
Jubilatce gratulujemy tak piękne-
go wieku i dziękujemy, że patrząc 
na jej obrazy przypominamy sobie, 
jaki spokój można znaleźć w ciszy.

I.S.
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Młynówka Królewska – Parkiem 
Miejskim? Odpowiedź przynie-
sie czas, jednak pierwsze kroki w 
tym kierunku zrobione. 

Dużo niepokoju i obaw 
sprawiły białe tablice z nazwą 
ulicy Młynówka Królewska, jakie 
pojawiły się w ciągu spacerowym 
Młynówka Królewska. Na skutek 
zdecydowanego protestu Rad 
Dzielnic i mieszkańców Krakowa, 
Rada Miasta przyjęła uchwałę 
(Nr XXIV/300/07) w sprawie kie-
runków działania dla Prezydenta 
Miasta Krakowa dotyczących na-
dania statusu parku miejskiego 
ciągowi spacerowemu Młynówka 
Królewska oraz zniesienia nazwy 
ul. Młynówka Królewska.

W §2. wyżej wspomnianej 
uchwały czytamy między in-
nymi: Prezydent Miasta Krakowa 
przedstawi Radzie Miasta Kra-
kowa informację o stanie realizacji 
niniejszej uchwały do dnia 15 listo-
pada 2007 r. 

Na uwagę zasługuje uzasad-
nienie do uchwały, które w całości 
przytaczam poniżej: 

MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA  
ZMIENIA STATUS

„Ciąg spacerowy Młynówka 
Królewska jest zabytkiem przyrod-
niczym o ogromnej wartości histo-
rycznej i krajobrazowej. Już w 1992 
Rady Dzielnicy V i VI Miasta Kra-
kowa wnosiły o ochronę terenów 
Młynówki wraz z istniejącą zielenią 
parkową. Należy podjąć wszelkie 
możliwe działania, aby tereny te 
zachowały swój niepowtarzalny 
charakter poprzez nadanie im statu-
su parku miejskiego. Za niezbędne 
należy również uznać wszczęcie 
procedury zmierzające do zniesie-
nia nazwy ul. Młynówka Królewska 
przyjętej uchwałą Nr XXV/170/91 
Rady Miasta Krakowa z dnia 14 
czerwca 1991 r. oraz dokonanie 
niezbędnych w tym zakresie zmian 
w ewidencji ludności. Ostateczne 
uregulowanie statusu, tego unikal-
nego zespołu zieleni urządzonej, 
jaką jest Młynówka Królewska 
będzie świadectwem, iż Gmina 
Miejska Kraków dba o przyrodę 
będącą dziedzictwem i bogactwem 
narodowym”.

Propozycja zniesienia nazwy uli-
cy uzyskała pozytywne opinie Rady 

Dzielnicy V Krowodrza (Uchwała Nr 
XXV/28/2007 Zarządu Dzielnicy V 
Krowodrza z dnia 2 sierpnia 2007 
r.) oraz Rady Dzielnicy VI Brono-
wice (Uchwała Nr 34/2007 Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice z dnia 31 
lipca 2007 r.). 

W tym miejscu pragnę po-
dziękować naszym mieszkań-
com, którzy w trosce o Młynówkę 
Królewską pisali listy i telefono-
wali wyrażając swój sprzeciw wobec 
zmiany funkcji ciągu spacerowego 
Młynówki.

Od tej chwili będziemy bacznie 
przyglądać się jak postępują prace 
w kierunku nadania statusu parku 
miejskiego ciągowi spacerowemu 
Młynówka Królewska.

Bogdan Smok

Wyniki i strzelcy bramek:
Śledziejowice - Bronowianka 1:0
Pogoń Skotniki - Bronowianka 1:2 /
Pyla,Wójcikowski/
Bronowianka - Wieczysta 4:1 /Dą-
browski 2, Bieda, Hajduk/
Wiarusy - Bronowianka 1:1 /Wal-
czak/
Szreniawa - Bronowianka 1:1 /Ziółko/
Bronowianka - Pogoń Miechów 4:0 /
Bieda 2, Dąbrowski, Szafran/
Górnik II Wieliczka - Bronowianka 
2:0
Lotnik - Bronowianka 3:1 /Wójcikow-
ski/
Bronowianka - Skawinka 0:2
Piast - Bronowianka 1:0
Bronowianka - Wawel 1:1 /Makow-
ski/
Zieleńczanka - Bronowianka 2:0
Bronowianka - Sokół 4:0 /Ziółko 2, M. 
Malec, Makowski/
Jordan - Bronowianka 1:1 /Makowski/
Ogółem: 16 pkt, 4 wygrane 4 remisy, 
6 porażek, bramki:19:17

ZAKOŃCZENIE SEZONU
U siebie: 3 wygrane, 1 remis, 1 poraż-
ka, bramki: 13:4
Wyjazd: 1 wygrana, 3 remisy, 5 pora-
żek, bramki: 6:12
Strzelcy bramek: 
3 - Bieda, Dąbrowski, Makowski, Ziółko
2 - Wójcikowski
1 - Hajduk, M. Malec, Szafran, Wal-
czak, Pyla

Kadra I Drużyny: Robert Augu-
styn, Tomasz Malec, Waldemar Wal-
czak, Piotr Terczyński, Tomasz Sza-
fran, Łukasz Małodobry, Tomasz Ma-
kowski, Jarosław Grabski, Piotr Pyla, 
Wiktor Sydorenko, Robert Dąbrowski, 
Mariusz Bieda, Bartosz Wójcikow-
ski, Marcin Hajduk, Robert Ziółko, 
Krzysztof Michalski, Maciej Malec, 
Radosław Bargieł.

Oceniając I rundę rozgrywek tre-
ner Julian Łopata powiedział:
Zespół w optymalnym składzie spot-
kał się dopiero podczas pierwszego 
meczu, potrzeba było czasu na zgra-
nie drużyny. W początkowej fazie roz-

grywek pomimo kłopotów drużyna 
spisywała się nie najgorzej w sześciu 
meczach tylko 1 porażka, później na-
stąpił słabszy okres sześciu meczy i 
tylko 1 remis - jeden z powodów to sła-
ba skuteczność, czego dowodem jest 
to, że zdobyliśmy w trzech meczach 12 
bramek, a w pozostałych jedenastu 
tylko 7. W trakcie całej rundy w kilku 
spotkaniach traciliśmy tzw. “głupie 
bramki”, które miały wpływ na koń-
cowy wynik. Myśląc o wiosennej run-
dzie konieczne jest poukładanie gry w 
środku pola, a także pomyśleć należy 
o wzmocnieniach linii ataku.

Artur Śliwa
Tabela VI Ligi na str. 10
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
informator co, gdzie, kiedy

HARMONOGRAM AKCJI ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
- KRAKÓW 2007  

Na wyznaczonych ulicach, w poszczególnych dniach i 
miesiącach mieszkańcy mogą w godzinach 18-20 wystawiać 
przed posesje zużyte meble i sprzęt AGD oraz inne odpady 
wielkogabarytowe. Samochód MPO będzie odbierał te od-
pady w godzinach 20-22.

GRUDZIEŃ w II poniedziałek miesiąca na ulicach: Za-
rzecze od Armii Krajowej do Na Błonie, Na Błonie, Hamernia, Jus-
towska, Ks. Machaya, Młynarskiego, Wiedeńska, Balicka, Spicza-
kowa, Zakliki z Mydlnik, Wierzyńskiego.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI
w Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124a
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS Bronowianka)
I poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-17.30 pok.102

Tu znajdziesz pomoc w przypadku przemocy w rodzinie:
www.krakow.policja.gov.pl/przemoc.pdf

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta: Bronowice Małe – św. Antoniego 
z Padwy, ul. Pod Strzechą 16: 7, 10, 12 (IX-VI, 18).
Os. Widok – św. Jana Kantego, ul. Jabłonkowska 18: 7.30, 9, 10.30, 
12, 13.15, 17, 18.30, 21 (IV – X); 7.30, 9, 12, 18.30, 21 (VII – VIII).
Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. św. Wojciecha 4: 7.30, 
9, 10.30, 12, (IX – VI, 13), 18, (VI – VIII, 19).
Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 
7.30, 10, 12, 18.

DRODZY CZYTELNICY
Prosimy o nadsyłanie tematów, które Państwa zdaniem powinny  

znaleźć się w Gazecie Bronowickiej oraz informacji o wydarzeniach, 
o których chcielibyście przeczytać.

Dziękujemy.
Redakcja Gazety Bronowickiej

APTEKI
Balicka 14a, tel. (012)638-25-48, pn. - pt. 8 – 20, sb. 8 – 14; Ba-
licka 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; Na Błonie 1, tel. 
(012)636-16-99, pn. – pt. 8 – 20, sb. 8 – 14.

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

KARTA BEZ KOLEJKI 
Na Krakowskich ulicach systematycznie przybywa au-

tomatów biletowych obsługujących Krakowską Kartę Miejską. 
17 października pojawiło się pięć nowych, z których jeden stanął 
przy pętli tramwajowej „Bronowice Małe”.

Krakowska Karta Miejska umożliwia przede wszystkim 
łatwe przedłużanie biletu okresowego, jaki jest na niej zapisa-
ny. Wystarczy tylko raz przyjść do jednego z ośmiu punktów 
MPK i aktywować ją. Potem pasażerowie już samodzielnie mogą 
przedłużać ważność biletu okresowego w automatach, których 
docelowo stanie na krakowskich ulicach 60. Można w nich 
wykupić bilet na dowolną liczbę miesięcy i dowolny numer linii. 

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podczas zaku-
pu biletu w automacie, istnieje zawsze możliwość powiadomienia 
o tym pracowników MPK. Na podany na wszystkich automatach 
numer telefonu można zadzwonić nawet w środku nocy.

OTWARTY TURNIEJ  
MIKOŁAJKOWY  

TENISA STOŁOWEGO

Klub Sportowy „Bronowianka” 
i Rada Dzielnicy VI Bronowice

ZAPRASZAJĄ
Młodzież ze szkół podstawowych oraz ich Rodziców 

na otwarty Turniej Mikołajkowy Tenisa Stołowego

2 grudnia (niedziela) 2007 roku 
w Centrum Sportu KS „Bronowianka”

 ul. Zarzecze 124 a 
Zapisy od godz. 13.00 

Rozpoczęcie gier godz. 14.00 (mała hala) 

Turniej rozgrywany w kategorii  
chłopców, dziewcząt i rodziców.

Nagrody:
Statuetki (I miejsce)

Puchary (II i III miejsce)
Dyplomy (do VIII miejsca)

Paczki mikołajkowe (słodycze) dla wszystkich uczestników.

OTWARTY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY 

TENISA STOŁOWEGO

Klub Sportowy „Bronowianka”  i Rada Dzielnicy VI Bronowice

ZAPRASZAJĄ

Młodzież ze szkół podstawowych oraz ich Rrodziców 

na otwarty

Turniej Mikołajkowy 

Tenisa Stołowego

2 grudnia (niedziela) 2007 roku 

w Centrum Sportu KS „Bronowianka”

 ul. Zarzecze 124 a 

Zapisy od godz. 13.00 

TABELA VI LIGI
   mecze punkty bramki
 1. Skawinka 14 35 43-9 
 2. Lotnik  14 29 27-14 
 3. Górnik II  14 27 20-11 
 4. Borek  14 26 42-27 
 5. Wieczysta 14 26 22-13 
 6. Jordan  14 25 27-18 
 7. Pogoń S.  14 24 27-16 
 8. Śledziejowice 14 23 29-20 
 9. Piast  14 21 23-20 
10. Zieleńczanka 14 19 18-20 
11. Wawel  14 17 18-28 
12. Bronowianka 14 16 20-17 
13. Wiarusy  14 10 13-36 
14. Szreniawa 14 7 11-39 
15. Pogoń M.  14 6 10-43 
16. Sokół  14 5 20-39 
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rozrywka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.

 
  

Przewodniczący Rady  
i Zarządu: Bogdan Smok 

Wiceprzewodnicząca Rady  
i Zarządu: Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Ewa Nowak 
Artur Śliwa 
Piotr Wiroński 

Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy: 
poniedziałek – Piotr Wiroński, 
członek Zarządu, 18.45–19.45 
wtorek – Bogdan Smok, 
Przewodniczący Rady i Zarządu,  
9.00–10.00 
środa – Ewa Nowak, członek 
Zarządu, 10.00–11.00 
czwartek – Alicja Gackiewicz,  
Z-ca Przewodniczącego,  
10.00–11.00 
piątek – Artur Śliwa, członek 
Zarządu 17.30–18.30 

Biuro Rady i Zarządu  
Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 
tel: (0-12) 636-15-75 
fax: (0-12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.30–17.30, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl

Skład, łamanie i druk:
GEOINFO – Krakowski Zespół 
Ekspertów Sp. z o.o.
tel. (0-12) 413-75-30

• przerzucony przez rzekę
• podział komórki
• ciągnie przez pustynię
• tajemniczy obrządek
• nurt we współczesnej sztuce,  

literaturze i filozofii
• odmienny od pozostałych, mający 

niejednorodny charakter
• rzeka podziemna Hadesu
• człowiek trzeźwo patrzący na 

świat
• militarno-polityczna organizacja 

walcząca o niezależność Baskonii 
• moda lub styl nawiązujący do 

przeszłości
• męczennica jadalna
• nie trio
• dzielnica Krakowa
• miasto w Japonii
• owoce długowiecznego drzewa,  

z których otrzymuje się oliwę
• największy w starożytności  

rzymski amfiteatr
• rozrabiaka
• obchodzi imieniny 23 maja albo 

27 października
• zabezpieczający przed czymś, za-

pobiegawczy

• podwyższenie
• intensywnie zielona, cenna  

odmiana berylu
• rozpuszczalny
• struś australijski
• Henryk VII 
• partia instrumentalna, będąca 

tłem wątku melodycznego
• miło, gdy jest w Dużym Lotku
• symbol
• pianka z tworzywa sztucznego, 

dobrze izolująca cieplnie, mająca 
zastosowanie w turystyce

• rutyna, przyzwyczajenie
• jednostka miary powierzchni 

gruntu używana w krajach  
anglosaskich

• jeden z trzech, obok melodii  
i harmonii, głównych elementów 
muzyki

• wzniosły, pełen patosu
• element spełniający funkcję 

ochronne 
• głowa konia
• pierwiastek z grupy aktynowców, 

może być też „przeszkód”
• możliwość, alternatywa, albo poli-

tyczna
• najważniejsze miasto danej  

prowincji lub kraju
• duży owad pospolicie występujący 

wśród wysokiej trawy
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Kolejność haseł jest przypadkowa. 
Dla ułatwienia ujawniono wszyst-
kie samogłoski.
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Rok Wyspiańskiego szczegól-
nie mobilizuje krakowian, z które-
go to środowiska zrodził się jeden 
z największych geniuszy kultury 
polskiej, o którym w trakcie wie-
czoru w Klubie Kultury “Mydlniki” 
stwierdzono, że “tyleż był dzieckiem 
Młodej Polski, co jej geniuszem  
i demiurgiem”. Ziemia zaś bronowi-
cka tym bardziej winna jest pamięć 
Jemu i całej epoce, której poniekąd 
stała się symbolem i utrwaliła się  

MŁODOPOLSKIE NASTROJE  
W MYDLNIKACH

w dorobku narodowego 
trwania Polaków. 

Stąd też Klub Kultury 
“Mydlniki” oraz Bronowickie 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Sztuk Wszelkich stali się 
organizatorami interdyscy-
plinarnego projektu, na któ-
ry złożyły się: wystawa ma-
larstwa Krystyny Morańdy 
“Kwiaty młodopolską paste-
lą” oraz wieczór słowno-mu-

zyczny “Wyspiań-
ski i Młoda Polska  
w wierszu i anegdo-
cie” w wykonaniu 
Alicji Kondraciuk, 
Ewy Ziomek oraz pi-
szącego te słowa. 

Zaprezentowanych 
ponad czterdzieści 
prac plastycznych 
tworzonych jest su- 
chą pastelą, a więc 
ulubioną techniką Stani- 
sława Wyspiańskiego - ma-
larza. Nawiązanie techni-
czne, a zarazem kulturowe 
było zabiegiem zamierzo-
nym przez artystkę. Efek-
tem natomiast jest specy-
ficzny nastrój wywołany 
nagromadzeniem motywów 
kwiatowych, impresyjnych 
portretów i pejzaży. Z pew-
nością ów twórczy dyskurs 
wprowadził w świat epoki 
przełomu XIX i XX wieku  
i wskazał ponadczasowość, 
rzec można uniwersalizm 
dorobku epoki. Ale nie sta-
łoby się tak bez niepośled-
niej próby artyzmu Krysty-
ny Morańdy. To przecież jej 
nastrój, jej wypowiedź sym-
boliczna i kreacja świata 
przedstawionego delikatną, 
zarazem dynamiczną kres-
ką oraz niepowtarzalnym 
pastelowym kolorem efekt 
ten sprawiły. 

Część słowno-muzyczna 
zaś to z jednej strony utwo-
ry liryczne Wyspiańskiego 
oraz wiersze poetów – człon-

ków Stowarzyszenia dedykowane 
pamięci Mistrza jak i nawiązują-
ce do jego wizji. Warto podkreślić 
kunszt rapsodycznej recytacji Alicji 
Kondraciuk, która również elemen-
tami stroju nawiązała do znanych 
postaci kobiet Młodej Polski – choć-
by legendarnej Stanisławy Wyso-
ckiej - pierwszej odtwórczyni roli 
Racheli z premierowego “Wesela”. 

Anegdoty zaś przywołały niczym 
w magicznym seansie “duchy” fin 
de sieclowej bohemy, ze Stanisła-
wem Przybyszewskim, Karolem 
Fryczem oraz samym Wyspiańskim 
na czele. Zda się - pełno ich było  
w mydlnickim Klubie - w pelery-
nach, przechadzających się z “szyn-
ku do kawiarni”, przesiadujących  
w malarskich mansardach, flirtują-
cych z mieszkankami krakowskich 
przedmieść i podmiejskich siół. Ty-
leż pogodne, co nostalgiczne było to 
uśmiechnięte wspomnienie. 

I tak - właśnie poprzez kreację 
- a nie sztampową wieczornicę, 
czy suchy wykład “O znaczeniu…” 
zgodnie przywołano Nieśmiertelne-
go i Jego epokę.

Maciej Naglicki 
fot. Dorota Ryn-Holcer


