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Rada Dzielnicy

SESJA XXXVI
29 października odbyła się XXXVI sesja Rady Dzielnicy VI. Część podjętych 

uchwał dotyczyła spraw lokalowych i działek. I tak radni pozytywnie rozpatrzyli 
zbycie części działki nr 230/48 na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 234 
(uchwała Nr XXXVI/312/2009) oraz zbycie części działki nr 160/1 Krowodrza 
przy ul. Pod Strzechą na rzecz właściciela działki sąsiedniej nr 327 (uchwała 
Nr XXXVI/314/2009). Pozytywnie zaopiniowano również uchwałę dotyczącą za-
warcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Górnej 11 na 
następny okres (uchwała XXXVI/316/2009), podobnie jak uchwałę w sprawie 
warunków zabudowy dla przebudowy, nadbudowy i dobudowy budynku przy  
ul. Hemara (uchwała Nr XXXVI/317/2009).
Negatywnie natomiast zaopiniowano uchwałę w sprawie opracowania koncepcji 
trasy rowerowej Nr 5, która zgodnie z planem miałaby przebiegać po wałach Ru-
dawy, a co za tym idzie po wale północnym na terenie naszej Dzielnicy (uchwała 
Nr XXXVI/318/2009).
Na ostatniej sesji radni uchylili uchwałę Nr XXXIV/295/2009 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zadania prioryte-
towego na rok 2010 w zakresie kultury, które dotyczyło zmniejszenia kwoty 
na zakup książek dla Krowoderskiej Biblioteki Publicznej (uchwała Nr XXXVI
/315/2009).

Pozostałe uchwały podjęte na sesji dotyczyły zmian na liście zadań powierzonych 
i priorytetowych oraz zmian w planie rzeczowo - finansowym wydatków Dzielnicy 
VI na rok 2009.

XXXVI/313/2009 w sprawie zmiany zakresu zadania priorytetowego na 
rok 2009
W zakresie oświaty i wychowania zmieniono zakres zadania pn.: „Przedszkole 
Nr 77: przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdów, remont szachtów, ele-
wacji, ogrodzenia” na zadanie: „Przedszkole Nr 77: remont zawilgoconych ścian 
zewnętrznych i remont sanitariatu zewnętrznego”. Planowaną kwotę 30 000 zł 
pozostawiono bez zmian.

XXXVI/319/2009 w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 
2009
Zmiany te dotyczyły przeniesienia kwot z następujących zadań: Komunikacja  
z mieszkańcami Dzielnicy - usługi (Druk Gazety Bronowickiej, mat. promocyjne) 
- 2 200 zł; Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy - umowy z osobami fizyczny-
mi (redakcja gazety, obsługa: strony www, tablic, kolportaż) - 600 zł; Monitoring 
zewnętrzny Szkoły Podstawowej Nr 93 - 4 500 zł na zadanie „Monitoring i oświe-
tlenie zewnętrzne Szkoły Podstawowej Nr 93” na łączną kwotę 7 300 zł.

XXXVI/320/2009 w sprawie zmiany w planie rzeczowo - finansowym wy-
datków Dzielnicy VI na rok 2009
W planie rzeczowo – finansowym wydatków Dzielnicy VI na rok 2009, dokonano 
zmiany na łączną kwotę 4 670 zł. Zmniejszono środki na: składki na ubezpie-
czenie społeczne o 130 zł (plan po zmianach 770 zł), składki na fundusz pracy 
o 75 zł (plan po zmianach 125 zł), wynagrodzenie bezosobowe o 380 zł (plan 
po zmianach 5 020 zł), zakup energii o 1 070 zł (plan po zmianach 10 930 
zł), zakup usług pozostałych o 1 350 zł (plan po zmianach 11 150 zł), opłaty  
z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o 1 300 
zł (plan po zmianach 6 570 zł), podróże służbowe krajowe o 45 zł (plan po 
zmianach 555 zł); zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskie-
go i urządzeń kserograficznych o 220 zł (plan po zmianach 980 zł); zakup 
akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o 100 zł. 
Zwiększono natomiast środki na zakup materiałów i wyposażenia o 3 670 
zł (plan po zmianach 9 270 zł) i zakup usług remontowych o 1000 zł (plan po 
zmianach 2 230 zł).

XXXVI/321/2009 w sprawie listy zadań powierzonych na rok 2010 w za-
kresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli
Przyjęta przez radnych lista zadań powierzonych na rok 2010 w zakresie prac 
remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli przedstawia się na-
stępująco:
Przedszkole Nr 38 remont ogrodzenia 35 000 zł; Przedszkole Nr 82 komplekso-
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wy remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi – kon-
tynuacja 124 200 zł; Przedszkole Nr 137 remont parkietu  
w dwóch salach 8 000 zł; Szkoła Podstawowa Nr 93 wy-
miana stolarki okiennej i drzwiowej 33 000 zł; Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 8 malowanie ogrodzenia 17 400 zł.

XXXVI/322/2009 w sprawie listy zadań powierzonych 
na rok 2010 w zakresie: tworzenia, modernizacji  
i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców 
i skwerów
Radni wnieśli o połączenie przez Zarząd Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu środków na rok 2010 przeznaczo-
nych na realizację zadań powierzonych w tym zakresie. 
Lista rankingowa na rok 2010 obejmuje: ● bieżące utrzy-
manie zieleni oraz ogródków, ● uzupełnienie wyposażenia 
w ogródkach na terenie Dzielnicy oraz ogródkach na tere-
nie szkół i przedszkoli – wg wskazań Dzielnicy, ● moder-
nizacja ogródka na terenie gminnym w rejonie amfiteatru 
na os. Widok - kontynuacja, ● pielęgnacja zieleni wysokiej  
i niskiej na terenie Dzielnicy oraz na terenach przedszkoli  
i szkół, ● uzupełnienie nasadzeń wg wskazań Dzielnicy,  

● dostawa ławek i koszy na śmieci wg wskazań Dzielnicy,  
● utworzenie ogródka jordanowskiego przy ul. Zygmunta 
Starego, ● doposażenie ogródków jordanowskich wg wska-
zań Dzielnicy.

XXXVI/323/2009 w sprawie zmian na liście rankingo-
wej zadań powierzonych na rok 2010 z zakresu prac 
remontowych dróg, chodników i oświetlenia
Na listę wprowadzono nowe zadanie pn.: „ul. Truszkowskie-
go - przebudowa, kontynuacja” i umieszczono je na pozycji 
11. Po zmianie lista przedstawia się następująco: ul. Ba-
licka - remont ulicy wraz z wykonaniem projektu odwod-
nienia, kontynuacja, ul. Sołtysa Dytmara - kompleksowy 
remont ulicy, ul. Żeleńskiego - remont chodnika, ul. Brono-
wicka - remont chodnika, ul. Zapolskiej - remont ulicy, kon-
tynuacja, ul. Przybyszewskiego - remont ulicy, kontynuacja,  
ul. Sewera - kompleksowy remont ulicy, ul. Włościańska 
- remont fragmentu chodnika, ul. Szlachtowskiego - kom-
pleksowy remont ulicy, ul. Wiedeńska - remont chodnika, 
kontynuacja, ul. Truszkowskiego - przebudowa, kontynu-
acja.

Zestawienie kosztów zadań priorytetowych na rok 2010 po zmianach uchwalonych 
Uchwłą Nr XXXV/309/2009 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Komunikacja z mieszkańcami Dzielnicy usługi – druk „Gazety Bronowic-
kiej”, materiały promocyjne, umowy z osobami fizycznymi –  redakcja gazety, obsługa: strony www, tablic, kolportaż 
 – 44 600 zł;
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej –  zakupy dla JRG Nr 3 (za-
kup sprzętu ratowniczego) - 10 000 zł; Komisariat Policji IV Komendy Miejskiej Policji – zakup środków łączności 
i materiałów dydaktyczno-profilaktycznych dla szkół - 7 000 zł; Straż Miejska O/Krowodrza – ulotki samoprzylepne 
informacyjno-ostrzegawcze - 2 000 zł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Nr: 38, 77, 82 i 137 - zakup pomocy dydaktycznych – 4 000 zł (po 1 000 
zł każde); Przedszkole Nr 82 – 3 200 zł; SP Nr 50 – zakup książek do biblioteki i wyposażenie, zakup sprzętu sporto-
wego, strojów regionalnych, organizacja imprez, w tym zakup nagród, przegląd małych form artystycznych – 7 000 zł;  
SP Nr 93 – zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez, w tym zakup nagród – 6 000 
zł; SP Nr 138 – zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez, w tym zakup nagród, 
„Pożegnanie Lata” w Mydlnikach (piknik) – 6 500 zł; SP Nr 153 – zakup książek, zakup sprzętu sportowego, konkurs 
„Brzechwałki”, organizacja imprez, w tym zakup nagród, Dzielnicowa Olimpiada 6-latków, zakup strojów regionalnych 
– 10 300 zł; Gimnazjum Nr 18 (ZSO Nr 7, ul. Złoty Róg) – zakup książek do biblioteki, zakup sprzętu sportowego, 
organizacja imprez, w tym zakup nagród - 5 500 zł; Gimnazjum Nr 19 (ZSO Nr 8, ul. Na Błonie) – zakup książek do 
biblioteki, zakup sprzętu sportowego, organizacja imprez, w tym: zakup nagród - 5 500 zł; Zespół Szkół Budowlanych 
Nr 1 – organizacja imprez, w tym zakup nagród, sprzęt sportowy – 5 000 zł. W powyższych szkołach uwzględniono 
również program upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży. Piknik podsumowujący re-
alizację programu – SP Nr 153; ZSGDiGW ul. Lea – organizacja imprez, w tym zakup nagród, wyposażenie sali – zakup 
sprzętu sportowego – 10 900 zł.
OCHRONA ZDROWIA Profilaktyka zdrowia: badania w kierunku wykrywania raka piersi (mammografia) bez 
ograniczeń wiekowych, szczepienia przeciwko grypie, szczepienia przeciwko żółtaczce, program profilaktyki wad wzro-
ku u dzieci ze szkół podstawowych na terenie Dzielnicy VI – 42 000 zł.
POMOC SPOŁECZNA Dofinansowanie działalności MDDPS („Klub Seniora” przy ul. Zapolskiej: pomoc psycholo-
ga, zakupy, wycieczki, „Klub Seniora” przy ul. Balickiej: wycieczki, rehabilitacja, zakupy, „Klub Seniora Niewidomego” 
przy ul. Bandtkiego: zakupy, terapia zajęciowa) – 14 500 zł; Pomoc społeczna (paczki dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców Dzielnicy VI, kolonie dla dzieci z rodzin potrzebujących, projekt „Dzieciństwo bez barier”) – 31 500 zł; 
Zakup i montaż pawilonu socjalnego – 120 000 zł; Konkurs Ofert- działania na rzecz osób niepełnosprawnych 
– 6 000 zł.
KULTURA Imprezy kulturalne Dzielnicy: Dworek Białoprądnicki, Klub „Mydlniki” – dofinansowanie działal-
ności: projekty kulturalne (warsztaty taneczne, festiwale artystyczne, konkursy, „Bronowicki Karnawał Literacki”, 
„Portrety Bronowickie”, uroczystości państwowe i in.), Osadzenie Chochoła w „Rydlówce”, Bronowickie Zeszyty Histo-
ryczno-Literackie, Wielkanoc w Bronowicach, wypoczynek stacjonarny dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 
i wakacji letnich, impreza „Dni Bronowic”, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących trasy turystycznej 
– 45 500 zł; Krowoderska Biblioteka Publiczna – zakup książek filia nr 7 (Mydlniki), filia nr 9 (Bronowice Nowe) - 
4 000 zł.
KULTURA fIZYCZNA I SPORT Konkurs Ofert (organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży) 
– 35 000 zł; Konkurs Ofert (organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych) – 20 000 zł;
Razem: 446 000 zł
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12 listopada przed siedzi-
bą Komisariatu IV Policji od-
było się symboliczne przekaza-
nie kluczyków do 3 radiowozów, 
zakupionych dla Komisariatu 
IV przez Radę Dzielnicy V i VI.  
W imieniu Rady Dzielnicy VI 
Bronowice, klucze od radiowo-
zów na ręce Zastępcy Komen-
danta Miejskiego Policji mł. 
insp. Bogdana Syrka przekazali; 
Bogdan Smok – przewodniczą-
cy Rady Dzielnicy oraz Alicja  
Gackiewicz – wiceprzewodniczą-
ca.

Po przekazaniu samochodów 
odbyło się spotkanie z kierow-
nictwem Komisariatu podczas, 
którego rozmawiano o sprawach 
ściśle związanych z bezpieczeń-
stwem w naszej Dzielnicy. Rada 
i Zarząd Dzielnicy VI „Bronowi-
ce” otrzymali z rąk Komendan-
ta dyplom z podziękowaniem 
za dotychczasową pomoc i do-
brą merytoryczną współpracę, 
która uchodzi w Krakowie za  
wzorową.

NOWE RADIOWOZY DLA KOMISARIATU IV

Kategorycznie się nie zgadzam na ślub i nie będę się żenić! – stanowczo zaoponował siedmioletni Kuba, 
uczeń piewszej klasy. Zresztą nie tylko on odczuwał pewną dozę niepokoju, szczególnie, że w kuluarach sal 
lekcyjnych od pewnego czasu, jak bumerang powracał temat tajemniczych „zaślubin”. 
Należało więc rozwiać wszelkie wątpliwości i uspokoić pierwszoklasistów. Panie wychowawczynie wyjaśniły 
dzieciom, że nie czeka je ślub (przynajmniej na razie), a „Ślubowanie”, czyli uroczyste przyrzeczenie, zobo-

wiązanie wobec Szkoły, Nauczycieli, Rodziców,  
a przede wszystkim samych sobie. „Ślubowa-
nie”, czyli uroczystość pasowania pierwszokla-
sistów na pełnoprawnych uczniów. I wreszcie 
„Ślubowanie”, czyli oficjalne włączenie ich do 
grona społeczności szkolnej. Po tych wyjaśnie-
niach dzieci (chłopcy szczególnie) odetchnęły  
z wyraźną ulgą. Tym bardziej z wielkim zapa-
łem zaczęły się przygotowania do ważnej uro-
czystości.
I tak, 28 października 2009 roku, w pięknie 
udekorowanej sali gimnastycznej pierwszokla-
siści stanęli przed licznie zgromadzoną publicz-
nością, by zaprezentować przygotowany pro-
gram artystyczny. Rodzice i Dziadkowie mieli 
okazje podziwiać swoje pociechy, które z wiel-
kim zaangażowaniem deklamowały wierszyki  
i śpiewały poznane piosenki. 
Po części artystycznej nastąpił najważniejszy, 
kulminacyjny punkt programu. Czterdziestu 
ośmiu uczniów z klasy Ia i Ib z pełną powagą  
i nieukrywanym przejęciem wypowiadało sło-
wa przyrzeczenia. Świadkami tej doniosłej 
chwili byli zaproszeni goście. Swoją obecnością 

ŚLUB ZE SZKOŁĄ

Akt pasowania na ucznia

Przekazanie kluczyków do radiowozów na ręce mł. insp. Bogdana Syrka
Bogdan Smok
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Aleksander Prystor 
(1874-1941) – polski po-
lityk, bliski przyjaciel  
i współpracownik Józe-
fa Piłsudskiego. Należał 
do politycznego zakonu 
„pułkowników”, którzy 
tworzyli najbardziej osła-
wione środowisko poli-
tyczne w przedwojennym 
Państwie Polskim. „Puł-
kowników” otaczał nimb 
towarzyszy broni Marszał-
ka z czasów heroicznych, 

jeszcze sprzed I wojny światowej. Zanim przywdzia-
li uniformy z epoletami, byli spiskowcami, tajnymi 

emisariuszami, bojówkarzami – „ludźmi podziemny-
mi” rodem ze wspomnieniowych nowel masońskie-
go mistrza Andrzeja Struga. Przychodzili z cienia, ze 
świata prochu strzelniczego i ołowiu. Najstarsi z nich 
poznali Komendanta w Organizacji Bojowej PPS. Do 
tej właśnie starszej części drużyny Piłsudskiego na-
leżał płk Aleksander Prystor. Stanisław Cat-Mackie-
wicz zwraca uwagę na ascetyczny styl życia cechujący 
tych ludzi: „Piłsudski, Sławek i Prystor mieli wspólną 
cechę bezinteresowności, pogardy dla pieniądza. Pia-
stując najwyższe stanowiska w państwie nigdy nie 
myśleli o zabezpieczeniu bytu sobie, czy też swojej  
rodzinie." (…)

Prystor był też działaczem Związku Walki Czyn-
nej i Związku Strzeleckiego. Okres 1912-1917 
spędził w rosyjskich więzieniach. Po zwolnieniu,  

Uroczystość zaszczycili: ks. prałat, proboszcz Parafii  
Św. Jana Kantego - Jan Franczak, Przedstawicie-
le Rady Rodziców, Nauczycielki Przedszkoli nr 38 i 
137, które przez okres edukacji przedszkolnej pełniły 
funkcję wychowawców obecnych pierwszaków. Go-
spodarzami Uroczystości byli Dyrektor Szkoły – Jan  
Hrynczuk oraz zastępca Dyr. Szkoły Izabella Urba-
niec. To właśnie Oni, dzierżąc w dłoniach symbolicz-
ne „złote pióro” dokonali Aktu Pasowania na Ucznia. 
Każde dziecko usłyszało wówczas tajemnicze, ale peł-
ne powagi słowa: „ Pasuję Cię na Ucznia Szkoły Pod-

stawowej numer 153 imienia Księdza Profesora Józefa  
Tischnera i włączam do grona Społecznosci Szkolnej.” 
Były życzenia i drobne prezenty. Rada Rodzicow po-
darowła dzieciakom maskotki, bo co tu kryć – Szkoła 
szkołą, ale z misiaczkiem w dłoni zawsze raźniej. A jak 
„ślub”, to i „wesele” ! Rodzice przygotowali miłą nie-
spodziankę – słodki poczęstunek w szkolnej stołówce. 
I kiedy emocje opadły, kolejne pokolenie Pierwszaków 
pełnych wrażeń powróciło do swoich domów, by rano 
znów powitać Szkołę. Swoją Szkołę!

Odkąd Profesor Akademii Krakowskiej św. Jan 
Kanty stał się patronem Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 8, dzień 20 października jest niezwykle 
uroczystym także dla naszej szkoły. Wtedy właśnie 
uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 19 i XVIII LO 
składają uroczyste ślubowanie. Zgodnie z Rotą Ślubo-
wania przyrzekają m.in. godnie reprezentować szkołę, 
kształtować swoją osobowość, czerpać ze wspaniałych 
wzorców m.in. naszego Patrona. 

Święto Patrona szkoły jest okazją do odkrywania bo-
gactwa i piękna postaci Jana Kantego. W tym roku 
program artystyczny przygotowany został przez mgr 
Beatę Bandarzewską, mgr Marię Franik i v-ce dy-
rektora mgr Marka Gawła, aktorami byli  uczniowie 
klas licealnych i gimnazjalnych. Scenariusz ukazywał 
Jana z Kęt jako wychowawcę młodzieży, naukowca 
oraz człowieka niezwykłej wiary i dobroci. 

Chór szkolny przygotował oprawę muzyczną całego 
wydarzenia.

Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym, co 
nadało szczególnej rangi temu wydarzeniu. Pani dy-

W ŚLADY PATRONA

rektor mgr Krystyna Sionkowska życzyła klasom pierwszym sukcesów w zgłębianiu tajemnic nauki oraz wy-
trwania w wypełnianiu przyrzeczenia.

KIM BYLI LUDZIE, KTÓRZY DALI NAZWY
BRONOWICKIM ULICOM

Aleksander Prystor
Człowiek Piłsudskiego

Anna Strojny

ciąg dalszy na str. 8

B. Bandarzewska, M. Róg
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Powyższe stało się hasłem kolejnych ob-
chodów Święta Niepodległości w Klubie Kul-
tury „Mydlniki”. Tym razem wspólnymi siła-
mi Klubu, Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 
oraz Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Sztuk Wszelkich starano się stworzyć koncep-
cję - przynajmniej w warstwie dokumentalnej - 
prezentacji tych faktów i procesów, które na te-
renie Bronowic i Mydlnik przybliżały niepodle-
głość w różnych jej aspektach i czasie. Bowiem 
myślenie kategoriami niepodległościowymi nie 
może się zamknąć jedynie do lat 1914 - 1918. 
To przecież na tym terenie, ludzie tu zamiesz-
kujący inicjowali już wcześniej dyskusję o dro-
gach do niepodległości i kształcie odzyskanej 
państwowości. Przecież ten dyskurs zaowoco-
wał jednym z najważniejszych dramatów podej-
mujących powyższą problematykę – „Wesele”  
S. Wyspiańskiego. Później już w II Rzeczpospo-
litej tę niepodległość wypełniano treścią co-
dziennego budowania i pracy. Tutaj w czasie II 
wojny światowej podejmowano walkę zbrojną. 
Wreszcie tworzono rzeczywistość powojenną  
i po przemianie ustrojowej.

Rozbudzanie miłości do małej i wielkiej Ojczy-
zny oraz kształtowanie właściwego stosunku dzieci 
do symboli i świąt narodowych to jeden z głównych 
celów wychowania patriotycznego i obywatelskiego 

BRONOWICE I MYDLNIKI DLA 
NIEPODLEGŁEJ

W ukazaniu tego pomogły glossy Barbary Miszczyk i piszącego te słowa, a przede wszystkim przywołanie 
obszernych fragmentów wspomnień świadka i uczestnika działań w okresie II wojny światowej Stanisława 
Młodzianowskiego, Marii Rydlowej oraz organizatora harcerstwa na tym terenie Wojciecha Hausnera. Zaczerp-
nięto je z nieocenionych Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich.

W części artystycznej zaprezentował się chór Schola Cantorum Mydlnicensis, zaś dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 138, zarazem członkowie Koła Teatralnego wykreowały wzruszającą „Suitę na Niepodległość”, w której 
połączono śpiew, elementy tańca, w tym form baletowych oraz projekcję multimedialną.

I tak obchody Święta Niepodległości stały się ważną lekcją historii środowiskowej, egzemplifikując zarazem, 
że tak rozumiane obchody to także wyraz współcześnie rozumianego patriotyzmu. 

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!...”
w przedszkolu. Każdy dzień jest doskonałą okazją, 
by przypominać dzieciom, jak ważna jest narodowa 
pamięć i patriotyczna tradycja. W sposób szczególny 
wzmacniamy naszą tożsamość narodową z okazji świąt 
upamiętniających ważne wydarzenia z naszej historii.
Jak co roku, z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści w Samorządowym Przedszkolu Nr 38 w Krakowie, 
dzieci aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu mon-
tażu słowno - muzycznego pod kierunkiem swoich 
nauczycielek. W tym roku szkolnym do dzieci z grup 
„Ekoludki” i „Pszczółki” dołączyli uczniowie z Gimna-
zjum Nr 15 w Krakowie, którzy z okazji 91. rocznicy 
wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej, rocznicy 
odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczestniczyli  
w akcji przekazywania chorągiewek w barwach naro-
dowych najmłodszym mieszkańcom Krakowa, w ra-
mach projektu „Młodzież Pamięta”. Całej akcji patro-
nował Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej 
działający w Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana 
oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, a na-
szą uroczystość zaszczycili swoją obecnością przewod-
niczący Rady Dzielnicy VI i Zarządu – Bogdan Smok 
oraz członek Rady i Zarządu – Artur Śliwa, a także 
przedstawiciele mediów.

Maciej Naglicki

Występ chóru Schola Cantorum Mydlnicensis

Każdy przedszkolak otrzymał biało-czerwoną chorągiewkę
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ciąg dalszy na str. 8

Delegacja Dzielnicy VI "Bronowice" 

Święto Niepodległości w Dzielnicy VI

Renata Książkiewicz

złożono wspólny wieniec 
od społeczności Krakowa 
i Małopolski, a plac przed 
kościołem św. Idziego, na 
którym stoi Krzyż otrzymał 
nazwę imienia Ojca Adama 
Studzińskiego, kapelana 

Obchody Święta Niepod-
ległości w Krakowie rozpo-
częły się jak co roku mszą 
św. na Wawelu, którą po-
przedziło uroczyste złożenie 
kwiatów na sarkofagu Mar-
szałka Piłsudskiego w kryp-
cie Srebrnych Dzwonów. 
Podczas mszy Ks. Kard. 
Stanisław Dziwisz, poda-
jąc za przykład Marszałka, 
jako człowieka, który był 
przygotowany nie tylko do 
walki o niepodległość Pol-
ski, ale też do udźwignięcia 
odzyskanej wolności pod-
kreślił, jak ważna jest wal-
ka o wolność, ale też i jej 
pielęgnowanie. Po uroczy-
stościach na Wawelu pa-
triotyczny pochód przeszedł 
pod Krzyż Katyński, gdzie 

w II Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
uczestnika bitwy pod Monte Cassino, generała bry-
gady Wojska Polskiego, duszpasterza legionistów, żoł-

nierzy AK i harcmistrza 
Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Na-
stępnie pochód przeszedł 
Drogą Królewską na Plac 
Matejki, gdzie przed Gro-
bem Nieznanego Żołnie-
rza odbyła się główna 
uroczystość patriotyczna 
podczas, której w imie-
niu mieszkańców Brono-
wic i Mydlnik oraz Zarzą-
du i Rady Dzielnicy VI, 
wieniec złożyli przewod-
niczący Bogdan Smok 
oraz wiceprzewodnicząca 
Alicja Gackiewicz.
Dzień 11 listopada jest 
pamiątką podpisania w 
1918 r. w Compiegne we 
Francji zawieszenia bro-
ni będącego kapitulacją 
Niemiec i jednocześnie 
końcem I wojny świato-
wej. Niepodległa Polska 
odrodziła się w ciągu za-
ledwie trzech tygodni, co 
było wielkim zaskocze-
niem dla ówczesnych ob-

Występ dzieci, obejmujący polskie pieśni patriotyczne, wiersze, tańce (kujawiak, polonez) oraz doskonale 
przygotowana przez gimnazjalistów prezentacja, szczerze wzruszyły wszystkich przybyłych gości, dla wszyst-
kich przedszkolaków były wspaniałą okazją do utrwalenia ważnych faktów z historii kraju, pogłębienia poczu-
cia tożsamości narodowej. Ogromną radość sprawili przedszkolakom gimnazjaliści, którzy wręczyli dzieciom 
biało-czerwone chorągiewki, nasz symbol narodowy.

Cała uroczystość była dla dzieci radosnym przeżyciem, które przyczyniło się do kształtowania postawy pa-
triotycznej i świadomości obywatelskiej, a jej fragmenty oraz wywiady z przedszkolakami, gimnazjalistami, 
nauczycielami i dyrektorem można było usłyszeć w Radiu Kraków, Radiu Vox oraz Eska. 
Jestem przekonana, że takie akcje są dla dzieci prawdziwymi lekcjami historii, uczą szacunku dla tych, któ-
rzy oddali życie za naszą Ojczyznę, a jednocześnie pozwalają naszym wychowankom na autentyczne, radosne 
przeżywanie świąt narodowych.

serwatorów wydarzeń politycznych. Dzień 11 listopa-
da był w latach 1937-1939 oficjalnym Świętem Naro-
dowym Polski. Po wojnie dopiero w roku 1989 wrócił 

11 LISTOPADA 1918 ROK
po trzech rozbiorach, ponad dwustu latach niewoli

Uczniowie SP nr 138 w Krakowie, jak od wielu już 
lat, uczestniczyli w świętowaniu rocznicy odzyskania 
Niepodległości.
11 listopada spotkaliśmy się w Klubie Kultury „Mydlniki”, 
aby współtworzyć inscenizację słowno-muzyczną. 
Tegoroczny program podporządkowany został bronowicko 
– mydlnickim klimatom wolnościowym i roli mieszkańców 
Małopolski w walce o Niepodległą. Przedstawiciele 
wszystkich klas w ramach szkolnego koła teatralnego  
i zespołu folklorystycznego „Mali Mydlniczanie” wykonali 
program artystyczny dla środowiska lokalnego.

NA KRAKOWSKĄ NUTĘ

Ewa Kuhn – Dyczkowska
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ciąg dalszy ze str. 5

do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Do lat 
90. musiały czekać też niektóre krakowskie ulice, by 
przywrócono im dawne nazwy ściśle związane z wy-
darzeniami tamtych lat, jak przyległa do austriackich 
koszar ulica Legionów, czy wybudowany w 1933 r. 
most im. Józefa Piłsudskiego. To tutaj 31 paździer-
nika 1918 r. rozpoczęto akcję zbrojną od powodzenia 
której zależały losy całego powstania, a do sprawnego 
jej przebiegu przyczyniły się przywódcze i organizacyj-
ne zdolności porucznika Antoniego Stawarza. 
Syn kolejarza z Tuchowa działalność konspiracyjną 
rozpoczął już w szkole średniej. Gdy 27 październi-
ka powstała Polska Komisja Likwidacyjna por. Sta-
warz zgłosił się ze swą w pełni uformowaną i gotową 
do działania organizacją, a trzeba wspomnieć, że była 
to jedyna na terenie Krakowa sprawnie działająca 
konspiracyjnie siła zbrojna. PKL czekała na pokojo-
we przekazanie władzy przez okupanta, który jednak 
zwlekał wywożąc z Galicji kolejne transporty. Gdy peł-
ne poświęcenia sabotaże kolejarzy były coraz mniej 
skuteczne, a represje wobec nich coraz ostrzejsze Sta-
warz postanowił działać na własną rękę, tym bardziej 
że pojawiła się realna groźba dekonspiracji jego i jego 
organizacji. 30 października o godz. 9.00 wieczorem 
obwieścił żołnierzom i kolejarzom z dworca w Płaszo-
wie początek powstania. Do wszystkich stacji w Gali-
cji nadano telegram o rewolucji w Krakowie i rozkazy 
zatrzymania transportów. Umiejętność wykorzystania 
nowoczesnej techniki dla dezinformacji przeciwnika 
Stawarz wykorzystał jeszcze w dalszej akcji. 31 paź-
dziernika rozpoczęto działania. O godz. 4.30 rano od-
dział pod dowództwem por. Stawarza, ppor. Ignacego 
Śnigowskiego i z udziałem plutonowego Zaparta opa-
nował zespół koszar przy ul. Kalwaryjskiej, drugi zaś, 
dowodzony przez Franciszka Pustelnika, zajął koszary 
artylerii przy ul. Wielickiej. O 6.30 koszary były już 
w rękach polskich. Żołnierzy austriackich internowa-
no, a przy ul. Kalwaryjskiej został utworzony ośrodek, 
skąd Stawarz kierował dalszą akcją. Jego precyzyjny 
plan zakładał wykorzystanie elementu zaskoczenia i 
czynny udział miejscowej ludności, która tłumnie sta-
wiła się na manifestację na Rynku Podgórskim oraz 
demonstracje na ulicach Limanowskiego i Kalwaryj-
skiej. Następnie oddziały powstańcze i ludność cywil-
na pod dowództwem Badziocha, ppor. Śnigowskiego, 
por. Hustaka, ppor. Pustelnika i por. Iwaszki przekro-
czyły Wisłę zajmując po drodze komendę wojskową na 
Stradomiu i inne agendy władzy zaborczej. Następnie 
dotarły pod pomnik Grunwaldzki na Placu Matejki. 
W dalszej kolejności oddziały te opanowały koszary 

Landwehry przy ul. Siemiradzkiego, a następnie za-
jęły budynek komendy garnizonu. Drugi oddział, zło-
żony z żołnierzy 57. ‘’tarnowskiego’’ pułku piechoty, 
dowodzony przez por. Iwaszkę, wyruszył z koszar przy 
Kalwaryjskiej do Rynku Głównego. Pod odwachem, 
dziś już nieistniejącym, a wówczas mieszczącym się 
pod wieżą ratuszową na Rynku Głównym, Iwaszko 
zażądał od żołnierzy austriackich przekazania służby 
wartowniczej przy budynku. 
Twierdza Kraków została zdobyta bez ofiar w ludziach. 
Jak pisze w swoim artykule historyk Jarosław Żół-
ciak: „Błyskawiczny i sprawny przebieg działań oraz 
ich całkowita skuteczność wystawia najlepsze świa-
dectwo Antoniemu Stawarzowi i jego towarzyszom. 
Kraków został wyzwolony w ciągu jednego dnia. Wyso-
ka skuteczność i spokój powstania przyczynił się jed-
nak - paradoksalnie - do tego, że w późniejszym czasie 
zasługi Stawarza, jak i zresztą znaczenie wypadków 
krakowskich, nie zostały należycie docenione, mimo, 
że czyn ten miał dalekosiężne skutki.” Bezpośrednio 
wywołał powstanie w całej Galicji oraz ziemiach kie-
leckiej i lubelskiej oraz uniemożliwił wywiezienie dóbr 
niezbędnych w odbudowie państwa.
„Ranga tych wydarzeń - czytamy dalej - a wraz z nią 
historyczny czyn Antoniego Stawarza, były i są nadal 
umniejszane i przemilczane. Sam Antoni Stawarz nie 
związał się z żadną formacją polityczną – zachował się 
jak żołnierz. Ale honor i niezależność to rzeczy nader 
kosztowne! Już bowiem po południu 31 październi-
ka, gdy porucznik Stawarz wciąż był zajęty organizo-
waniem struktur i administracji wojskowej w świeżo 
oswobodzonym Krakowie, znalazły się osoby, które 
przypisały sobie rolę wyzwolicieli Krakowa. Od razu 
też po wydarzeniach październikowych rozpoczął się 
ciąg „pomyłek”. Awans otrzymał oficer o identycznym 
nazwisku, którego jednak w czasie wydarzeń paździer-
nikowych w ogóle w Krakowie nie było; ten sam oficer 
„przypadkowo” odebrał później odznakę honorową za 
wyzwolenie Krakowa. Kwestionowano rolę Stawarza, 
jego sposób działania, ważność nominacji. Wreszcie 
ataki przybrały tak bardzo na sile, że Antoni Stawarz 
jeszcze w listopadzie zrzekł się stanowiska i wyjechał 
z niewdzięcznego miasta – na front lwowski."
Antoni Stawarz służył w 57. pułku piechoty w Tarno-
wie. W czasie II wojny światowej należał do Armii Kra-
jowej. Zmarł 19 października 1955 r. i został pocho-
wany na cmentarzu Rakowickim. Jego imię nosi dziś 
jedna z bocznych uliczek na krakowskim Podgórzu.

[is]
Źródło: Adam Danek Polityczny Zakon Pułkowników

Ilona Stus

w marcu 1917 wstąpił do Polskiej Organizacji Woj-
skowej, w której działał do chwili uzyskania niepodle-
głości. Pierwszą funkcją w odrodzonej Polsce było sta-
nowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy  
i Opieki Społecznej, gdzie pracował do czerwca 1920 
r. Prystor zaliczał się do sprawnych organizatorów, 
wytrwale realizujących powzięte plany. To jemu Mar-
szałek powierzył w 1920 r. nadzór nad przeprowadze-
niem operacji odzyskania dla Polski Wilna, czyli tzw. 
buntu Żeligowskiego, w którym Prystor. odegrał rolę 
szarej eminencji z ramienia Naczelnika Państwa. 27 
maja 1931 r. został mianowany premierem, piastu-
jąc tę funkcję do 9 maja 1933 r. W okresie wielkiego 
kryzysu, jako premier oraz minister przemysłu i han-

dlu konsekwentnie wcielał w życie program poprawy 
ekonomicznej sytuacji w kraju. Głuchy na demago-
giczne protesty, także podnoszone przez lewicowych 
piłsudczyków, prowadził politykę umacniania pienią-
dza, redukcji wydatków państwa i cięć socjalnych.  
W latach 1930-1935 był posłem Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, a do 1939 pełnił funkcję se-
natora Obozu Zjednoczenia Narodowego (w 1938 był 
marszałkiem senatu).
Po wybuchu II wojny światowej przebywał na Li-
twie, gdzie został aresztowany przez NKWD. Zmarł  
w 1941 r., w sowieckim więzieniu na Butyrkach.
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W górnym rzędzie od lewej: Weronika Gawor, Karolina Barańska, Wiktoria 
Ulińska, Agnieszka Barańska; w dolnym rzędzie od lewej: Alicja Śliwa, Klau-
dia Wolczyk, Justyna Zbiegień, Natalia Malota, Ola Szczupak oraz opiekun 
drużyny - Małgorzta Jedlikowska 

19 października odbyły się mistrzostwa 
Krakowa w halowej piłce nożnej dziewcząt 
szkół podstawowych. Drużyna Szkoły Podsta-
wowej nr 153 zajęła w nich V miejsce. Dziew-
częta dzielnie walczyły na obiektach Com-Com 
Zone w Nowej Hucie minimalnie przegrywając 
walkę o wejście do półfinałów turnieju. Polały 
się nawet łzy, ale opiekun drużyny Małgorza-
ta Jedlikowska szybko nad nimi zapanowała 
planując wraz z zawodniczkami srogi rewanż 
na trawiastych boiskach.

W dniu 28.października br. na basenie w Zabierzowie odbyły się zawody pływackie dla uczniów Szkół Podsta-
wowych Dzielnicy VI zorganizowane przez Radę Dzielnicy i KS „Bronowianka”. W zawodach uczestniczyło 70 
dzieci prezentując wysoki poziom umiejętności pływackich. Wszyscy uczestnicy zawodów obdarowani zostali 
słodkimi upominkami. Zawody zostały bardzo sprawnie przeprowadzone przez instruktorów Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego za co organizatorzy serdecznie dziękują. Wyniki zawodów na str. 10.

[is]
Źródło: Adam Danek Polityczny Zakon Pułkowników

PIŁKA NOŻNA

ZAWODY PŁYWACKIE
Na zdjęciu od lewej w górnym rzędzie stoją: Dalia Jesiąka, Agnieszka Ba-
rańska, Karolina Barańska, Weronika Wygoda; od lewej w dolnym rzędzie 
siedzą: Karolina Zinkow, Ola Grochowalska, Anna Noga, Ola Olech

Od lewej stoją: Dominika Przywara, Alicja Śliwa, Weronika 
Wygoda, Wiktoria Matwijów, Anna Prichodko, Natalia Malota

Na zdjęciu od lewej: Mikołaj Przywara, Kuba Kopacz, Jan Klo-
nowski, Marcin Wieczorek, Eryk Godula, Maciej Bonowicz

[art]

POMPONY W GÓRĘ
13 listopada 2009 r. w Zespole Szkół 

Sportowych nr 2 na os. Teatralnym odbyły 
się Mistrzostwa Miasta Krakowa w zawodach 
grup tanecznych „Cheerleaders”. Eliminacje 
na poziomie dzielnicowym zakończyły się suk-
cesem dla zespołu „Cheerleaders” ze SP nr 153 
przy ul. Na Błonie i jak się okazało nie był to 
jedyny sukces. Złoty medal i pierwsze miejsce 
na podium to miłe zaskoczenie dla naszych 
cheerleaderek. – To nasz czwarty występ, do 
tej pory zdobywaliśmy góra V miejsce – mówi 
Małgorzata Jedlikowska trener grupy – Medal 
był dla nas prawdziwą niespodzianką. Zdoby-
te złoto to nie tylko wynik ciężkiej pracy dziew-
cząt, ale też ich zapału i pasji, jaką wkładają 
w tę dyscyplinę. Wiele z nich przyszło mimo 
choroby – mówi Małgorzata Jedlikowska 
dumna ze swoich dziewcząt i ich osiągnięć.
Dynamiczny program, duża ilość przejść,  
piruetów i skoków cheer niewątpliwie zawa-
żyły na zwycięstwie. Oprócz wymienionych 
elementów obowiązkowych Jury brało też 
pod uwagę technikę taneczną, zgodność ru-
chu z muzyką, choreografię. Liczyły się rów-
nież wrażenia estetyczne, strój, częste zmiany 
ustawień, żywiołowość i nowatorstwo w ukła-
dzie. Jak widać spełniły to nasze cheerleader-
ki, którym będziemy kibicować za rok z na-
dzieją na kolejne złoto.

[art]
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Informator Co, Gdzie, Kiedy

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY  
MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

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

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strze-
chą 16: 7:00, 10:00, 12:00 (IX-VI, 18); Os. Widok – św. Jana Kantego, 
ul. Jabłonkowska 18: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30, 21:00 (IV – X); 7:30, 
9:00, 12:00, 18:30, 21:00 (VII – VIII); Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. 
św. Wojciecha 4: 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, (IX – VI, 13), 18:00, (VI – VIII, 
19:00); Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 
7:30, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 12:00, 18:00.

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
ZAPRASZA

KK "Mydlniki" ul. Balicka 289, tel. (012) 637-97-12.

Na wszystkie wymienione imprezy wstęp wolny

Piątek, 4 grudnia, godz. 12:15
Św. Mikołaj w Klubie Dziecięcym „Puchatek”.

Klub Kultury „Mydlniki”
Impreza otwarta dla środowiska (informacje 012 637 97 12)

Sobota, 5 grudnia, godz. 15:00 - 19:00
FATIGI ‘2009

Koncert finałowy i wręczenie nagród Festiwalu Artystycznego 
Twórców i Grup Integracyjnych FATIGI ‘2009.

Klub Kultury „Mydlniki”

Środa, 16 grudnia, godz. 17:00
INSPIRACJE 2009

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego oraz wernisaż wystawy 
pokonkursowej.

Klub Kultury „Mydlniki”

Często myj ręce

Wirusy grypy mogą żyć krótko na •	
dłoniach. 

Dotykając różnych przedmiotów, podając •	
dłoń, może dojść do przenoszenia wirusa.

Myj ręce mydłem i ciepłą wodą przez co •	
najmniej 20 sekund.

Zawsze używaj chusteczek higienicznych

Noś przy sobie chusteczki higieniczne.•	

Kiedy kaszlesz lub kichasz, zasłaniaj usta •	
i nos chusteczką - by chronić innych 
przed zarażeniem grypą.

Zużytą chusteczkę wrzuć do kosza na śmieci

Pozbywaj się raz użytej chusteczki •	
higienicznej w odpowiedni sposób.

Upewnij się, że chusteczka znalazła się w •	
koszu na śmieci.

Jeżeli nie masz chusteczki, kichając 
zasłaniaj usta i nos

Jeżeli nie masz chusteczki, podczas •	
kichania lub kaszlu zasłoń usta i nos 
rękawem w okolicy powyżej łokcia, a nie 
dłońmi. 

Jeśli kichniesz w dłonie - natychmiast je •	
umyj

Zostań w domu, kiedy jesteś chory

Najbardziej zarażasz grypą, gdy poczujesz jej 
pierwsze objawy: 

nagły wzrost temperatury ciała, bóle •	
mięśni, ból głowy, ból gardła, kaszel, 
dreszcze, osłabienie.

Niekiedy pojawia się biegunka.•	

JAK ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO 
ZACHOROWANIA NA GRYPĘ W poszczególnych kategoriach zwyciężali: 

Styl dowolny dziewcząt: 
I miejsce Dominika Przywara SP.93, II miejsce Alicja 
Śliwa SP. 153, III miejsce Weronika Wygoda SP.153.
Styl dowolny chłopców: 
I miejsce Maciej Bonowicz SP 153, II miejsce Eryk 
Godula SP. 153, III miejsce Marcin Wieczorek SP 93.  
Styl grzbietowy dziewcząt:
I miejsce Natalia Malota SP. 153, II miejsce  
Patrycja Gólska SP 50, III miejsce Ada Nędza SP 50.  
Styl grzbietowy chłopców: 
I miejsce Eryk Godula SP 153, II miejsce Przemysław 
Marzec SP 93, III miejsce Jan Klonowski SP 50. 

WYNIKI ZAWODÓW PŁYWACKICH

Zespół przedmiotowy biologów XVIII LO (ul. Na Błonie  
15 B) organizuje zbiórkę darów w ramach akcji 
„Gwiazdka dla zwierzaka”. Trwa ona do 12 grudnia. Do 
szkoły można przynosić np. suchą karmę, koce i inne 
potrzebne zwierzakom rzeczy (codziennie, między 8 - 12). 
Przekazane zostaną do azylu.

GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA

5 sposobów zahamowania grypy:
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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 

Okładka: fot. Michał Franczyk

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

 
Skład, łamanie: 
Ilona Stus 
Druk:
Zakład Poligraficzny “ROMA-POL” 
tel. (012) 423-73-72

POZIOMO:
3) można go zadrzeć do góry lub zwiesić na kwintę
6) używane do święcenia 
9) wulkan i jeden z najwyższych szczytów w Japonii
10) łączą kości
11) wynik dzielenia
12) materiał na szklanki
14) szczelina
16) zastąpił je kalkulator
18) trzecia era w dziejach Ziemi
22) pracuje na budowie
24) powyżej kolan
25) suwerenność, wolność
30) 1000 kg
31) szkoła średnia
32) Kwiatkowska
34) dawniej krawcowa
37) mieszka na Podhalu
38) jeden z krakowskich teatrów
40) w nim pszczoły
41) może wzniecić go iskra
42) odcień barwy
44) najstarszy gatunek epiki
45) skusiła Adama jabłkiem
46) wgłębienie w skale lub ekologiczna
47) szczyt, apogeum
48) rodzaj narzędzia w postaci ostrych stalowych 

widełek osadzonych na drewnianym trzonku
49) szeroki, futrzany szal
50) kłamstwo na resorach
52) wyraz twarzy
53) łączyła Polskę z Litwą
54) pieje o świcie

PIONOWO:
1) potoczna nazwa przysposobienia obronnego
2) straszliwy smród
3) do przenoszenia chorych
4) przewrót wojskowy
5) za oknem
6) krzepkie warzywo
7) płd. - zach. część Niżu Wschodnioeuropejskiego
8) jagnię
12) mogą być prorocze
13) zamiast pierzyny
15) szyna prowadząca element po zadanym torze
17) szklana lub cukrowa
19) stworzone przez Henryka Dąbrowskiego we 

Włoszech
20) ssak z rodziny żyrafowatych
21) popularna francuska gra
23) umiar, dyskrecja
26) miasto nad Narwią
27) jednostka ciśnienia
28) tajemnica
29) Brando
33) drzewo owocowe
35) opłata celna
36) warunek w umowie
39) obfitość plonów
41) świątynia wszystkich bogów
43) imituje drewno na szafce
51) starożytne miasto-państwo w Mezopotamii 

założone przez Sumerów

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10

11 12 13

14 15 16

A B 17
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25 26
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30 31 32

33

34 35 36 37

38 39 40
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46
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“Pódź Chochole na wesele”
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W sobotę 21 listopada 2009 przyjaciele i sym-
patycy „Rydlówki” i Bronowic Małych spotkali się 
na kolejnym Jubileuszowym 40. Święcie Osadzenia 
Chochoła.
Uroczystość rozpoczęła gospodyni „Rydlówki”, Maria 
Rydlowa, słowami: “Od 40 lat stawiamy Chochoła, 
kapela gra, słoma na przygotowanie czeka. Chochoł 
to bardzo ważna postać Wesela. Zwróciła na niego 
uwagę Rachela, kiedy szła przez ogród na zabawę 
weselną. Państwo młodzi zapraszali: Pódź Chochole 
na wesele. Panna młoda uściśla: kiedy północ za-
cznie bić, do nas tu na izbę przydź. Przyszedł Cho-
choł o północy zapowiedział nadejście zjaw; co się 
komu w duszy gra co kto w swoich widzi snach. Na 
zakończenie dramatu – goście pół pijani – Chochoł 
gra na patykach, a wszyscy tańczą jak im gra. Dra-
mat Wesele jest do dzisiaj dramatem aktualnym.”

Następnie Maria Rydlowa przywitała przybyłych 
gości, a wśród nich prezydenta miasta Krakowa  
Jacka Majchrowskiego, wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta Krakowa Martę Patenę oraz przedstawicie-
li Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice Bogdana 
Smoka – przewodniczącego i wiceprzewodniczącą 
Alicję Gackiewicz oraz mieszkańców Bronowic Ma-

łych, niejednokrotnie potomków dawnych Bronowian, uczestników wesela Lucjana Rydla. 
Krzak róży przed „Rydlówką” otuliły dzieci z bronowickiej SP nr 50 oraz absolwentki tej szkoły Justyna 

Słowikowska i Monika Sułkowska pod przewodnictwem Magdaleny Dyras i Barbary Miszczyk z Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic. Dzieci tańczyły wokół chochoła przy dźwiękach kapeli z Mydlnik. Następnie prezydent 
miasta Krakowa Jacek Majchrowski pogratulował gospodarzom i opiekunom „Rydlówki”, że wypełniają testa-
ment Lucjana Rydla, w którym poeta prosił swoich potomków: „Jeśli możliwe będzie, pragnę i zaklinam na 
wszystko, aby nasz kawałek ziemi w Bronowicach utrzymał się przy rodzinie mojej”. 
Prezydent z okazji 40. rocznicy powstania muzeum udekorował Marię Rydlową – kustosza Muzeum i Zbignie-
wa Kreska byłego prezesa Krakowskiego Oddziału PTTK medalem Honoris Gratia – zasłużony dla kultury 
miasta Krakowa.
Z racji jubileuszu „Święta Chochoła” i święta „Rydlówki” aktorzy teatru im. Juliusza Słowackiego przedsta-
wili fragmenty  Nocy Listopadowej S. Wyspiańskiego.  
Dyrektor teatru Krzysztof Orzechowski recytował 
wiersz Wł. Tetmajera i S. Wyspiańskiego, podobnie 
jak dzieci ze SP nr 50 im. Wł. Tetmajera. Dopełnienie 
słowa nastąpiło przez występ Koła Recytatorskiego 
studentów z Uniwersytetu Pedagogicznego. W nie-
ubłaganie nadchodzącym zmierzchu część gości ro-
zeszła się do domów, częstowana weselnym kołaczem 
przez gospodarzy: Annę Rydel Johonson, Beatę Tyn-
del - Świetek i Annę Kruczek. 

Druga część zebranych wysłuchała w świetlicy na 
„Rydlówce” wykładu Jacka Waltosia profesora Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie, której docentem 
był także Stanisław Wyspiański. Prelegent, artysta 
malarz w swoim wystąpieniu pt. „Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego, jako malowany fryz” zwrócił uwagę 
słuchających na plastyczne i malarskie wątki w dra-
macie Wesele, że jest to utwór dramatyczny, ale stwo-
rzony przez malarza. Po uczcie duchowej nastąpiła 
uczta dla ciała. Goście zaproszeni przez gospodarzy 
raczyli się bronowicką herbatą i smakowitym koła-
czem. Kapela grała, były rozmowy „gości z miasta” 
z potomkami dawnych rodzin bronowickich: Tetma-
jerów, Mikołajczyków, Czepców, Wojdyłów, Klimów. 
Jak co roku goście mogli oglądnąć dworek i poczuć 
atmosferę weselnej nocy listopadowej. Wzruszeni  
i oczarowani goście wychodzili życząc gospodarzom 
spotkania w przyszłym roku. 

Barbara Miszczyk

Gospodarz spotkania – Maria Rydlowa i zaproszeni goście

Chochoł osadzony


