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Os. Widok – trakt spacerowy po remoncie

Drodzy mieszkańcy Osiedla Widok

Rada Dzielnicy odnotowuje fakt 
przeprowadzenia przez Spół-

dzielnię Mieszkaniową „Widok” remon-
tu alei spacerowej, łączącej ul. Zarzecze 
z ulicą Balicką. W tym roku został wy-
remontowany odcinek, leżący na terenie 
osiedla. Do remontu pozostał odcinek 
południowy, położony na obszarze mia-
sta oraz północny na terenie osiedla. 
Odcinek północny zostanie wyremon-
towany po wykonaniu prac związa-
nych z przeprowadzeniem przez MPEC 
drugiej nitki zasilania, która zabezpie-
czyć ma dostawę ciepła w razie awarii 
istniejącej sieci. Odcinek południowy 
Zarząd Zieleni Miejskiej planuje wyre-
montować po wykonaniu przewidywa-
nych inwestycji tzn. Skateparku oraz 
budowy Przedszkola nr 38. Obydwie te 
inwestycje mają wykorzystywać istnie-
jącą drogę spacerową, jako niezbędną 
do transportu materiałów budowla- 
nych. Mamy zapewnienie Zastępcy Dy-
rektora Zarządu Zieleni Miejskiej, Pana 

WOJCIECH LITWICKI
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: wojteklit@tlen.pl

Jarosława Tabora, że natychmiast po  
zakończeniu tych inwestycji będzie 
przeprowadzony remont wspomniane-
go traktu spacerowego. 

Mieszkańcy Osiedla Widok zwracali 
uwagę na konieczność ochrony osiedla 
od uciążliwości spalin oraz hałasu od 
strony ul. Armii Krajowej. Problemy te, 
były podnoszone na Walnym Zebraniu 
SM „Widok”, a także przez radnych re-
prezentujących mieszkańców osiedla 
na posiedzeniach Zarządu i Sesji Rady 
Dzielnicy VI. Połączone wysiłki Spół-
dzielni oraz Zarządu Rady Dzielnicy 
sprawiły, że jeszcze w tym roku zosta-
ną wykonane prace związane z nasa-
dzeniem ekranu zieleni, oddzielającego 
Osiedle Widok od ulicy Armii Krajowej. 

Musimy odnotować reakcję ZDMK 
na naszą prośbę o remont ulicy Balic-
kiej. Można już obserwować intensyw-
ne prace remontowe na odcinku od wia-
duktu do pętli tramwajowej Bronowice 
Nowe. W imieniu mieszkańców Brono-
wic serdecznie dziękujemy Zarządowi 
ZDMK za tak szybką reakcję.

MAŁGORZATA TUREK
Radna Dzielnicy VI
napisz: 
mturek.radna@gmail.com

W październiku tego roku rozpo- 
czął się remont alejki, łączą-

cej ulicę Altanową z Młynówką Kró-
lewską. Przygotowania do tego projek-
tu zajęły kilka lat, włączając zabezpie-
czenie środków w Wieloletnim Planie 
Finansowym przez radną Dzielnicy 
VI Bronowice z poprzedniej kadencji, 
panią Margaretę Perčić. Wymagało to 

między innymi zorga-
nizowania spotkania 
z dwiema Spółdzielnia-
mi Mieszkaniowymi 
oraz Zarządem Zieleni 
Miejskiej, w celu dopro- 
wadzenia do uzgodnie- 
nia zasad użytkowania 
działek nie będących 
w posiadaniu gminy.  
W tym trudnym zada-
niu bardzo pomocne 
okazały się komitety, 
działające przy spół-
dzielniach. Dzięki ich 
silnemu poparciu, a do-
kładniej dzięki zebra-
niu podpisów właści-
cieli lokali, część dział-

Budowa chodnika na ul. Altanowej
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Ul. Bronowicka w trakcie remontu
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◁▷Chodnik na ul. Altanowej Platforma łącząca chodnik z ul. Altanową
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ki należącej do spółdzielni jest teraz 
otwarta dla wszystkich mieszkańców. 
Po zaprojektowaniu, wynikła potrzeba 
modyfikacji projektu. Radny Łukasz 
Krajewski spotkał się w tej sprawie  
z mieszkańcami i wykonawcą. Nanie-
siono poprawki, zaproponowane przez 
mieszkańców ulicy Altanowej.

Chcielibyśmy podkreślić istotę tego 
zdarzenia, ponieważ obecnie istnieje 
tendencja do zamykania posiadłości,  
a tu jest przykład odwrotny – część 
działki prywatnej została udostępniona 
ogółowi mieszkańców, jako ciąg komu-
nikacyjny. Wąska, podtapiana ścieżka 
została zastąpiona szeroką aleją z po-
chylnią. Serdecznie dziękujemy właści-
cielom lokali przy ulicy Altanowej. 

Pomimo, że zakończenie prac plano-
wane było na koniec listopada, nowa 
alejka została już oddana do użytku  
w połowie miesiąca.

MAŁGORZATA TUREK
Radna Dzielnicy VI
napisz: 
mturek.radna@gmail.com

OCHRONA DLA SENIORA – OPASKI LOKALIZACYJNE
DLA OSÓB Z CHOROBAMI NEURODEGENERACYJNYMI

„Zakup opasek lokalizacyjnych” to pro-
jekt ogłoszony przez Prezydenta Miasta 
Krakowa i współfinansowany ze środków 
Gminy Miejskiej Kraków w ramach za-
dania publicznego „Działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych”. 

CELEM PROJEKTU jest przekazanie  
opasek lokalizacyjnych dla min. 100 
mieszkańców Krakowa, które będą for-
mą wsparcia dla opiekunów osób nie-
pełnosprawnych i członków ich rodzin.

DLA KOGO? Adresatami zadania pu-
blicznego są zamieszkali na terenie Gmi-
ny Miejskiej Kraków opiekunowie osób 
niepełnosprawnych i członkowie ich ro-
dzin, zajmujący się opieką nad osobami 
cierpiącymi na choroby neurodegenera-
cyjne. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej 
technologii, otrzymają oni proste w ob-
słudze opaski, które pozwolą im wezwać 
pomoc. 

CO UDA SIĘ ZROBIĆ? Poprawić funk-
cje społeczne opiekunów osób niepeł-
nosprawnych, cierpiących na choroby 
neurodegeneracyjne, poprzez możli-
wość monitoringu swoich najbliższych. 
Stosowanie lokalizatorów GPS dla tych 

osób nie zniweluje problemów nastę-
pujących w wyniku działania choroby, 
lecz zmniejszy ryzyko zaginięcia czy 
pozostawienia osoby chorej samej sobie 
w przypadku zagrożenia zdrowia lub 
życia.

DO KIEDY? Opaski lokalizacyjne 
będą przekazywane z wbudowaną kartą 
SIM. Będą posiadały abonament ważny 
do 30 czerwca 2020 r., z możliwością 
jego  przedłużenia.

ZAPISY I INFORMACJE 
więcej informacji w tej sprawie 

udziela 
FUNDACJA MATIO

w Krakowie, ul. Bobrowskiego 11
od 25 listopada do 31 grudnia 2019 r.

od poniedziałku do piątku 
w godz. 10:00 – 16:00; 

Agnieszka Rundszuk tel. 789 180 011
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POZOSTAŁE PROJEKTY Z IV EDYCJI

MAŁOPOLSKIEGO BO 
PRZYJĘTE DO REALIZACJI

Subregion Miasto Kraków
 oddanych głosów: 25476

◁▷

WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

Mam prawdziwą i nieukrywa-
ną przyjemność oznajmić, że 

projekt zakładający utworzenie teatru 
regionalnego w Bronowicach uzyskał 
aprobatę głosujących w IV edycji Ma-
łopolskiego Budżetu Obywatelskiego 
i będzie realizowany. Dziękuję człon-
kom Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 
i miłośnikom krakowskiego folkloru za 
zaangażowanie w akcję promocyjną. 
Dziękuję wszystkim głosującym na nasz 
bronowicki projekt. To nasz wspólny 
sukces. Studząc nadmierny optymizm 
zaznaczam, że na razie jeszcze nie jest 
planowana budowa budynku teatru. 
Oprócz wymaganych olbrzymich fundu-
szy byłoby to na obecnym etapie wbrew 
zdrowemu rozsądkowi. Nie od razu Kra-
ków zbudowano – jak to u nas mówią.  

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
zaprasza na spotkanie: 

WSTĘP WOLNY

„Włodzimierz Tetmajer i jego droga 
do Niepodległej”

Sobota 7 grudnia godz. 17 00

Restauracja 
Stodoła Bronowicka 

Kraków, ul. Pod Strzechą 16 c

Prosimy śledzić stronę TPB na Facebooku, gdzie najpóźniej 
na kilka dni przed terminem doprecyzujemy harmonogram wydarzenia.  

Daliśmy radę!
Będzie teatr w Bronowicach

Na razie zostanie sfinansowany  zakup 
strojów, utworzenie i szkolenie amator-
skiego zespołu aktorskiego w zakresie 
gry aktorskiej i tańca ludowego. Myślimy 
o wystawieniu przynajmniej jednej lub 
dwóch sztuk scenicznych. Wszystkich 
chętnych do zaangażowania się w reali-
zację pionierskiego przedsięwzięcia za-
praszam do współpracy. Jednak pragnę 
zaznaczyć, że zawsze młyny biurokracji 

(tutaj Urzędu Marszałkowskiego) mielą 
powoli, dlatego z naborem kandydatów 
do zespołu musimy trochę poczekać, 
gdyż nie znamy jeszcze wielu szczegółów. 
Proszę śledzić stronę Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic na portalu Facebook.  
W ciągu najbliższych tygodni opubliku-
jemy dokładniejsze informacje.
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Podczas próby do przedstawienia pt. „Oczepiny w Bronowicach”

▪ Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji
    sportowej dla mieszkańców Krakowa.
▪ Park przy Muzeum Lotnictwa
▪ Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci 
    i młodzieży oraz dorosłych z elementami
    koszykówki i gimnastyki
▪ W pogoni za mistrzostwem – pływać 
     jak najlepsi na świecie
▪ II Małopolski Festiwal Taneczno-Musicalowy
▪ Aktywny Student
▪ Wsparcie sportu akademickiego – szansą na
    wzmocnienie potencjału sportowego województwa
    małopolskiego.
▪ MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ – wsparcie
   szkółek siatkarskich oraz klubów z subregionu
   miasta Kraków.
▪ Zajęcia sportowe na Młynówce Królewskiej
▪ Wirtualny biznes – realne kompetencje! 
    Symulatory biznesu dla wybranych szkół 
    ponadpodstawowych Subregionu m. Kraków
▪ RAJSKIE WYSPY – meble miejskie do leżenia, 
    siedzenia i czytania (na Rajskiej)
▪ Karetka dla Krakowa
▪ Szlak Kajakowy Dłubnia – Nowa Huta
▪ Festiwal „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką
    Organową”
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Danuta Nabel-Bochenek i Kazimierz Łaskawski obok swego 
dzieła, fot. 1969, archiwum „Dziennika Polskiego”

Historyczna notatka Henryki Rosiek 
z nr 171 „Gazety Krakowskiej” z 1969 r. 

KOSMOS,  BRONOWIANKA 
  I POMNIK ARMSTRONGA 

W latach 60. XX wieku trwał nie 
mający precedensu wyścig 

pomiędzy USA i ZSRR, o palmę pierw-
szeństwa w podbijaniu kosmosu. Odno-
siło się, być może złudne wrażenie, że 
chodzi przede wszystkim o przyszłość 
i postęp ludzkości, i gdzieś daleko w tle 
pozostawały nastroje zimnowojenne, 
narzucające brutalny podział ówcze-
snego świata. Kiedy wiosną 1967 roku, 
w odstępie dwóch miesięcy doszło do 
tragicznych wypadków statków Apollo 1 
i Sojuz 1, cały świat okrył się żałobą. 
Radzieccy kosmonauci słali do USA de-
pesze kondolencyjne, a amerykańscy 
astronauci podkreślali, że pilot Sojuza 
Władimir Komarow, był tak naprawdę 
jednym z nich. 

Nie zakłóciło to trwających od kilku 
lat przygotowań do misji podboju Księ-
życa i ostatecznie – 16 lipca 1969 roku – 
statek Apollo 11 wzbił się z przylądka 
Canaveral na Florydzie. Jedyny jesz-
cze, choć układany w miarę przyzwoicie 
kanał TVP, zaplanował na 20 lipca na 
godzinę 21.00 program o locie amery-
kańskich astronautów opatrzony tytu-
łem Statek Apollo ląduje na Księżycu. 
Dla wytrwałych o 3.00 nad ranem –  już  
w poniedziałek 21 lipca –  zaplanowano 
bezpośrednią transmisję z lądowania. 

W ten sam poniedziałek „Gazeta 
Krakowska” – wówczas oficjalny or-
gan PZPR – przyniosła na pierwszej 

stronie tekst Pierwsi lu-
dzie na Srebrnym Glo-
bie, sklecony naprędce 
na podstawie depeszy 
PAP. Kluczowym było, 
by przypadkiem nie 
podać, że ci „ludzie” to 
Amerykanie. Nieocze-
kiwanie to samo wyda-
nie przyniosło jeszcze 
jedną, równie intrygu-
jącą informację. Była to 
niewielka wzmianka na 
ostatniej stronie gazety, 
gdzie zwykle opisywano 
lokalne wydarzenia: 

„Z ogromnym entuzja-
zmem i wysiłkiem twór- 
czym powstał na sta- 
dionie KS »Bronowian-
ka« 6 m wysokości po-
mnik ku czci pierwszego 
człowieka na Srebrnym 
Globie. Monument zo-
stał wzniesiony z okazji  
25-lecia Polski Ludowej. 
Całość zaprojektowała  
Danuta Nabel-Bochen-
kowa i wykonała wspól-
nie z Kazimierzem Ła-
skawskim”. 

Notatkę o takiej właśnie treści spo-
rządziła Henryka Rosiek, wtedy na 
dziennikarskim stażu w „GK”. „Kiedy  
w niedzielę 20 lipca, pełniłam redakcyj-
ny dyżur, odwiedziła mnie sympatycz-
na pani. Jak się okazało, była artystką  
i przyszła z informacją o odsłonięciu po-
mnika, który stanął w przeddzień świę- 
ta 22 lipca, na stadionie klubu Brono-
wianka, a dedykowany został zdobyw-
com kosmosu” – wspomina po latach. 

O ile sam tytuł wzmianki – Pomnik 
na cześć pierwszego człowieka na 
Księżycu – był jednoznaczny w swej 
wymowie, to już jej dalszy ciąg musiał 
wywoływać jednak pewien dysonans 
poznawczy. Bardziej wnikliwi czytelni-
cy partyjnego organu musieli zapewne 
głowić się, co też wspólnego mogło mieć 
zdobycie Księżyca z 25-leciem Polski 
Ludowej? 

Niezbędne jest tu wyjaśnienie, że 
było to w przeddzień najważniejszego 
święta PRL, obchodzonego 22 lipca, na 
pamiątkę ogłoszenia manifestu przez 

urzędujący w 1944 roku w Lublinie ko-
munistyczny PKWN. A zatem do natu-
ralnego rozprzężenia, jakie przychodzi-
ło zwykle wraz z wakacjami i sezonem 
ogórkowym, doszło jeszcze państwowe 
święto. Nic dziwnego, że w redakcji „Ga-
zety Krakowskiej” dziennikarzy było 
jak na lekarstwo. 

„Choć upłynęło już pół wieku, dosko-
nale pamiętam tamte dni” – wspomina 
Halina Zawrzykraj, wtedy kierownik 
działu miejskiego „GK”. „W redakcji zo-
staliśmy we dwójkę, z Jurkiem Bittne-
rem. Większość kolegów wraz z redak-
torem naczelnym Tadeuszem Czubałą 
wyjechała do Brzączowic nad Rabą, 
gdzie mieliśmy ośrodek rekreacyjny  
z domkami kempingowymi. Informa-
cję o odsłonięciu pomnika przyjęłam 
z entuzjazmem i w ogóle nie myślałam 
wtedy o polityce. Ta notatka miała być, 
nawiasem mówiąc, bardziej okazała, ale 
źle wyliczyłam ilość miejsca na szpalcie  

Poranna wiadomość 

Typowy „michałek”... 

Przedruk z najnowszego numeru miesięcznika „Kraków”!
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i wyszedł taki typowy „michałek” (tak 
nazywaliśmy niewielkie informacje). 

Ten wtręt o 25-leciu Polski Ludowej, 
choć dziś wydaje się groteskowy i brzmi 
jak zamierzona kpina, nie budził wtedy 
większych wątpliwości. Już od miesię-
cy propaganda partyjna mocno i przy 
każdej dosłownie okazji, nagłaśniała 
nadchodzącą rocznicę i można było ją 
śmiało eksploatować na różnych polach. 
Czytelnicy raczej też zdążyli się do tego 
przyzwyczaić, bo jakie mieli wyjście, 
skoro wszyscy żyliśmy w takiej pokrę-
conej rzeczywistości. Notatkę musiał 
jeszcze zaakceptować do druku zastęp-
ca sekretarza redakcji Jerzy Bittner”. 

Klub sportowy „Bronowianka”, choć 
szczycił się przedwojenną historią, nie 
należał nigdy do potentatów. Jego naj-
większym sukcesem był awans piłkarzy 
do III ligi, w 1957 roku. Siedziba klubu 
mieściła się – jak dziś – przy ul. Zarze-
cze, ale dostać się tam w 1969 roku było  
o wiele trudniej. Autobus linii 126 kur-
sował ulicami Dzierżyńskiego (dziś Lea)  
i Zarzecze, tylko do ul. Drzymały i trze-
ba było dojść kilkaset metrów. Budowę 
czteropasmowej arterii nazwanej na 
cześć marszałka Koniewa (dziś Armii 
Krajowej) rozpoczęto dopiero w 1973 
roku. Jednym słowem – peryferie. 

Kiedy w pseudopatriotycznym unie-
sieniu szkoły, zakłady pracy i różno-
rodne organizacje deliberowały, jakby 
tu uczcić 25-lecie PRL-u, problem nie 
ominął też „Bronowianki”. Wiosną 
1969 roku na zebraniu zarządu klubu 
ktoś zaproponował: „Może zbudujmy 
pomnik jakiegoś sportowca?!”. Traf 
chciał, że w zarządzie zasiadał plastyk 
Kazimierz Łaskawski, który pomysł 
podchwycił i obiecał zająć się wykona-
niem rzeźby. 

Łaskawski pracował w warsztatach 
dekoracji teatralnych przy ul. Rajskiej 
12 (dziś stoi tam Małopolski Ogród 
Sztuki), a od niedawna mieszkał w są-
siedztwie klubu. W niewielkim domu 
przy ul. Na Błonie 31 b wynajął na pię-
trze pokój z kuchnią, gdzie sprowadził 
się wraz z przyjaciółką Danutą Nabel-
-Bochenek. On był wybitnie uzdol-
nionym samoukiem, obok malarstwa  
i rzeźby parał się też ceramiką i witraża-
mi. Ona, znana w krakowskich kręgach 
artystycznych, przez pewien czas zwią-
zana z Teatrem Cricot 2 Tadeusza Kan-
tora, współtworzyła scenografię i ko- 
stiumy, sporo malowała. Studiowała na 

ASP, ale studiów nie ukończyła. Pozo-
stawali w nieformalnym związku.

Czasu nie było zbyt wiele i kiedy 
wspólnie opracowali szkic pomnika, Ła-
skawski zabrał się do dzieła. Prace wy-
konywane w budynku klubu szły dość 
opornie. Szkielet pomnika wykonany 
ze stali zbrojeniowej należało obłożyć 
betonową zaprawą, ale ponieważ nie był  
to wdzięczny materiał rzeźbiarski, be-
ton wskutek naprężeń kilkakrotnie pę-
kał i trzeba było kleić od nowa. Mimo to 
w połowie lipca monument był gotowy. 

Odsłonięcie odbyło się w przeddzień 
lipcowego święta, z udziałem grupy 
osób związanych z klubem i przypomi-
nało raczej plenerowy wernisaż. Symbo-
licznego gestu dokonał pełniący od nie-
dawna funkcję prezesa „Bronowianki”, 
niespełna 27-letni Mieczysław Stachura: 
„Aby tradycji stało się zadość zakryli-
śmy figurę płachtą, ale wynikł kłopot, 
bo zaczepiła się i musiałem użyć grabi – 
wspomina. – Zbieg okoliczności zwią-
zany z lądowaniem na Księżycu spra-
wił, że w ostatniej chwili artyści wyryli 
na cokole pamiętną datę”. 

Sam pomnik był dziełem oryginal-
nym, a lekka, nowoczesna forma sytu-
owała go w nurcie postmodernistycz-
nym. Odchylona sylwetka ze złożonymi 
ku górze rękoma zdawała się wzlaty-
wać w przestrzeń, a półkolisty cokół na 
kwadratowej podstawie symbolizował 
kulę ziemską. 

Konstanty Węgrzyn, dziś antykwa-
riusz, wtedy zastępca przewodniczą-
cego RD Zwierzyniec wspomina: „Mie-
liśmy jako Dzielnica rozległe kompe-
tencje, ale „Bronowianka” była w tej 
akurat decyzji autonomiczna. Pozwole-
nie na budowę było zbędne, bo rzeźba 
stanęła na terenie klubu jako element 
ozdobny”. 

Sekwencja wydarzeń po 22 lipca 
1969 roku nie była łatwa do odtworze-
nia nawet wtedy, dziś jest to tym bar-
dziej niemożliwe. Pewne światło na tę 
zagadkową historię rzuciły dopiero od-
tajnione w latach 2006-2007 akta SB. 

Po latach okazało się, że Danuta Na-
bel-Bochenek wysłała list gratulacyjny 
do ambasadora USA, informując przy 
okazji, że jest ona inicjatorem budowy 
pomnika ku czci kosmonautów amery-
kańskich, jaki został wzniesiony w Kra-

Geneza i znani sprawcy  

Reperkusje i represje   

kowie. Załączyła też jego zdjęcie. Kore-
spondencję tę przechwycił agent kontr-
wywiadu i przekazał sprawę MSW. 

Ambasador – był nim od roku Walter 
J. Stoessel – zachował się standardowo, 
powiadamiając centralę. Równocześnie 
skromną notatkę z „GK” przedrukował 
„New York Times” i kilka zachodnioeu-
ropejskich dzienników. 

Podobno zaczęło się od telefonu  
z gabinetu prezydenta Richarda Nixo-
na do Władysława Gomułki z podzię-
kowaniami za tak piękny gest ponad 
podziałami. Musiało to mocno zasko-
czyć Gomułkę, ale zaskoczenie szybko 
przerodziło się we wściekłość. Sięgnął 
po telefon i zrugał Czesława Domagałę, 
I sekretarza KK PZPR. Miał podobno 
wykrzyczeć: „Co wy tam towarzyszu 
wyrabiacie w tym Krakowie? Pomnika 
Gagarina nie macie, a stawiacie figurę 
amerykańskiego kosmonauty?!”. W do-
datku – jak na złość – 23 lipca na lot-
nisku w Balicach wylądował samolot 
z delegacją Komitetu Kobiet Radziec-
kich, na czele z Walentyną Tierieszko-
wą, pierwszą kobietą w kosmosie. A tu 
taki despekt! 

Dalej wypadki potoczyły się szybko. 
„Domagała wezwał naczelnego »GK«  
i podobno zażądał: Albo ty, albo ktoś  
z kierownictwa redakcji! – wspomina 
Zawrzykraj. – Naczelny wybrał mnie, 
sekretarza redakcji Leszka Marcinika  
i jego zastępcę Jurka Bittnera”. 

Halina Zawrzykraj za dopuszczenie 
do druku informacji o pomniku otrzy-
mała z KW PZPR zakaz pracy w pra-
sie krakowskiej. „Poszłam pracować 
do telewizji. Na etacie stolarza, ale  
z obowiązkami dziennikarskimi. Bit-
tner znalazł pracę w Krakowskich Za-
kładach Graficznych. Cenzor dostał tyl- 
ko naganę, co wzbudziło powszechne 
zdziwienie”. 

Autorkę notatki red. Rosiek, prze-
niesiono do korekty. „Jakoś mi się 
upiekło. Uznano, że jestem młoda, głu-
pia i słabo wyrobiona politycznie. Nie 
czułam się ofiarą ani wtedy, ani teraz. 
Z gazety odeszłam później, ale z przy-
czyn osobistych”. 

Autorzy pomnika byli mocno wystra- 
szeni i zaskoczeni aferą, którą w końcu 
sami wywołali. Na przesłuchaniach 
esbecy dopytywali o inspiratorów, nie 
dowierzając, że artyści wykonali pra-
cę spontanicznie i w dodatku za dar-
mo. Nie doszukali się jednak prowo-
kacji. Także komisja powołana przez 
KD PZPR Zwierzyniec nie stwierdziła, 
„aby inicjatywa budowy pomnika wy-
płynęła z określonego wyrachowania 
politycznego”. 
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Ostatni kolorowy ślad i rozbiórka 

Rakieta jak rekompensata 

Jeżeli było to wyrachowa-
nie, to miało zupełnie inne 
podłoże. Artyści wierzyli, że 
pomnik może odmienić ich 
dotychczasowe życie, że poja-
wią się nagrody, a wraz z nimi 
intratne zamówienia. Znajo-
mi uznali, że pomysł wyszedł 
od Danuty, bo to ona była siłą 
napędową tego związku. Ją 
jednak trudno było ukarać, bo 
nie była nigdzie zatrudniona. 
Tymczasem Łaskawski pełnił 
w Starym Teatrze funkcję se-
kretarza partii i wezwano go 
do złożenia wyjaśnień w KW 
PZPR. Musiał odejść z deko-
ratorni Starego Teatru, na 
mniej płatny etat do Teatru 
Ludowego w Nowej Hucie. 

W następnej kolejności SB 
zajęło się prezesem „Brono-
wianki” Mieczysławem Sta-
churą. „Nękali pytaniami o in- 
spiratorów, o wynagrodzenie 
artystów. Kiedy usiłowali wy-
toczyć sprawę gospodarczą 
o nadużycia, wyjaśniłem, że 

Obecny widok na ostatnią pamiątkę po 
podboju kosmosu, skrytą w koronach cisów 
rakietę przed szkołą przy ul. Senatorskiej, 
fot. K. Jakubowski 2019

Ujmujący oryginalną prostotą grób Danuty i Kazimierza 
Łaskawskich, na cmentarzu w Bronowicach, 
fot. K. Jakubowski, 2019

materiały na pomnik dało Krakowskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego, opiekujące się wówczas klubem. 
Prezesem pozostałem, ale musiałem 
odejść z AGH i przepadł mój doktorat”. 

Dość nieoczekiwanie w historię po-
mnika wpisał się prof. Marek Mietelski, 
pianista i pedagog. To on wykonał oko-
ło 20 września 1969 roku, jego jedyne 
kolorowe ujęcie. Oto jego opowieść:*

„Przyjaźniliśmy się z żoną z rodziną 
Benoist z Utrechtu i często korespondo-
waliśmy. List od nich z lipca 1969 roku, 
napisany w entuzjastycznym tonie, za-
wierał wycinek ze znanego wówczas 
dziennika holenderskiego »Nieuwe Rot-
terdamse Courant« ze zdjęciem pomni-
ka z Bronowianki i wiadomością o jego 
odsłonięciu. Prawie połowa jego treści 
poświęcona była zagadnieniom związa-
nym ze stawianiem pomników w Holan-
dii i dlaczego cykl od projektu do sfina-
lizowania musi tam trwać minimum 12 
a maksimum 24 lata. A tu, w kraju za 
żelazną kurtyną odsłonięty został w tym 
samym dniu! Nie do wiary! 

Postanowiłem zrobić holenderskim 
przyjaciołom niespodziankę i przesłać 
im kolorowe przeźrocze pomnika. Uda-
łem się na stadion, mijając po drodze 
dom, w którym mieszkali Danuta Na-

bel-Bochenek i Kazimierz Łaskawski 
(oboje znałem z widzenia). W ogródku 
przed domem fantazyjne zwierzęta wy-
konane chyba z gipsu, smukłe, w bia-
łym kolorze, głównie małpki uczepione 
do drzewek owocowych lub do słupa 
telegraficznego. Brama na stadion była 
otwarta. Atmosfera sielska, ani żywej 
duszy. Zdaje się, gdzieś w oddali na sta-
dionie pasły się dwie krowy. Zrobiłem 
dwa przeźrocza – jedno dla Benoist, 
drugie dla siebie. Wysłałem je w liście, 
mocując przylepcem do papieru listo-
wego. Cenzura to przeoczyła”. 

To były ostatnie chwile pomnika, jed-
nak wyraźnie zwlekano z jego usunię-
ciem. W końcu dowiedział się o nim sam 
Nixon i nie było to fortunne politycznie. 
Szukano rozwiązań i zaproponowano 
nawet, aby pomnik usunęli sami arty-
ści. Ci rzecz jasna nie zgodzili się. 

Zbigniew Regucki, późniejszy naczel- 
ny „GK” wspomina: „Zapamiętałem jak 
mój ówczesny zwierzchnik, I sekretarz 
KD PZPR Wacław Pituła, narzekał, że 
Domagała obarczył go zadaniem usu-
nięcia pomnika. Bardzo mu to doskwie-
rało”. Nikt z uczestników wydarzeń nie 
zapamiętał daty rozbiórki, ale odbyło się 
to zapewne w październiku 1969 roku. 
Ekipą kierował Józef Woszczyna, szef 
Dzielnicowego Komitetu Czynów Spo-
łecznych. „Wyciągali go dwoma starami. 

Mówiono, że wróci w spiżowej postaci, 
ale nikt się nie łudził. W czasie demon-
tażu trudno było oddzielić go od coko-
łu, aż wreszcie złamał się. Wrzucili na 
jelcza i pojechali w kierunku ul. Balic-
kiej” – zapamiętał Stachura. 

Dla pary artystów był to potężny, nie-
przewidziany cios, po którym trudno 
było się podnieść, ale ich związek prze-
trwał. W 1971 roku wzięli ślub. Wkrót-
ce otrzymali zaproszenie z USA, ale nie 
dostali paszportów. Łaskawski zmarł  
w grudniu 1974 roku, w wieku 58 lat. 
Po śmierci męża Danuta przekazała 
gromadzony latami zbiór rzeźb, naczyń 
i sztuki ludowej, Muzeum Etnogra-
ficznemu. Zamieszkała w Nowej Hucie  
w parterowym mieszkaniu z widokiem 
na śmietnik. Kiedy przyszły ustrojowe 
przemiany liczyła, że może odnajdzie się 
pomnik, albo ktoś zleci jego rekonstruk-
cję. Niestety nie doczekała się. Zmaga-
ła się z chorobą płuc, zmarła w marcu 
1993 roku, w wieku 70 lat. 

Pozostała jednak niezniszczalna pa-
miątka. Wydany w nakładzie 50 tys. eg-
zemplarzy plan Krakowa na 1970 rok, 
na którym przy boisku „Bronowianki” 
ktoś zdążył zaznaczyć pomnik... 

Od jesieni 1969 roku, w KD PZPR 
Zwierzyniec trwała burza mózgów, jak 
zatrzeć niekorzystne wrażenie wywo-



9

tylko urządzić uroczystą oprawę 
z pozostawieniem symbolicz-
nych pamiątek. 

Uroczystość odbyła się w Dniu 
Kosmonauty 12 kwietnia 1970 
roku z udziałem władz Dzielnicy 
i wicekonsula ZSRR w Krakowie 
Walentina Pticyna. Skromną pa-
miątką była marmurowa tablica 
wmurowana ku czci Gagarina. 
Nieco okazalszą, postawiona 
przed szkołą 7-metrowa rakieta, 
wsparta na trzech wspornikach, 
imitujących smugi zostawiane 
przez statki kosmiczne. Tak oto 
niekorzystne wrażenie zostało 
zatarte, a aluminiowa rakieta 
przetrwała do dziś, skryta w ko- 
ronach wybujałych cisów. 

Po misji Apollo 11 na Księżycu 
lądowało jeszcze pięć statków 

◁▷

„Rydlówka” - miejsce akcji Wesela

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

Wesele 
w Bronowicach 1900 r.

W roku 1900, 20 listopada w Bro-
nowicach odbyło się wese-

le, które stanowiło kanwę dla znanego 
dramatu Wyspiańskiego o tym samym 
tytule. Interesujący wydaje się jednak 
fakt, że mimo iż biesiada w podkrakow-
skich Bronowicach stała się jedną z naj-
ważniejszych uczt w polskiej literaturze, 
autor „Wesela” nawet słowem nie zająk-
nął się o „jedzeniu”, a więc o weselnym 
menu. Co zatem jedli goście? W roku 
2017 na antenie Polskiego radia Kraków 
Panie Beata Kwiatkowska w rozmowie  
z Małgorzatą Jankowską-Buttitta pod- 

jęły próbę zrekonstruowania wspomnia-
nego menu (z rozmową można zapoznać 
się, wpisując w przeglądarkę Polskie 
Radio, karta dań w „Weselu”). Doszły 
do wniosku, że istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, iż było ono typowe dla bo-
gatej kuchni chłopskiej, a więc: kwaśni-
ca, kapusta z mięsem, rosół na młodych 
kogutkach (symbol młodości i jurności, 
tradycyjne danie weselne), a jako deser 
kołacze oraz małdrzyki krakowskie.

W innej rozmowie na ten temat, wraz  
z Panią Magdaleną Tomaszewską-Bola-
łek poruszyły temat ziół i przypraw (jak 
np. kminek), stosowanych z wielkim 
prawdopodobieństwem w kuchni wesel-
nej Bronowic. Wspomniały też przy tej 
okazji o miodowniku i „czarnej polewce”. 
Czy to jednak wszystko? Sądzić można, że 
istnieje szansa, że mieszkańcy Bronowic, 
z dziada pradziada, mogą mieć dostęp 
do rodzinnych wspomnień, dotyczących 
tego wesela, potraw które były podawane 
przy tej okazji, albo były obowiązkowym 
składnikiem tradycyjnego w tym rejonie 
weselnego menu (jak rosół na kogut-
kach). Niewykluczone, że mają przepisy 
takich potraw. Przypuszczam, że na we-
selu tym obowiązkowo podawano chleb 
wypiekany w specjalnym chlebowym 
piecu, jak za dawnych czasów bywało. 

Liczę na to, że może ktoś dysponuje 
takimi lub innymi regionalnymi prze- 
pisami i zechce podzielić się nimi z czy-
telnikami. Jeśli mielibyście Państwo 
możliwość i ochotę zachęcam do ich 
przesyłania na adres: gazetabronowicka@
gmail.com. Oczywiście redakcja opubli-
kuje wszelkie nadesłane na temat menu 
weselnego w Bronowicach informacje 
oraz przepisy.

Notatka z „Dziennika Polskiego” opisująca uroczyste 
nadanie im. Gagarina SP 19 przy ul. Senatorskiej,  
archiwum „Dziennika Polskiego”, 1970

***

Wykadrowany fragment planu Krakowa na 
rok 1970. Przy stadionie „Bronowianki”  
zaznaczony jest pomnik, archiwum autora

łane głównie u towarzyszy radzieckich. 
Tymczasem okazja była na wyciągnięcie 
ręki. Okazało się, że decyzją kuratorium 
w kwietniu 1968 roku SP nr 19 przy ul. 
Senatorskiej otrzymała imię Gagarina, 
tuż po jego tragicznej śmierci, jednak 
przeszło to bez echa. Teraz wystarczyło 

załogowych. Jako ostatni dotarł tam – 
w grudniu 1972 roku – statek Apollo 
17. Od tamtego czasu nikt już nie wylą-
dował na Księżycu. Potwierdza to w ja- 
kiejś mierze obrazoburczą tezę Buzza 
Aldrina, że „nie ma tam po co wracać”. 
Dla uczczenia pionierskiej misji na ca-

łym świecie powstało wiele pomników 
Neila Armstronga, który personifiko-
wał ów „wielki skok dla ludzkości”. Tym 
najpierwszym z pierwszych był jednak 
6-metrowy pomnik odsłonięty na sta-
dionie „Bronowianki”, kilkanaście go-
dzin przed pamiętnym lądowaniem. I to 
nie ulega wątpliwości... 

Tekst ukazał się dzięki uprzejmości Autora oraz 
Redakcji miesięcznika „Kraków” 
Nr 11 (180) Listopad 2019. 

* Pełny tekst ze wspomnieniami prof. Marka Mietel-
skiego ukazał się we wrześniowym wydaniu „GB”. 

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI
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BEZPIECZNY SENIOR
KAMPANIA 
SPOŁECZNA

Jak działają oszuści?
► Dzwoni do Ciebie telefon, odbierasz.

► Ponownie dzwoni do Ciebie telefon.

Osoba dzwoniąca 
przekonuje Cię, że jest  
Twoim krewnym, wnucz-
kiem, siostrzeńcem, ku-

Osoba dzwoniąca podaje się za 
funkcjonariusza Policji, CBŚ i informu-
je Cię, że przed chwilą kontaktowali się 
z Tobą oszuści. Fałszywy funkcjonariusz 
prosi o przygotowanie pieniędzy i prze-
kazanie ich osobie, która się po nie zgło-
si. Zapewnia Cię, że jest to poważna akcja 
policyjna i Ty właśnie możesz pomóc w za-
trzymaniu oszustów.

zynką i prosi o pomoc, polegającą na 
pożyczeniu pieniędzy.

Bezzwłocznie, zadzwoń do kogoś bliskiego 
i upewnij się, że osoba za którą podawał się 
dzwoniący znajduje się w takiej sytuacji. Jeśli 
to możliwe skontaktuj się bezpośrednio z tą 
osobą i powiedz jej o zaistniałej sytuacji.

POWIADOM POLICJĘ
NATYCHMlAST ROZŁĄCZ SIĘ 

POWIADOM POLICJĘ
Zadzwoń na numer alarmowy 

112 
lub do najbliższej jednostki Policji

Złóż wniosek w ramach programu „Czyste powietrze”
Na podstawie porozumienia o współ-

pracy Miasta z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie właściciele nierucho-
mości położonych w Krakowie mogą skła-
dać wnioski o dotację w ramach programu 
priorytetowego „Czyste powietrze” również 
w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu 
Miasta Krakowa.

To szansa na uzyskanie dofinansowa-
nia nie tylko dla osób, które nie skorzy-
stały z dotacji w ramach Programu Ogra-
niczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa 
i nie wymieniły jeszcze paleniska, ale rów-

nież dla tych, którzy planują termomoder-
nizację budynków jednorodzinnych. 

Program rządowy „Czyste powietrze” 
ma na celu poprawę efektywności energe-
tycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery. Obejmuje 
wymianę starych pieców i kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizację budynków 
jednorodzinnych.

Zgłaszając się do siedziby Wydziału ds. 
Jakości Powietrza przy al. Powstania War-
szawskiego 10 można uzyskać pomoc przy 
wypełnieniu wniosku.

Osoby zainteresowane 
mogą zgłaszać się

do Wydziału ds. Jakości Powietrza
od poniedziałku do piątku 

od godz. 7:40 do 15:30

Więcej informacji o programie „Czyste 
powietrze” znaleźć można na stronie in-
ternetowej: www.wfos.krakow.pl

Kontakt:
infolinia (czynna w godzinach 8:00-15:00):

502 073 066 
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl
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Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

◁▷

XII sesja Rady Dzielnicy VI Bro-
nowice odbyła się 14 listopada 

2019 r. Podjęto następujące uchwały: 
UCHWAŁA Nr XII/115/2019 
w sprawie uznania za pomniki przyrody 
drzew.
Rada pozytywnie zaopiniowała uznanie za 
pomniki przyrody następujące drzewa:
» Dąb szypułkowy rosnący na terenie Kam-
pusu Uniwersytetu Rolniczego, na dz. 15/4 
obr. 48 Krowodrza przy ul. Balickiej,
» Lipa drobnolistna oraz wiąz szypułkowy 
rosnące na terenie parafii przy ul. Pod Strze-
chą, na dz. 158/6 obr. 40 Krowodrza.

UCHWAŁA Nr XII/116/2019 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2019.
Przeniesiono środki finansowe z zadania 
przyjętego Uchwałą Nr LIII/400/2018 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 26.07.2018 
r. z uwzględnieniem Uchwały Nr IV/42/ 
2019 z 21.03.2019 r., Uchwały V/54/2019 
z 25.04.2019 r. w następujący sposób: 
kwotę 425 zł z zadania: „Doposażenie, re-
mont tablic informacyjnych na terenie Dziel-
nicy VI” na zadanie: „Remonty dróg, chod-
ników i oświetlenia” (realizator ZDMK). 
UCHWAŁA Nr XII/117/2019 
w sprawie zaniechania prac zw. z budową 
chodnika przy ul. Katowickiej w Krakowie.
Rada Dzielnicy VI Bronowice wniosła o za-
niechanie prac związanych z budową chod-
nika na odcinku od ul. Boya-Żeleńskiego do 
budynku 12c.
UCHWAŁA Nr XII/118/2019 
w sprawie budowy chodnika przy ul. Tetma-
jera w Krakowie.
Rada Dzielnicy VI Bronowice wniosła o bu-
dowę chodnika na ul. Tetmajera na odcin-
kach: rejon ul. Truszkowskiego do ronda 
przy ul. Tetmajera i od ronda przy ul. Tet-
majera w kierunku ul. Pasternik, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem odcinka od ronda 
do pasieki, naprzeciwko numeru 96 oraz 
uwzględnienie tej inwestycji w programie 
„Zaprojektuj i zbuduj na terenie Miasta Kra-
kowa” w roku przyszłym.

Od kilkunastu lat mieszkańcy i Rada Dziel-
nicy czynią starania, aby powstał chodnik 
na ul. Tetmajera. Narastająca intensywność 
ruchu samochodowego w tym rejonie, spo-
wodowana zarówno rozwojem aglomeracji 
krakowskiej, jak również zmianą organizacji 
ruchu na terenie Bronowic Małych (wprowa-
dzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Zielo-
ny Most), rodzi poważne obawy o bezpieczeń-
stwo pieszych, korzystających z ul. Tetmajera. 
Należy zauważyć, że wskazane odcinki znaj-
dują się w bezpośrednim sąsiedztwie tere- 
nów o szczególnych walorach krajobrazowych  
i rekreacyjnych, którym towarzyszą wielolet-
nie starania o Park Tetmajera.
UCHWAŁA Nr XII/119/2019 
w sprawie zmiany granicy obwodów szkół 
podstawowych na terenie Dzielnicy VI Bro-
nowice.
Na prośbę dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 
93 w Krakowie, Rada Dzielnicy VI Bronowi-
ce zawnioskowała o zmianę granic obwodu 
wyżej wymienionej placówki poprzez włą-
czenie do rejonu Szkoły Podstawowej Nr 93 
ulic: 
» Armii Krajowej 7 i 8a 
» Grenadierów 

» Zaczarowane Koło 
» Rydla do nr 44 (parzyste) i nr 31 (niepa-
rzyste).
UCHWAŁA Nr XII/120/2019 
w sprawie zmiany granicy okręgów szkół 
podstawowych nr 138 oraz 153 w Krakowie. 
Rada Dzielnicy VI Bronowice wniosła o do-
danie adresów ul. Zygmunta Starego (od 1 
do 1F) do okręgu Szkoły Podstawowej nr 
153 oraz usunięcie ww. adresów z okręgu 
Szkoły Podstawowej nr 138.
UCHWAŁA Nr XII/121/2019 
UCHWAŁA Nr XII/122/2019 
UCHWAŁA Nr XII/123/2019 
w sprawie ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu socjalnego.
Po przeprowadzonej wizji przez przedsta-
wicieli Rady Dzielnicy VI Bronowice pozy-
tywnie zaopiniowano ponowne zawarcie 
umowy najmu lokalu socjalnego stosownie 
z pismami Wydziału Mieszkalnictwa UMK: 
ML-07.7123.760.2019.MS z 07.10.2019 
roku (nr 121), ML-07.7123.776.2019.MS 
z 09.10.2019 roku (nr 122) i ML-07.7123. 
622.2019.MS z 18.10.2019 roku (nr 123).
UCHWAŁA Nr XII/124/2019 
w sprawie utworzenia skansenu lub parku 
etnograficznego w Dzielnicy VI Bronowice.
Rada Dzielnicy wniosła o utworzenie na te-
renie Dzielnicy VI Bronowice, albo na tere-
nach położonych w bliskiej odległości, skan-
senu lub parku etnograficznego z obiektów 
historycznych, znajdujących się na terenie 
Dzielnicy VI, w celu zabezpieczenia ich przed 
zniszczeniem lub przeniesieniem w inne, 
odległe od dzielnicy miejsca, w których będą 
tworzone kompleksy muzealne. 
Jako zwolennicy idei utworzenia skansenu  
w Krakowie, uważamy że z racji swojej obec-
ności na kartach historii i literatury Polski na 
jego lokalizację najbardziej predestynowana 
jest dawna wieś Bronowice Małe. Skansen 
na tym ciekawym, pofałdowanym obszarze, 
poprzecinanym wąwozami i jarami będzie 
namiastką dawnej wsi, a uzupełniony o po-
bliskie dworki: Rydlówkę i Tetmajerówkę 
w efekcie stworzy kompleksowy, unikatowy 
w skali Polski, produkt turystyczny i eduka-
cyjny. Ze względu na bliskość: centrum Kra-
kowa, międzynarodowego lotniska Balice, 
autostrady Kraków-Katowice, linii kolejowej 
Kraków-Katowice, dróg międzynarodowych 
i krajowych, skansen w tym miejscu byłby 
„skazany” na sukces frekwencyjny i z pewno-
ścią zarobiłby na siebie, o co niełatwo będzie 
w miejscach bardziej odległych od centrum 
miasta i głównych arterii komunikacyjnych.

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

KONSULTACJE 
W SPRAWIE POMNIKÓW PRZYRODY
Rozpoczęły się konsultacje dotyczące pro-
jektów uchwał w sprawie ustanowienia 
i zniesienia pomników przyrody na terenie 
miasta Krakowa. 

we wtorek, 3 grudnia 
w godz. 17:00-19:00 

w Wydziale
Kształtowania Środowiska UMK 

os. Zgody 2, p. 411 
odbędzie się dyżur konsultacyjny.

Wypełniony formularz konsultacyj-
ny należy dostarczyć w nieprzekraczal-
nym terminie do piątku, 13 grudnia na:
► adres poczty elektronicznej:

   ws.umk@um.krakow.pl 
lub 

konsultacje@um.krakow.pl,
► numer faksu 12 616 88 91;
► adres siedziby:

Wydział Kształtowania Środowiska 
Urząd Miasta Krakowa, 

os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.

Więcej informacji na:
www.dialogspoleczny.krakow.pl



CENTRUM GIEŁDOWE BALICKA


