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BOGDAN SMOK – 
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Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail
w innym dogodnym terminie, tel.: 604 228 830; e-mail: biuro@bogdansmok.pl
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W	związku	z	oskarżeniami	wypowiadanymi	wobec	radnych	Dzielnicy	VI	Bronowice	 i	mojej	osoby,	pełniącej	funkcję	
przewodniczącego	Rady	Dzielnicy	VI	Bronowice,	oświadczam że	wszystkie	zarzuty,	formułowane	przez	grupę	sześciorga	
radnych	naszej	Dzielnicy,	w	pismach	kierowanych	do	Prezydenta	Miasta	Krakowa,	Komisji	Rewizyjnej	Rady	Miasta	Krakowa,	
Prokuratury	 i	w	mediach,	przy	wsparciu	medialnym	radnego	Miasta	Krakowa	Pana	Bolesława	Kosiora	są nieprawdziwe 
i stanowią cyniczną grę medalami, nakierowaną na zniszczenie dobrego wizerunku Dzielnicy VI Bronowice, na który 
pracowało wielu radnych i cała społeczność lokalna, przez ostatnie 20 lat. 

Pan	 radny	 Bolesław	 Kosior	 włączył	 się	 w	 haniebną	 grę	 ludzi,	 dążących	 do	 pozbawienia	 radości	 i	 wzruszeń	 osób	
wyróżnionych	przez	Radę	Dzielnicy	VI	Bronowic,	poprzez	ferowanie	nieprawdziwych	oskarżeń	wobec	Rady,	a	co	za	tym	
idzie	„dewaluację”	znaczenia	i	rangi	jubileuszu	oraz	wartości	przyznanych	medali.

Oświadczam,	 że	 ferowane	 wobec	 Rady,	 a	 w	 domyśle	 wobec	 przewodniczącego	 Rady,	 oskarżenia	 o	 sfałszowanie	
załącznika	do	uchwały	o	medalach	są	nieprawdziwe,	świadomie	zaplanowane	i	w	cyniczny	sposób	realizowane	dla	uzyskania	
bliżej	nieokreślonych	doraźnych	korzyści,	a	w	szczególności	rozgłosu.

Nie	 do	 zaakceptowania	 jest	 dla	 mnie	 wypowiedź	 w	 „Dzienniku	 Polskim”	 udzielona	 przez	 Radnego	 Stołecznego	
Królewskiego	 Miasta	 Krakowa	 pana	 Bolesława	 Kosiora,	 który	 mówiąc,	 cytuję:	 „I rozdali medale sobie oraz swoim 
znajomym”	bezkrytycznie	poparł	nieprawdziwe	oskarżenia	sześciorga	radnych	piszących	do	Prezydenta	Miasta	Krakowa		
w	następujący	sposób:	„Już wcześniej dochodziły nas informacje, że Pan Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI 
wręcza medale XX-lecia Dzielnic osobom, które nigdy nie były przedstawiane Radzie jako kandydaci do otrzymania 
medalu. Osoby te prawdopodobnie nie miały świadomości, że ich kandydatury nie były opiniowane przez Radę Dzielnicy. 
Pan Przewodniczący wręczał im więc medale wybite za pieniądze podatników, prywatnie”.

Gdyby	Pan	Bolesław	Kosior	miał	chociaż	trochę	przyzwoitości,	to	wcześniej	skontaktowałby	się	z	Radą	Dzielnicy,	gdzie	
uzyskałby	pełną	informację	o	tym,	że	imienne	wnioski	o	wyróżnienie	osób	zasłużonych	dla	Dzielnicy	VI	Bronowice	składały	
organizacje	pozarządowe,	w	tym	Komitet	Obywatelski	Widok	i	Widok-Zarzecze,	Rady	Pedagogiczne	szkół,	instytucje	kultury,	
Dzielnicowy	Zespół	Koordynacyjny	„Bezpieczny	Kraków”,	radni	Dzielnicy.	Dowiedziałby	się	też,	że	dzielnice	na	podstawie	
podjętych	uchwał	prowadzą	rejestr	przyznanych	i	wręczonych	medali,	pod	którymi	podpięte	są	uchwały	i	złożone	wnioski,	
albowiem	medale	podlegają	ścisłemu	zarachowaniu.

Pan	Kosior	zarzuca	mi	publicznie	i	Radzie	Dzielnicy,	że	pominęliśmy	osoby,	które	20	lat	temu	tworzyły	dzielnice,	cytuję:	
„Mam podejrzenia, że w całych tych obchodach zostały prawie całkowicie pominięte, a przecież to one mają największe 
zasługi”. 

Otóż oświadczam,	 że	oprócz	 radnych,	największą	grupę	osób	wyróżnionych	okolicznościowym	medalem	stanowią	
osoby	 zgłoszone	 przez	 Komitet	 Obywatelski	 Widok	 i	 Widok-Zarzecze,	 to	 jest	 27	 osób,	 w	 tym	 23	 członków	 Komitetu	
Obywatelskiego.	Ośmiu	osobom	Rada	Dzielnicy	VI	Bronowice	przyznała	medale	pośmiertnie.	

	 Pan	 radny	 Bolesław	 Kosior	 skłamał	 również	mówiąc,	 że	 na	 obchody	 święta	 dzielnic	 wydano	 600	 tys.	 zł,	 cytuję:		
„Przy obecnym kryzysie w finansach miasta 600 tys. To spora kwota”. 

 Oświadczam,	 że	 Dzielnica	 VI	 Bronowice	 na	 obchody	 związane	 z	 organizacją	 uroczystości	 jubileuszowych	wydała	
słownie	kwotę	900 zł.

Oświadczam także, że nie wręczałem medali znajomym, ale wręczałem medale osobom, które znam z racji pełnionej 
funkcji i dla których mam duży szacunek za ich działalność samorządową i społeczną. 

Redakcja "Gazety Bronowickiej" na prośbę Przewodniczącego Rady i Zarządu 
Dzielnicy VI Bronowice zamieszcza tekst Oświadczenia wygłoszonego przez 
Przewodniczącego Rady i zarazem Radnego Miasta Krakowa na Sesji Rady  
Miasta Krakowa w dniu 25 kwietnia 2012 r. 

25.04.2012	r.	Kraków

Oświadczenie

Bogdan Smok

Radny Miasta Krakowa
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice
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RUSZYŁA BUDOWA
BOISK
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Na ten cel Fundacja przekazała 
środki finansowe w wysokości 50.800 
EURO, jak również zadeklarowała się 
na własny koszt dostarczyć murawę  
i ogrodzenie boiska.

Cieszy nas ogromnie, że na budowę  
boisk holenderska Fundacja wybrała 
naszą piękną Dzielnicę! Nie bez znacze-
nia była decyzja Rady Dzielnicy, która  
w roku 2011 przeznaczyła w swoim bu-
dżecie środki finansowe na wykonie do-
kumentacji budowy boisk sportowych 
na terenie SP Nr 93.
Cieszymy się również z termomoder-

Ruszyła budowa boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 93, przy ul. Szlachtowskiego, połączona 
z termomodernizacją budynku. Budowa boiska współfinansowana jest przez Cruyff Fundation, której głównym  
celem jest promocja aktywności sportowo-rekreacyjnej. 

nizacji budynku, która w kolejnym se-
zonie grzewczym przyniesie dla szkoły 
wymierne korzyści finansowe.

Mamy nadzieję, że jak inne inwe-
stycje prowadzone w naszej Dzielnicy, 
te inwestycje także będą przebiegać 
sprawnie i zdążymy przed EURO – 
2012.

Za prowadzenie inwestycji sporto-
wej odpowiada Zarząd Infrastruktury 

Sportowej, a za termomodernizację bu-
dynku Zespół Ekonomiki Oświaty.

W kolejnym wydaniu "Gazety 
Bronowickiej" napiszemy, jaki wpływ 
na budowę boiska sportowego, przez 
holenderską Fundację na terenie na-
szej Dzielnicy miał Patric den Bult 
radny Miasta Krakowa, w okresie od  
października 2010 r. do listopada 
2011 r.

BOGDAN SMOK
Przewodniczący	Rady	Dzielnicy	VI
napisz:	biuro@bogdansmok.pl

fo
t.

 A
nd

rz
ej

 K
ęd

zi
or

Prace budowlane postępują na kilku odcinkach

Budowie boisk towarzyszy termomodernizacja budynku szkoły
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W środę 4 kwietnia o godz. 12:00 w kościele św. Antoniego w Bronowicach 
Małych, przy ul. Pod Strzechą w Krakowie pożegnaliśmy Stanisława Syrdę, 
zasłużonego działacza Klubu Sportowego Bronowianka, w którym w roli 
piłkarza, trenera i działacza spędził ponad 50 lat. Człowieka wielkiej dobroci  
i szlachetnego serca, zawsze służącego dobrą radą, pełnego uśmiechu, znawcy 
ludzkich charakterów i piłkarskich umiejętności. Odznaczonego za działalność 
społeczną Złotą Odznaką Honorową Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
i uhonorowanego medalem XX-lecia powstania Dzielnic Miasta Krakowa. 
Honorowego Członka Klubu Sportowego Bronowianka.

ODSZEDŁ
STANISŁAW SYRDA

υ υ

υ

υ

O swoim zamiłowaniu do klubu i futbolu mawiał:
 - Moje serce zawsze było na boisku...

Pana Staszka znają wszyscy, 
którzy kiedyś do Bronowic zaglądnę-
li. Trafił do Bronowianki, gdy miał 10 
lat. Jego ojciec Jan Syrda był jednym  
z założycieli klubu, zasiadał w zarządzie 
Bronowianki. Bracia Jana, Władysław  
i Edward, stryjowie Stanisława byli pił-
karzami Bronowianki więc został piłka-
rzem jak oni. Od 1958 roku był wierny 
Bronowiance, służąc jej ze wszystkich 
sił. Grał w niej jako piłkarz, był potem 
trenerem drużyny seniorów i grup mło-
dzieżowych, ostatnio od kilku lat pełnił 
funkcję kierownika pierwszej drużyny, 
zastępcy kierownika sekcji piłkarskiej, 
a także jednego z gospodarzy klubu. Za-
siadał przez wiele lat w zarządzie Bro-
nowianki, często akurat w chudych cza-
sach, gdy od takich ludzi jak On zależało, 

czy klub przetrwa. Nigdy nie powiedział, 
że tyle czasu, sił i serca poświęca Brono-
wiance z miłości do niej. Rzadko mówił 
o uczuciach, nigdy nie używał wielkich 
słów. Dobro wspólne budował swo-
ją codzienną pracą nie dla odznaczeń  
i medali. Nie chciał ich nawet publicz-
nie odbierać. Taki był zmitygowany, że 
inni robią przecież więcej, a ktoś chce 
Jego nagrodzić. Chciał tylko cicho dzia-
łać, nie dla pochwał i podziękowań. 

Zaraz po pracy w fabryce przycho-
dził do klubu i tu pracował do nocy. 
Robił takie zwykłe rzeczy, bez których 
klub by się nie obył, a wszyscy myślą, że 
zrobi je ktoś inny... Wychodził tysiące 
kilometrów znacząc linie boiska przed 
meczami, zakładając siatki na bram-
ki i rozstawiając chorągiewki. Ustalał 

harmonogramy treningów, pakował 
sprzęt na mecze, skwapliwie pilnował 
każdej zabranej na trening piłki, zała-
twiał formalności w piłkarskim związ-
ku, naprawiał zepsute krany i wszystko 
inne, bo był złotą rączką. Gdy trzeba 
było, chodził prosić gdzie się da o pie-
niądze na przetrwanie klubu albo zaka-
sywał rękawy i murował ściany z pre-
zesem Skrzypkiem w starej siedzibie 
klubu, gdy powstawała sekcja tenisa 
stołowego. Palił w kaflowych piecach 
w klubowej salce, w której trenowały 
pingpongistki, by potem zawędrować 
do ekstraklasy. Sprawdzał przed nocą, 
czy wszystkie drzwi są zamknięte. 

Doczekał czasów, gdy z drewnianej 
chatki Bronowianka przemieniła się  
w prawdziwe centrum sportu z okaza-
łymi halami i trybunami przy boiskach 
piłkarskich. Nigdy na nich nie zasiadł, 
bo mecze drużyn Bronowianki zawsze 
oglądał stojąc. Mówił, że tak się mniej 
denerwuje. 

Niektórzy odwiedzali Bronowian-
kę tylko po to, żeby spotkać się z panem 
Staszkiem i o Bronowiance albo piłce 
porozmawiać. Bardzo się przejmował, 
gdy wychowankowie odchodzili z Bro-
nowianki, bo chciał, żeby w pierwszym 
zespole było ich jak najwięcej. Mówił  
o grupach młodzieżowych najcieplej jak 
potrafił - nasze trampkarzyki, nasze ju-
niorki. Kiedy piłkarzom nie wychodził 
mecz, i tak stawał po ich stronie. Mówił 
często: „Nawet nieźle grali, taki pech, że 
nic nie chciało wpaść... A sędzia to już 
szkoda gadać”. Sam także był sędzią, 
znakomicie czuł grę i piłkarzom w niej 
nie przeszkadzał, ale nie wytrwał przy 
tym długo. Musiałby zostawić Brono-
wiankę... A nie zostawił jej, nawet, gdy 
został trenerem Wisły Rząska, w której 
także znalazł wspaniałych kolegów i od-
danych zawodników. Miał  zresztą wie-
lu dobrych znajomych w klubach z całej 
Małopolski. Ci, którzy znali krakowski 
futbol i w nim pracowali, znali i Jego. 

31 marca 2012 r. był rano na me-
czu juniorów Bronowianki. Po południu 
wyjechał z seniorami na ważny mecz  
w Giebułtowie. Powiedział, że wró-
ci koło szóstej. W drodze żartował, na 
stadionie wpisał skład gości do proto-
kołu meczowego. Stanął przy bocznej 
linii. Minął kwadrans gry, zaczął padać 
deszcz ze śniegiem.
Zasłabł...

4 kwietnia żegnały Go na Pasterni-
ku setki przyjaciół. 

fo
t.

 S
ab

in
a 

Żo
łd

ak

Bronowianka była Jego drugim domem. Z drużyną seniorów
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Jerzy Widejko „Jureczek”, najmłodszy partyzant III Brygady wileńskiego oddziału AK

υ υ

LEKCJA
PATRIOTYZMU

Stało się tak za sprawą niezwy-
kłej wizyty, jaką złożył w szkole Jerzy 
Widejko „Jureczek”, najmłodszy party-
zant III Brygady wileńskiego oddziału 
Armii Krajowej „Szczerbiec”. Spotka-
nie, zorganizowane przez Rafała Bu-
chelta, nauczyciela WOS oraz anglistę 
Marka Kucharskiego, zaszczycili swo-
ją obecnością: pan Józef Lassota, były 
Prezydent Miasta Krakowa i poseł na 
Sejm RP, pan Bogdan Smok, Przewod-
niczący Rady i Zarządu  Dzielnicy VI 
Bronowice i Radny Miasta Krakowa, 
pan Stanisław Piksa, Sekretarz Gminy 
Łącko, pan Waldemar Janusz, Prze-
wodniczący Komisji Edukacji Rady 
Dzielnicy VI Bronowice oraz pani Alicja 
Bednarczuk. Filmowa dokumentacja 
wydarzenia uwieczniona została przez 
ekipę Telewizji Krynica Zdrój.

Uroczystości przebiegały według 
scenariusz zaproponowanego przez 
pana Jerzego Widejkę, który podtrzy-
mując pamięć i propagując wiedzę na 
temat Armii Krajowej i związanych  
z nią swoich losów, odwiedza cyklicz-
nie szkoły zarówno w Polsce jak i poza 
jej granicami. Spotkanie zaczęło się od 

Choć obchody siedemdziesiątej rocznicy powstania Armii Krajowej oficjalnie 
przypadały 14 lutego 2012 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Numer 
8 w Krakowie uroczystości związane z tym wydarzeniem miały miejsce dwa  
miesiące wcześniej, bo 13 grudnia 2011 roku.

powitania wygłoszonego przez dyrek-
tora szkoły, pana mgr Marka Gawła. 
Następnie wprowadzono sztandar AK 
oraz sztandar szkoły. Dalszym punk-
tem programu był apel poległych i mo-
dlitwa za poległych żołnierzy AK. Póź-
niej w obecności księdza dr Zbigniewa 
Syczika, ubrani w mundury Strzelców, 
dwaj uczniowie, Andrzej Popek i Adrian 
Majewski złożyli symboliczną przysię-
gę. Clue uroczystości stanowiły jednak 
bezpośrednie spotkanie i rozmowa  

z panem Jerzym Widejką oraz projekcja 
„Ballady o Jureczku”, dokumentalnego 
filmu w reżyserii Dariusza Walusiaka 
poświęconego najmłodszemu, bo zaled-
wie jedenastoletniemu, żołnierzowi AK. 
Uczestnicząca w spotkaniu młodzież, 
wsłuchana w barwną, choć tragiczną 
opowieść, okazała bohaterowi uroczy-
stości wiele szacunku, a przede wszyst-
kim szczerego zainteresowania, zadając 
pytania i wygłaszając słowa szczerego 
podziwu, a nawet entuzjazmu.

Nastrój chwili udzielił się również 
zaproszonym gościom, szczególnie 
panu Prezydentowi Józefowi Lassocie, 
który w swoim przemówieniu nawiązał 
do historycznej daty 13 grudnia 1981, 
kiedy to wprowadzono w naszym kraju 
Stan Wojenny. Po spotkaniu, wyraź-
nie wzruszony kombatant, pan Jerzy  
Widejko podpisywał książki, w których 
ukazana została jego niezwykła histo-
ria, opowieść będąca symbolem losów 
odchodzącego już pokolenia żołnierzy 
AK.

Spotkanie z „Jureczkiem”, naj-
młodszym żyjącym żołnierzem AK, 
wzbudziło bardzo duże zainteresowa-
nie wśród młodzieży szkolnej, czego 
potwierdzeniem była zorganizowana 
tydzień później prezentacja multime-
dialna, przygotowana przez ucznia II 
klasy LO, Michała Kusia oraz dyskusja 
poprowadzona przez autora artykułu 
na temat złożoności polskiej historii 
współczesnej, w którą to wpisują się 
dwie bardzo ważne, choć ideowo od 
siebie odległe wspomniane powyżej 
rocznice.

MAREK KUCHARSKI
Nauczyciel	ZSO	nr	8

Andrzej Popek i Adrian Majewski złożyli symboliczną przysięgę 

Relacja	za	spotkania	dostępna	jest	na	stronach	
Telewizji	–	Krynica	Zdrój.	
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Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
informuje	mieszkańców	Dzielnicy	VI	Bronowice,	że

6 września 2012 roku w godzinach południowych
	planuje	uroczyste	odsłonięcie	pamiątkowej	tablicy	

Ku chwale mieszkańców Bronowic Małych walczących o Polskę w latach 1914-1921 i 1939-1945
Szczegółowy	program	uroczystości	zostanie	zamieszczony	w	następnym	numerze	"Gazety	Bronowickiej".

Zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w uroczystości
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BRONOWICKIE
TRADYCJE
Ezra Pound, amerykański poeta, tłumacz, publicysta i krytyk literacki powiedział 
kiedyś: „Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują”,  
a Bronowice i Mydlniki mogą poszczycić się wieloma pięknymi tradycjami wpi-
sanymi w rok kalendarzowy. Ważne jest nie tylko zachowanie tradycji naszych 
przodków, ale także rodzących się zwyczajów, które wpiszą się trwale w życie 
przyszłych pokoleń, a do takich należą: świąteczny zwyczaj święcenia pokar-
mów przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Bronowicach Małych, połączony 
z konkursem na Najładniejszą Pisankę i coroczny konkurs Palm Wielkanocnych 
przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach.
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Doroczne święcenie pokarmów w Bronowicach Małych

W tym dniu przynosząc do ko-
ścioła, do poświęcenia pokarmy, uświę-
camy nie tylko chleb powszedni ale trud 
wokół tego chleba, tych którzy go przy-
noszą codziennie, tych którzy krzątają 
się wokół codziennych posiłków. Dziś 
chcemy wyrazić podziękowanie i prosić, 
by nigdy tego chleba nam nie brakło, 
byśmy mogli na niego godnie i uczci-
wie zapracować, by poświęcony stał 
się dla nas źródłem zdrowia, wzajem-
nej wdzięczności i miłości, dla naszego 
ciała i naszej duszy – tymi słowami, w 
Wielką Sobotę, przywitał mieszkańców 
Bronowic Małych ks. proboszcz Marian 
Bylica. Mieszkańców i wszystkich tych, 
którzy co roku, od wielu lat, przychodzą 
w sobotnie południe, by poświęcić po-
karmy oraz podzielić się symbolicznym 
jajkiem z sąsiadami i przyjaciółmi. 

Święcenie pokarmów świątecz-
nych jest starym zwyczajem w kościele, 
przypomina on prawdę wyrażoną przez 
św. Pawła apostoła, tymi słowami: czy 
jecie czy pijecie, czy cokolwiek innego 
czynicie wszystko na chwałę Bożą czyń-
cie – przypomniał ks. Marian Bylica.

Inspiratorem tych tradycyjnych już 
spotkań jest Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic, które również wraz z Dziel-
nicą VI jest organizatorem konkursu na 
Najładniejszą Pisankę Wielkanocną. 

Najstarsze pisanki znaleziono 
podczas wykopalisk na terenie sume-
ryjskiej Mezopotamii. Malowanie ja-
jek znane już było w czasach cesarstwa  
rzymskiego. 

W Polsce najstarsza pisanka sięga 
X wieku. Znaleziono ją podczas wyko-
palisk w Ostrowiu i co ciekawe wykona-
na była tą samą techniką, co współcze-
sne pisanki z tej części regionu.

Techniki zdobienia jajek są różne. Od 
form klasycznych, wśród których domi-
nuje pisanka wykonana metodą batiko-
wą, poprzez kraszanki, czyli jajka bar-
wione na jednolity kolor, po drapanki, 
które otrzymuje się wydrapując ostrym 
narzędziem wzór, który najczęściej po-
zostaje w kolorze naturalnym jajka.

Współcześnie jednak wyobraźnia 
twórców i możliwość wykorzystania 
wielu materiałów rozwinęły tę sztu-
kę, wychodząc poza klasyczne formy,  
o czym mogą przekonać się miesz-
kańcy Bronowic podziwiając koloro-
we wydmuszki wykonane przez dzieci  
i młodzież z Dzielnicy VI, prezentowa-
ne podczas konkursu.

nagrOdy w KOnkursie na najpiękniejszą pisankę 
wielkanOcną 

W	konkursie	na	Najpiękniejszą	Pisankę	Wielkanocną	
wzięło	 udział	 73	 dzieci.	 Nagrody	 dla	 uczestników	
konkursu,	ufundowała	Rada	Dzielnicy	VI.	
Laureaci	konkursu	w	poszczególnych	kategoriach:

Przedszkolaki
1. miejsce – Borys Adamek
2. miejsce – Wiktor Piwowarski
3. miejsce – Tymon Trześniewski
4. miejsce – Anna Niemczuk
Klasy I–III 
1. miejsce – Kajetan Trześniewski
2. miejsce – Oskar Piwowarski
3. miejsce – Artur Suberlak
4. miejsce – Łukasz Marciniszyn
Klasy IV–VI
1. miejsce – Oliwia Adamek
2. miejsce – Karol Kuciński
3. miejsce – Duszan Leja
4. miejsce – Marta Przeniosło
Gimnazjum i starsi
1. miejsce – Jan Mróz
2. miejsce – Edward Widlarz
3. miejsce – Szymon Kwapiński

Zarząd	 TPB	 składa	 serdeczne	 podziękowania	 dla	
Komisji	 Konkursowej,	 w	 której	 uczestniczyły	 panie:	
Anna	 Samek-Bugno	 (TPB),	 Alicja	 Sułkowska-Dygut		
i	Magdalena	Garbień	–	nauczycielki	ze	SP	nr	50	oraz	
Maria	Niemczuk	 z	 Rady	Dzielnicy	 VI.	 Dziękujemy	 za	
fachową	ocenę	i	niezwykłą	serdeczność	a	uczestnikom	
konkursu	za	cierpliwość	w	oczekiwaniu	na	ogłoszenie	
wyników,	kreatywność	w	przygotowywaniu	pisanek,	
a	przede	wszystkim	za	kultywowanie	pięknej	tradycji.
Dziękujemy	 też	 członkom	 TPB	 oraz	 sympatykom,	
którzy	przygotowali	plac	do	uroczystego	poświęcenia	
pokarmów	przed	kościołem	w	Bronowicach	Małych.	

Pisanki miały różne wzory i kształty
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KONKURS NA DYREKTORÓW

Jedno z najpiękniej położonych 
miejsc Krakowa – mydlnickie wzgórze 
zwieńczane kościołem pod wezwaniem 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
wraz z parkiem i alejką Drogi Krzy-
żowej – po raz kolejny było miejscem 
przeglądu Palm Wielkanocnych.

Właśnie w Palmową Niedzielę, 
która w tym roku przypadła 1 kwietnia, 
po procesji, wystrzeliło w niebo blisko 
czterdzieści palm autorstwa mydlnic-
kich parafian (choć nie tylko) w różnym 
wieku. 

Jury, jak zwykle, niełatwe miało 
zadanie, bowiem z każdej pracy ema-
nował wysiłek weń włożony, przede 
wszystkim zaś wiara. Ta wiara, dzię-
ki której naród przetrwał tak wiele,  
a i ta której na imię ciche westchnienie, 

sięgać niebiOs
modlitwa, po której nawet najmłod-
szy uczestnik ufa, że po swojemu sięga 
Niebios. I to jest najcenniejsze. Stąd 
Oceniający wzięli pod uwagę głównie 
wysokość poszczególnych prac. Choć 
nagrody ufundowane przez Radę Dziel-
nicy VI Bronowice otrzymali wszyscy.  
A wręczali je przedstawiciele Organiza-
torów: Mydlnickiej Parafii, Akcji Kato-
lickiej i Klubu Kultury „Mydlniki”.

Poniżej podajemy nazwiska lau-
reatów pierwszych pięciu miejsc, wraz  
z wysokością ich dzieł:

Na przełomie marca i kwietnia 
2012 r. odbyły się konkursy na sta-
nowiska dyrektorów placówek oświa-
towych. W pracach komisji konkurso-
wych zasiadali przedstawiciele Urzędu 
Miasta Krakowa, Kuratorium Oświaty, 
Zawiązków Zawodowych, Rad Peda-
gogicznych, Rad Rodziców oraz Rady 
Dzielnicy VI. 

30 marca 2012 roku odbył się kon-
kurs przeznaczony dla placówki ZSO 
nr 7. Swoją kandydaturę zgłosiła jedy-
nie mgr Barbara Chmura, pełniąca do 
tej pory funkcję dyrektora w Zespole. 

19 kwietnia 2012 r. w konkursie, 
przeznaczonym dla placówki Samo-
rządowego Przedszkola nr 77, wzięła 
udział również jedynie obecna dyrektor 
– mgr Anna Danyluk. Przedstawioną 
koncepcję rozwoju placówki oparła na 
kontynuacji swojej działalności: współ-
pracy z personelem i kadrą, a przede 
wszystkim z rodzicami, w celu zapew-
nienia dzieciom, jak najlepszych wa-
runków. Chce położyć duży nacisk na 
rozwój dziecka poprzez zabawę i planu-
je wprowadzenie autorskiego progra-
mu dotyczącego bezpieczeństwa. 

Kolejny konkurs odbył się 20 
kwietnia i dotyczył Samorządowego 
Przedszkola nr 137. I tu podobnie jak 
w wyżej wymienionych placówkach do 
udziału zgłosiła się obecnie pełniąca 
rolę dyrektora mgr Emilia Kawala. Jej 
głównym atutem było duże doświad-
czenie, gdyż funkcje tę piastowała 
nieprzerwanie od 1997 r. Znajomość  
środowiska, kontynuacja założonych 
celów i możliwość ich modyfikacji,  
a przede wszystkim chęć szukania no-
wych rozwiązań w metodach opieki  

i nauczaniu dzieci, to główne założe-
nia jej koncepcji rozwoju placówki. 
Wszystkie kandydatki zgodnie potwier-
dzały, że dzisiejszy dyrektor to bardziej 
menager, niż urzędnik czy pedagog. 
Obecne bardzo trudne finansowo czasy 
nie pomagają spokojnie funkcjonować 
placówkom oświatowym, spędzając sen 
z oczu niejednemu dyrektorowi.

Podsumowując – wszystkie opi-
sane konkursy zakończyły się dla kan-
dydatek pozytywnie. W chwili obecnej 
oczekują potwierdzenia i nominacji ze 
strony Prezydenta Miasta Krakowa. 

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my samych sukcesów i wytrwałości  
w dalszej pracy.

AGATA PASIONEK-SACHA
Radna	Dzielnicy	VI
napisz:	agatasac@interia.pl

MACIEJ NAGLICKI
Kierownik	KK	"Mydlniki"

Najmłodsi uczestnicy konkursu i ich dzieło
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Redakcja	"Gazety	Bronowickiej"	przepra-
sza	 członków	Komitetu	Obywatelskiego	
Widok	i	Widok-Zarzecze	za	błędne	poda-
nie	 nazwy	 Komitetu	w	poprzednim	nu-
merze	"Gazety	Bronowickiej"	(str.	17).

1. miejsce – rodzina Maconiów 
wysokość palmy 8,20 m

2. miejsce – Marek Kominiak (11 lat) 
wysokość palmy 4 m

3. miejsce – Artur Tomasiak (13 lat)
wysokość palmy 3,80 m

4. miejsce – Igor Tomasiak (10 lat)
wysokość palmy 3,70 m

5. miejsce – Konrad i Dominik Łabaj (12 i 10 lat)
wysokość palmy 3,60 m

Oby do przyszłorocznej edycji  
konkursu. υ υ
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EUROPA
W KRAKOWIE
We wrześniu nasza szkoła zgłosiła swój udział w projekcie „Europa w Krako-
wie”, który miał trzy etapy: gra terenowa „Europa w Krakowie”, obcokrajowcy  
w Krakowie i prezentacje na forum placówki. Konkurs był organizowany przez 
Stowarzyszenie Szersze Horyzonty i Fundację De Integro. Pierwszy etap odbył 
się w październiku. Biorąc udział i realizując cele konkursu, nasza placówka  
mogła zyskać miano „Szkoły z pasją”. Uczniowie razem z nauczycielami i rodzi-
cami starali się z całych sił sprostać wszystkim wymaganiom konkursu. 
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Podczas prezentacji można było usłyszeć wiele ciekawostek o krajach Unii Europejskiej 

Źródło:	 Bronisława	 Czajowska,	 "Europa		
w	Krakowie"	

Ostatni etap konkursu – pre-
zentacje – odbył się w tym roku.

W ramach projektu „Europa  
w Krakowie” uczniowie poszczegól-
nych klas zabrali wszystkich w po-
dróż po krajach Unii Europejskiej 
prezentując ich kulturę, zwyczaje  
i piękno krajobrazu. 

Uczniowie klasy II a zaprezen-
towali m.in. piękno alpejskich mia-
steczek Austrii, jak i samej stolicy, 
nie zapominając oczywiście o słyn-
nej wiedeńskiej operze. Dużą atrak-
cją było „zaproszenie” do kawiaren-
ki, gdzie podano typowo austriackie 
desery: sernik wiedeński, kawę, 
strudel jabłkowy i tort Sachera. 

Z kolei z przysmakami kuch-
ni francuskiej „śpiewająco” zapo-
znali wszystkich uczniowie klasy 
I a, wykonując piosenkę w języku 
francuskim. Sześciolatki z klasy I c, 
ubrane w typowe dla Brytyjczyków 
nakrycie głowy, jakim jest melo-
nik opowiadały w sposób barwny  
i urozmaicony o Wielkiej Brytanii 
oraz słynnym zwyczaju picia herba-
ty – „five o’clock”. Klasa II b zapre-
zentowała gościom jeden ze skandy-
nawskich krajów – Danię. Na scenie 
pojawili się: królowa Małgorzata  
i książę Henryk, Hans Christian An-
dersen, mieszkanki Grenlandii, Ka-
ren Blixen, Ole Kirk Christiansen. 
Uczestnicy spotkania mieli też oka-
zję do wysłuchania wywiadu prze-

prowadzonego z panią Anną Olesn 
– Polką, mieszkającą od kilku lat  
w Danii. Przy dźwiękach hymnu ho-
lenderskiego na scenę weszła klasa 
II d, natomiast klasa II c zaprosiła 
słuchaczy do słonecznej Hiszpanii, 
kraju którego hymn narodowy – co 
jest ciekawostką – nie posiada słów. 
Uczniowie klasy I b opowiadali  
o Polsce i początkach jej członko-
stwa w Unii Europejskiej. 

W dalszej części uczniowie star-
szych klas przedstawili 13 najcie-
kawszych państw. Opowiedzieli ich 
historię, a także przygotowali trady-
cyjne potrawy. Przybliżyli gościom 
kulturę Finlandii, Niemiec, Włoch, 
Irlandii, Szwecji, Węgier, Grecji, 
Słowacji, Bułgarii, Szwajcarii, Rosji, 
Holandii i Czech.

Po prezentacji każdy mógł spró-
bować pysznej, tradycyjnej kuchni 
poszczególnych państw i obejrzeć 
wystawę związaną z prezentowany-
mi krajami. Tym miłym akcentem 
uczniowie zakończyli przedstawia-
nie krajów europejskich. 

Na spotkaniu podsumowują-
cym realizację projektu, szkoła uzy-
skała tytuł ,,Szkoły z pasją’’, certy-
fikat odebrała wicedyrektor szkoły 
– Jolanta Piotrowska. 

Nie ma jak pyszna Lavazza

[IS]
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TRÓJMECZ PIŁKI NOŻNEJ

FILIP BYTNIEWSKI
Uczeń	XVII	LO

υ υ

Reprezentacja XVII LO wraz z nauczycielkami WF

Organizacją imprezy zajęły się 
nauczycielki wychowania fizycznego 
pani Magdalena Walas oraz pani Mał-
gorzata Felis. Do uczestnictwa w tur-
nieju zostały zaproszone reprezentacje 
I LO oraz VI LO w Krakowie.

Rozgrywki rozpoczęto o godzinie 
11 od uczczenia pamięci zmarłego, wie-
loletniego trenera oraz działacza Klubu 
Sportowego Bronowianka – pana Sta-
nisława Syrdy.

Ciepłego, słonecznego 4 kwietnia, na boisku KS Bronowianka odbył się 
Trójmecz Piłki Nożnej chłopców. Rozgrywki zostały zorganizowane z okazji 
dwudziestolecia utworzenia sekcji francuskojęzycznej w XVII LO. 

W pierwszym meczu zmierzyły się 
ze sobą reprezentacje XVII LO oraz VI 
LO pod opieką pana Marcina Skoczenia. 
Drużyna gospodarzy wygrała różnicą 
dwóch bramek. Drugi mecz rozegrał się 
pomiędzy drużynami z VI LO (z sekcją 
języka hiszpańskiego) a I LO (z sekcją 
języka angielskiego). Niestety, zawod-
nicy VI Liceum Ogólnokształcącego nie 
poradzili sobie z przeciwnikiem, prze-
grywając starcie wynikiem 0:3. Ostatni 
mecz miał wyłonić zwycięzcę turnieju, 
gdyż brały w nim udział dwie druży-
ny, każda z jedną wygraną na swoim  

koncie. Mimo iż walka w meczu pomię-
dzy liceum ze Złotego Rogu, a liceum 
angielskojęzycznym była bardzo zacię-
ta, spotkanie zakończyło się wynikiem 
0:0. Dało to zwycięstwo drużynie I LO, 
a pozostałe miejsca zajęły kolejno XVII 
LO i VI LO w Krakowie. We wszystkich 
meczach za grę zgodną z zasadami od-
powiadał sędzia ligowy – pan Mateusz 
Ślizowski. Impreza zakończyła się roz-
daniem pucharów, podczas którego 
kibice nagrodzili brawami wszystkich 
zawodników.

Opiekun drużyny reprezentującej 
I LO w Krakowie, pan Dariusz Feliksik 
wyjaśnił, dzięki czemu jego podopiecz-
ni osiągnęli sukces: „Zgranie zawdzię-
czamy treningom, rozpoczętym z mie-
sięcznym wyprzedzeniem. Sam turniej 
to dobry prognostyk dla drużyny przed 
naszym udziałem w Świętej Wojnie, 
rozgrywanej corocznie z II LO w Kra-
kowie”.

Na trybunach zgodnie z zasadą 
kibicowania fair-play panował spo-
kój, jednakże doping uczniów XVII LO 
był gorący. Dominik Kupczyk – jeden  
z kibicujących uczniów stwierdził: „Do-
ping, jak na szkolne warunki, był dobry. 
Daleko nam do profesjonalnych opraw, 
takich jakie widuje się podczas meczy 
ligowych, ale i u nas pojawiły się flagi. 
Najbardziej podobała mi się atmosfera 
podczas ostatniego meczu, ponieważ 
wszyscy się przykładali.”

Być może w przyszłym roku 
będziemy uczestniczyć w podobnym 
wydarzeniu.

Sporo sukcesów odnieśli w ostat-
nim czasie młodzi zawodnicy sekcji 
tenisa stołowego Klubu Sportowego 
„Bronowianka”. Zgarnęli grad medali 
w Mistrzostwach Małopolski juniorów 
i kadetów oraz "gimnazjadzie". 

W rozegranych szkolnych mistrzo-
stwach Krakowa w kategorii gimnazjów 
zwyciężyły Agata Bejska i Natalia Kła-
put, drugie były Alicja Śliwa i Marta 
Kowalska. Agata i Natalia powtórzyły 
swój sukces w Mistrzostwach Małopol-
ski pewnie zdobywając złote medale. 

Z kolei w Wojewódzkich Mistrzo-
stwach Kadetów Alicja Śliwa w parze  

z Damianem Magulskim z Gorców 
Nowy Targ, zdobyła złoto w mikście, 
była czwarta indywidualnie i druga  
w deblu w parze z Kingą Piotrowską  
z Magnum Koźmice. 

W kategorii juniorów mistrzostwo 
województwa Małopolskiego zdobyła 
drużyna Bronowianki w składzie Jan 
Kaczor, Szymon Zych i Damian Du-
dziak. Indywidualnie Kaczor był 2.,  
a w mikście zdobył złoto w parze z Klau-
dią Jaśkowiec z LUKS Strzyszów. Trze-
cie miejsce zajął mikst Bejska – Zych. 
Wśród dziewcząt drużyna juniorek 
Bronowianki w składzie Agata Bejska, 
Natalia Kłaput i Gabriela Sutor zdobyły 
wicemistrzostwo. Indywidualnie Bej-
ska była trzecia, a w deblu z Jaśkowiec 
zdobyły pierwsze miejsce.

POSYPAŁY SIĘ MEDALE
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Alicja Śliwa i Damian Magulski w akcji
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10.30	 Rozpoczęcie	pikniku
12.00	 Oficjalne	powitanie	uczestników	pikniku
	 i	zaproszonych	gości

W	programie	wiele	 ciekawych	wydarzeń,	 atrakcji	 oraz	występy	
szkolnych	zespołów	artystycznych.	

15.30		 Powitanie	Integracyjnych	Dni	Bronowic	

15.30	-	17.30	 Widowisko	artystyczne	dla	dzieci	Balonowe	Show
17.30	-	18.00	 Przedstawienie	 teatralne	 dzieci	 z	 Osiedlowego	 Klubu	

"Jordanówka"
18.00	-	18.45	 Występy	szkół	z	naszej	Dzielnicy
18.45  – 20.15  Występ	zespołu	”Blue	Machine”
20.15	-	21.45	 Koncert	Krakowskiej	Orkiestry	Staromiejskiej
21.50 Sztuczne	Ognie	

21.05 - 25.05.2012 –	Turnieje	sportowe	na	boisku	„Orlik”,	przy	ZSO	nr	8

27.05 - 17.06.2012 –	 wystawa	 malarstwa	 „Z	 Bronowickich	 Pracowni	 2012”,	 
Bronowickiego	Stowarzyszenia	Przyjaciół	Sztuk	Wszelkich	–	Klub	
„Jordanówka”,	ul.	Na	Błonie

14.06.2012	godz.	 16.00	–	Konkurs	Recytatorski	dla	dzieci	 „Brzechwałki”	 –	Klub	
Kultury	„Mydlniki”,	ul.	Balicka

Imprezy towarzyszące:

pokaz	sprzętu	ratownictwa	straży	pożarnej,	gry	i	zabawy	łucznicze	prowadzone	
przez	olimpijczyka	Krzysztofa	Włosika,	piknik	rodzinny	(bezpłatny	lunapark,	gry,	
zabawy,	 konkursy,	 gastronomia),	 ceramiczne	 warsztaty	 artystyczne,	 konkurs	
plastyczny	organizowany	przez	klub	osiedlowy	„Jordanówka”,	wystawa	malarstwa	 
„Z	Bronowickich	Pracowni	2012”

PIKNIK INTEGRACYJNY 
"GORĄCE SERCE RAZEM 

 Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI" 

IMPREZY GŁÓWNE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA OBIEKTACH KS "BRONOWIANKA", 
UL. ZARZECZE 124 A

Zarząd i Rada Dzielnicy VI Bronowice
oraz Fundacja Elektrociepłowni Kraków S.A.

"Gorące Serce"
zapraszają 26 maja 2012 r. na:

W czasie trwania imprezy:

INTEGRACYJNE

RODZINNY
oraz


