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ZMIANY
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
– ODSŁONA DRUGA

ŹRÓDEŁKO STRUGI BRONOWICKIEJ
ZNÓW BIJE

W odpowiedzi na  przekazaną 
przeze mnie w „Gazecie Bronowickiej”  
informację o proponowanych przez 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu zmianach w komunikacji 
miejskiej do dzielnicy wpłynęło  kilka-
naście uwag, które dotyczyły  linii tram-
wajowej nr 8 i mówiły o pozostawieniu 
przebiegu tej trasy bez zmian. Nadesła-
ne uwagi posłużyły do wypracowania 
przez Zarząd Dzielnicy zdecydowanego 
stanowiska o pozostawieniu linii nr 8, 
w zamian za skierowanie linii nr 24 do 
Cichego Kącika. Nasze stanowisko prze-
kazane zostało również do wiadomości 
Prezydenta Miasta Krakowa. 

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

W walce o linię nr 8 na nic się  zda-
ły połączone siły Dzielnicy VI z Pełno-
mocnikiem ds. Osób Niepełnospraw-
nych przy Prezydencie Miasta Krakowa, 
Przewodniczącym Polskiego Związku 
Niewidomych, Przewodniczącym Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Pre-
zydencie Miasta Krakowa, oraz Przed-
stawicielem Spółdzielni Niewidomych 
„SANEL”. Nasze Spotkanie z dyrekto-
rem ZIKiT-u Saponiem, które odbyło się 
w dniu 29 października nie przyniosło 
żadnego rezultatu, a jedynie utwierdzi-
ło nas w przekonaniu, że dyrektor jest 
nieczuły na argumenty kierowane przez 
środowisko osób niepełnosprawnych, 
w szczególności przez osoby niewidome 
i niedowidzące!

Poniżej przedstawiam Państwu 
propozycję zmian w układzie komuni-
kacyjnym Miasta wypracowanych pod-
czas spotkania przewodniczących Rad 
Dzielnic w dniu 22 listopada, a które 
dotyczą bezpośrednio naszej Dzielnicy.

ProPonowane zmiany: 

linia tramwajowa nr 8: BOREK 
FAŁĘCKI –> Zakopiańska – Brożka – 

Kapelanka – Monte Cassino – Dietla – 
Starowiślna – Westerplatte – Basztowa 
– Dunajewskiego – Karmelicka – Kró-
lewska – Podchorążych – Bronowicka 
– Balicka <- BRONOWICE MAŁE, 
co 20 minut w dni powszednie, soboty 
i święta.
linia tramwajowa nr 24: KRO-
WODRZA GÓRKA –> Twardego 
– Prądnicka – Pawia * – Basztowa – 
Dunajewskiego – Karmelicka – Kró-
lewska – Podchorążych – Bronowicka 
– Balicka <- BRONOWICE MAŁE, 
co 20 minut w dni powszenie, soboty 
(8-18) i święta (10-20).
Linie tramwajowe nr 4, 13, 14, 20 po-
zostają bez zmian.

Z pełną propozycją zmian w ko-
munikacji Miejskiej, która zostanie 
przedstawiona Zarządowi Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu  mogą 
Państwo zapoznać się na stronie inter-
netowej naszej Dzielnicy: www.dzielni-
ca6krakow.pl

Jeśli Państwa ocena będzie pozy-
tywna będziemy zabiegać, by te zmiany 
wdrożyć w życie.

Szanowni Państwo!

Dla tych wszystkich miesz-
kańców, którzy na co dzień korzystali  
z dobrodziejstwa źródełka, a w zasadzie 
z walorów wody jaka z niego wypły-
wa, informuję że Dział Odwodnienia 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej  
i Transportu na prośbę Zarządu Dziel-
nicy VI Bronowice wyremontował uję-
cie źródełka, z własnych środków finan-
sowych. Dodatkowo Dział Odwodnienia 
wykonał prace związane z pielęgnacją 
zieleni i uregulowaniem  koryta „Strugi 
Bronowickiej” na wysokości parkingu 
przy ul. Tetmajera. Dzięki tej współpra-
cy Dzielnica mogła w pełni zrealizować 
swoje zaplanowane na ten rok prace  
z zakresu pielęgnacji zieleni. [bs]

Uwagi do nowej propozycji prosimy 
nadsyłać do Rady Dzielnicy VI Brono-
wice listownie, e-mailem: rada@dziel-
nica6.krakow.pl lub zgłaszać telefonicz-
nie: (12) 636 15 75.

* na czerwono zaznaczono zmiany
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Bronowickie czworonogi będą miały swój wybieg

MAŁY DUŻY CZYN 
DLA KUDŁATYCH PRZYJACIÓŁ

Szanowni Państwo, mam przyjemność zakomunikować, że inwestycja dotyczą-
ca wybiegu dla psów jest w trakcie realizacji. Do końca nie mieliśmy pewności 
czy projekt zostanie wykonany. Związane jest to z trudnościami finansowymi 
z jakimi boryka się Kraków. 

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

Psy, tak jak ludzie, potrzebują so-
cjalizacji. Wystarczy spojrzeć na cha-
rakterystyczne dla pewnych miejsc 
w Krakowie grupki ludzi otoczonych 
figlującymi psami. Ciekawe dyskusje 
przerywane są niekiedy skowytem, 
szczeknięciem, hałasem turlających się 
włochatych istot, ale w takiej wolności 
tkwi sekret. Rzadko dochodzi do waśni 
zaprzyjaźnionych pupili. Wybieg jest 
alternatywą dla wszystkich posiada-
czy psów, którzy naprawdę wiedzą jak 
uprzyjemnić czas sobie i zwierzakowi. 
Pies wymaga ogromnego zaangażowa-
nia. Posiadacz psa chce zapewnic mu 
zdrowy tryb życia, ale trudno rzucać 
patyk psu uwięzionemu na smyczy lub 
zakneblowanemu kagańcem. Trudno 
też całkowicie panować nad zwierzę-
ciem w dżungli samochodów i tramwa-
jów, co wyklucza swobodne puszczanie 
go w miejscach publicznych. Teoretycz-
nie w miejscu mało uczęszczanym, jeśli 
pies jest w kagańcu i pod kontrolą opie-

kuna może biegać luzem, ale czym jest 
miejsce mało uczęszczane w środku 
miasta? Interpretacja zależy od dobrej 
woli i wyobraźni strażnika miejskie-
go. Takie złamanie przepisu zgodnie 
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ochronie zwierząt oraz ustawą  
z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykro-
czeń zazwyczaj łączy się z nałożeniem 
200 zł mandatu. To niemało.

Jak się okazuje miasto zgodnie z za-
powiedzią rzetelnie wspiera inicjatywy 
budowania wybiegów dla psów, dlatego 
Dzielnica VI mogła liczyć na dodatkowe 
środki z budżetu nadrzędnej jednostki, 
a co więcej może spodziewać się ukoń-
czenia dwóch etapów realizacji. W 2012 
roku w mieście miały powstać jeszcze 
cztery tereny, na których pod pewnymi 
warunkami ustalonymi w regulaminie 
czworonogi mogłyby beztrosko hasać 
bez smyczy i kagańca.  Nasz wybieg 
jako pierwszy uzyskał zielone światło, 
dlatego wewnątrz zachodniej rampy 
zjazdowej na ślimaku skrzyżowania 
ulic Armii Krajowej i Bronowickiej  
z radością obserwujemy postępy prac.

Etap pierwszy zakłada ogrodzenie 
terenu inwestycji. Środki na ten cel 
powierzyło miasto. Wraz z realizacją 
drugiego etapu możemy spodziewać 
się budowy alejek łączących obie bram-
ki wejściowe, a także koszy na śmieci 
oraz koszy na psie odchody. Zaplano-
waliśmy jednak coś jeszcze. Na terenie 
postawione zostaną elementy rekre-
acyjne dla psów, a w tym zbudowane  

z drewnianych elementów równoważ-
nia, tor przeszkód i slalom. Dla wła-
ścicieli czworonogów trochę wygód 
– wiata pełniąca funkcję zadaszenia  
i ochrony przed wiatrem oraz ławki 
rozmieszczone wzdłuż alejki. Projek-
tanci zadbali o kondycję drzew, które 
zostaną osłonięte. Powierzchnia ogro-
dzonego terenu idealnie wypełnia mi-
nimum zakładane przez urzędników 
– 0,5 ha. Taki charakter zagospoda-
rowania terenu nie powoduje zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników, co więcej estetycznie 
odciąży nasze otoczenie. Lokalizacja 
została wybrana po długich poszuki-
waniach. 

Czworonogi i ich właściciele odzy-
skają prawo do bezstresowej zabawy  
i ruchu. Plac psich zabaw zapewni 
zdrowy trening naszym pupilom, do-
godna lokalizacja zachęci do częstszych 
spacerów i zdrowsze życie dla zwierząt  
i właścicieli. Kraków będzie znowu 
miastem przyjaznym dla naszych mi-
lusińskich. Ja nazywam to inwestycja 
wartą zachodu.

Pierwszy etap inwestycji — ogrodzenie
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Kim byli, Ci 
Którzy dali nazwy

bronowiCKim uliCom

EDWARD BZYMEK-STRZAŁKOWSKI – ps. „Bazyli”, ,,Grudzień, „Wolski”, ”XII” 
– był jednym z „Żołnierzy wyklętych”, żołnierzy polskiego podziemia niepod-
ległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na 
stalinowski reżim. Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. 
Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwał-
tami MO, UB i NKWD.

Urodził się 
12 października 
1912 r. w Wymy-
słowie koło Opa-
towa. Studiował 
na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Po 
trzech latach prze-
rwał studia i rozpo-
czął pracę w prze-
myśle na terenie 

Centralnego Okręgu Przemysłowego.
W kampanii wrześniowej 1939 r. 

brał udział, jako ochotnik w szere-
gach samodzielnego baonu piechoty  
z Hrubieszowa. Po przeszkoleniu kon-
spiracyjnym na Węgrzech, wrócił do 
okupowanej Polski. Od stycznia 1940 r. 
działał w wywiadzie Okręgu Kra-
ków Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). 
Następnie objął funkcję zastępcy szefa 
kontrwywiadu ZWZ na miasto Kraków. 
Rozpracowywał niemieckie służby bez-
pieczeństwa, gestapo, placówki kripo 
oraz agentów hitlerowskich zwerbowa-
nych wśród ludności polskiej. 

Jesienią 1941 r. przeszedł do 
kontrwywiadu wojskowego w Krako-
wie. Następnie został szefem tamtej-
szych Brygad Wywiadowczych (BW), 
zbierających informacje o charakterze 
społeczno-politycznym, które rozpra-
cowywały między innymi siatki komu-
nistyczne. 

Od wiosny 1945 do sierpnia 1946 r. 
na terenie Obszaru Południowego na-
dal pełnił nadal funkcję szefa Brygad 
Wywiadowczych, podporządkowanych 
kolejno organizacji „NIE”, Delegatu-
rze Sił Zbrojnych, a następnie Zrze-
szeniu Wolność i Niezawisłość (WiN). 
Przeorganizował zagrożone infiltracją 
Urzędu Bezpieczeństwa (UB) komórki 

BW funkcjonujące na Górnym Śląsku 
i w Małopolsce. Usiłował również wyjść 
z siatką organizacyjną na Pomorze i do 
centralnej Polski. 

Od grudnia 1945 r. przy pomocy 
Biura Studiów II ZG WiN opracowywał 
sprawozdania miesięczne z sytuacji  
w kraju, przesyłane dla polskich władz 
wojskowych na uchodźstwie. 22 sier-
pnia 1946 r. został aresztowany przez 
funkcjonariuszy krakowskiego Wy-
działu III Wojewódzkiego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego (WUBP). Za-
trzymano go w zasadzce domowej, zor-
ganizowanej przy ul. Jasnej 5 w, Krako-
wie, w mieszkaniu Wiktora Langnera 
(aresztowanego dzień wcześniej). Na-
tychmiast został poddany przesłucha-
niom w Wydziale III WUBP Kraków. 
Był torturowany przez śledczych w celu 
ujawnienia miejsca ukrycia archiwum 
BW oraz podania struktury obsady 
personalnej siatki konspiracyjnej. 
W dniu zatrzymania, podczas przesłu-
chania, wyskoczył z III piętra aresztu 
śledczego WUBP, doznając złamania 
obu rąk i nogi. Po wyleczeniu w szpita-
lu został przetransportowany z powro-
tem do krakowskiego WUBP. 7 lipca 
1947 r. śledczy sporządzili akt oskar-
żenia. 10 września 1947 r., o godz. 18, 
w tzw. procesie krakowskim II ZG WiN 
i PSL, został skazany przez Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Krakowie na trzykrot-
ną karę śmierci. Zsowietyzowany skład 
sędziowski zasiadał jeszcze za stołem  
z krucyfiksem. Oskarżał go zastępca 
naczelnego prokuratora ludowego Woj-
ska Polskiego (WP), płk Stanisław Za-
rakowski, żądając najwyższego wymia-
ru kary. W uzasadnienia orzeczenia 
napisano: „Sąd wziął pod uwagę duże 
napięcie złej woli oraz kierowniczą rolę 
w prowadzeniu wywiadu”. 

Wyrok złagodzono do 15 lat wię-
zienia. Rozprawy sądowe obszernie 
relacjonowała prasa partyjna zarówno 
ogólnopolska, jak i regionalna. Infor-
macje z procesu zamieszczał również 
wydawany w Londynie emigracyjny 
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”.

Po wyroku był więziony we Wron-
kach, Poznaniu i na Mokotowie w War-
szawie. Został zwolniony 27 sierpnia 
1956 r. Zamieszkał w Wesołej koło 
Warszawy, gdzie zmarł w 1980 r. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. W 1991 r. Rada Miasta Kra-
kowa nadała jego imię jednej z ulic na 
krakowskim osiedlu Zarzecze.

Pokłosie

Pewnego konkursu

Pokłosie to modne i wieloznaczne 
obecnie słowo, wywołujące wiele 
kontrowersji i emocji. Chcielibyśmy, 
aby w proponowanym przez nas od-
miennym kontekście kojarzone ono 
było również z wrześniowym konkur-
sem fotograficznym i towarzyszącą 
mu wystawą zdjęć, których autorami 
byli uczniowie z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących numer 8 w Krakowie.

O samym konkursie pisaliśmy 
szerzej w poprzednim wydaniu „Gazety 
Bronowickiej”. Przypomnijmy, że zdję-
cia oceniane były w dwóch kategoriach: 
„Kraków w Obiektywie” i „Migawka  
z Bronowic”. Od strony tematycznej  
i formalnej fotografie podzielone zo-
stały na cztery podgrupy: zdjęcia przy-
rody, architektury, zdjęcia sytuacyjne  
i nokturny. Dziś mamy przyjemność za-
prezentować nagrodzone i wyróżnione 
fotografie oraz listę ich autorów. Kon-
kurs stał na bardzo wysokim poziomie. 
Wiele prac cechował profesjonalizm, 
oryginalność kompozycji i ujęcia tema-
tu – mówi mgr inż. Maria Waydowicz-
Spodaryk, nauczycielka Sztuki we 
wspomnianej szkole i główna organi-
zatorka konkursu. Ocenę artystyczne-
go pokłosia wydarzenia pozostawiamy 
czytelnikom.

[mk]

Pierwszy etap inwestycji — ogrodzenie
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KRAKÓW
W OBIEKTYWIE

fot. Anita Laska
fot. Alicja Zielonka

fot. Gabriela Kałuża

fot. Bartłomiej Wyżycki

Laureaci konkursu
„Kraków w Obiektywie”:

Tytuł „Fotografa Roku 2012” otrzymała Angelika Szefer z klasy III a gimnazjum, autorka aż czterech nagrodzonych prac
1. Gabriela Kałuża klasa III a gimnazjum 2. Anita Laska klasa III a gimnazjum 3. Patryk Amoura klasa II a gimnazjum 4. 
Wojciech Wójtowicz klasa II b gimnazjum 5. Bartłomiej Wyżycki klasa II b gimnazjum 6. Klaudia Rupikowska klasa I a 
gimnazjum 7. Ewa Poznańska klasa I b gimnazjum 8. Maria Wilkosz klasa 1 a liceum 9. Alicja Zielonka 2 b liceum 

MIGAWKA
Z BRONOWIC

fot. Angelika Szefer
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fot. Anita Laska

fot. Bartosz Ojczyk

fot. Mateusz Pryt

fot. Gabriela Kałuża

fot. Bartłomiej Wyżycki

fot. Katarzyna Wetula i Barbara Róg

Tytuł „Fotografa Roku 2012” otrzymała Angelika Szefer z klasy III a gimnazjum, autorka aż czterech nagrodzonych prac
„Migawka z Bronowic”: 1. Tomasz Mikulski klasa III a gimnazjum 2. Katarzyna Wetula i Barbara Róg klasa III b gimnazjum 3. Bartosz Ojczyk klasa III a gimnazjum 4. Patryk 

Sandorski klasa II b gimnazjum 5. Mateusz Pryt klasa II a gimnazjum 6. Karolina Barańska klasa II b gimnazjum 7. Karolina Lichoń klasa I a gimna-
zjum 8. Dawid Karwacki klasa I a gimnazjum 9. Magdalena Kaczmarczyk klasa I a gimnazjum 10. Bartłomiej Knapik klasa I a gimnazjum

MIGAWKA
Z BRONOWIC

fot. Tomasz Mikulski
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11 LISTOPADA

ILONA STUS

11 listopada wracamy pamięcią do roku 1918, kiedy to koniec wojny zbliżał 
się nieuchronnie i rosła nadzieja na odrodzenie się, po 123 latach zaborów, 
niepodległej Polski. Dlaczego świętujemy właśnie 11 listopada? Odzyskiwanie 
niepodległości to przecież nie dzień czy dwa, ale pewien proces i tak też było 
w tym wypadku. Był to bowiem proces bardzo złożony i rozłożony w czasie, 
dlatego też data ta została wyznaczona arbitralnie.

Umowne granice odzyskiwania 
niepodległości zakreśla się od wymar-
szu Pierwszej Kadrowej (1914 rok) aż 
do Traktatu Ryskiego, który zakończył 
wojnę polsko-bolszewicką (1921 rok). 
Zdaniem Marcina Ochmana, historyka 
z Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie z ciągu tych wydarzeń trudno wy-
łowić datę, która stanowiłaby przełom 
czy wyraźny punkt zwrotny.

W roku 1937 Sejm przyjął ustawę, 
która ustanawiała 11 listopada Świętem 
Niepodległości. Dlaczego 11 listopada? 
Data pozwalała osadzić wydarzenia na 
ziemiach polskich w kontekście mię-
dzynarodowym. 11 listopada niemiec-
kie wojsko nie tylko zaczęło wycofywać 
się z Warszawy, ale i ustały walki na 
froncie zachodnim. Zdaniem prof. An-
toniego Dudka, historyka z Instytutu 
Pamięci Narodowej wybór 11 listopa-
da pozwalał ściślej związać odzyskanie 
niepodległości z osobą marszałka Józe-

fa Piłsudskiego, po śmierci którego roz-
poczęto w Polsce budowanie jego kultu. 
Nowe święto w II Rzeczpospolitej było 
jednak obchodzone zaledwie dwa razy, 
a po wojnie władza ludowa zastąpiła 
je Narodowym Świętem Odrodzenia 
Polski, które przypadało na 22 lipca 
i upamiętniało ogłoszenie manifestu 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego. Jedynie środowiska opozycyjne 
nie zapominały o przedwojennym świę-
cie, organizując manifestacje tłumione 
przez oddziały ZOMO. Święto Niepod-
ległości zostało przywrócone u schyłku 
PRL-u, w lutym 1989 roku. 

W tym roku obchody upamiętnia-
jące narodzenie się niepodległej Polski 
rozpoczęto od złożenia kwiatów na sar-
kofagu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
grobie Pary Prezydenckiej oraz pod 
tablicą upamiętniającą ofiary katastro-
fy smoleńskiej w Krypcie Srebrnych 
Dzwonów. Po mszy świętej w intencji 
ojczyzny, w Katedrze Wawelskiej, złożo-
no pod Krzyżem Katyńskim na pl. Ojca 
Adama Studzińskiego wspólny wieniec 
od Społeczności Krakowa i Małopolski. 
Następnie pochód patriotyczny Dro-
gą Królewską przeszedł na plac Jana 
Matejki, gdzie odbyła się główna uro-
czystość. Po odegraniu sygnału Wojska 
Polskiego i hymnu państwowego oraz 
honorowej zmianie warty i apelu pole-
głych delegacje złożyły wieńce. W imie-
niu radnych i mieszkańców Bronowic 
oraz Mydlnik kwiaty złożył przewodni-
czący Rady Dzielnicy VI i radny miasta 
Krakowa – Bogdan Smok. W trakcie 
uroczystości wręczono odznaczenia 
państwowe i wojskowe oraz akty nada-
nia obywatelstwa polskiego.

Święto zakończyła 43. już Lekcja 
Śpiewania „Radosna Niepodległości” 
na Rynku Głównym, przygotowana 
przez artystów Kabaretu Loch Came-
lot i Bibliotekę Polskiej Piosenki. Na tę 
okazję Urząd Miasta Krakowa przygo-
tował 6500 bezpłatnych śpiewników.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza złożono wieńce i kwiaty

źródło: Łukasz Zalesiński, Dlaczego świętujemy właśnie 
11 listopada?

ŚPiewa jmy r a zem odda jąc 
cze Ś ć ojcz y źnie na s ze j

Społeczność Bronowic Małych 
uczciła Święto Niepodległości modli-
twą, śpiewem i wierszem. 11 listopada 
odbyła się w kościele pod wezwaniem 
św. Antoniego w Bronowicach Ma-
łych msza święta w intencji: „Ojczyzny  
i ludzi, którzy oddali za nią życie”, po 
której wspólnie śpiewano piosenki żoł-
nierskie i pieśni patriotyczne. Na tę 
okazję przygotowano specjalny śpiew-
nik, aby wszyscy mogli włączyć się  
w uroczystość, podczas której wystą-

pił Chór Szkolny Uczniów SP nr 50 
im. Włodzimierza Tetmajera oraz Chór 
Parafii pw. św. Antoniego z Padwy  
w Bronowicach Małych. Wieczór pa-
triotyczny zakończyły pieśni w wyko-
naniu Chóru Żeńskiego Insideo.

Organizatorami spotkania byli: 
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Wł. Tet-
majera w Krakowie, ks. proboszcz Ma-
rian Bylica i chór parafii pw. św. An-
toniego oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Bronowic.

Była to bardzo cenna lekcja patrio-
tyzmu, zwłaszcza dla młodego pokole-
nia. υ υ
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Uczniowie klasy szóstej pod 
opieką nauczycieli przygotowali dla lo-
kalnej społeczności, spektakl pt. „Lek-
cja historii”. Całość przeplatana była 
wojskowymi pieśniami z okresu I woj-
ny światowej oraz prezentacją zdjęć 
uczniów, którzy na przestrzeni lat, na 
deskach sceny klubu i w szkole uczest-
niczyli w celebrowaniu 11 Listopada. 
Na koniec swego występu mali akto-
rzy zaprosili wszystkich do wspólnego 
śpiewania pieśni patriotycznych.

Wielopokoleniowe spotkania, przy 
okazji ważnych rocznic narodowych, 
sprzyjają kultywowaniu tradycji i dba-
niu o świadome świętowanie. Odgry-
wają one ważną rolę w rozumieniu toż-
samości narodowej szczególnie przez 
młode pokolenie.

Znicze zapłonęły na krakowskich cmentarzach i poza granicami miasta i kraju

TYM, KTÓRZY ODESZLI
Kult świętych sięga III wieku i pierwotnie ich pamięci poświęcony był dzień 
1 maja. W 935 roku papież Jan XI ustanowił święto ku czci Wszystkich Świę-
tych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. 2 listopada tzw. Zaduszki, to dzień 
wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Wprowadził je opat benedyk-
tynów św. Odylon, który w roku 998 zarządził w tym dniu modlitwy za dusze 
wszystkich zmarłych. 

Te dni są szczególne zwłaszcza  
w tradycji polskiej. W tym czasie zadu-
my, refleksji i modlitwy odwiedzamy 
całymi rodzinami cmentarze i groby 
bliskich, przyjaciół i znajomych stawia-
jąc kwiaty i zapalając znicze. 

W tym roku, idąc za przykładem 
radnych z Wrocławia, w ramach akcji 
„Krakowski Znicz Pamięci”, przedsta-
wiciele miasta Krakowa po raz pierw-
szy zapalili znicze na grobach zmarłych 
radnych, honorowych obywateli mia-
sta oraz osób odznaczonych medalem 
Cracoviae Merenti spoczywających na 
krakowskich cmentarzach. Inicjatorem 
był przewodniczący Rady Miasta Kra-
kowa Bogusław Kośmider. Akcja miała 
na celu uczczenie pamięci nie tylko za-
służonych dla Krakowa, ale także uho-
norowanie zwykłych obywateli. Swym 
zasięgiem objęła nie tylko krakowskie 

cmentarze. „Krakowski Znicz Pamięci” 
zapłonął również na grobach obywateli 
uhonorowanych prze Kraków, których 
miejsce spoczynku znajduje się poza 
granicami naszego miasta i kraju. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy VI 
wraz z członkami Zarządu postanowili 
rozszerzyć tę ideę zapalając znicze pa-
mięci na grobach poprzedników: Kry-
styny Krajki, Marii Hanik, Antoniego  
Jemielity, Andrzeja Lechowskiego, Bo-
gusława Gruszki i Grzegorza Marca.

Dzień Wszystkich Świętych jest 
też okazją, by zwrócić uwagę na za-
bytkowe nagrobki, które z racji czasu  
i braku dysponenta chylą się ku upadko-
wi. Już po raz 32. Komisja Ratowania 
Cmentarzy Krakowa i Ziemi Krakow-
skiej, Obywatelski Komitet Ratowania 
Krakowa, Stowarzyszenie Podgórze.pl, 
Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana  
i Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
zorganizowali kwestę na cmentarzach 
Rakowickim, Podgórskim i na Paster-

niku. Ideą jest pomoc przy kwestowa-
niu na rzecz niszczejących i zaniedba-
nych nagrobków, które nie mają dyspo-
nentów – mówi Barbara Miszczyk, pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic 
– nie ukrywam jednak, że robimy to  
z nadzieją, że w przyszłości Obywatelski 
Komitet Ratowania Krakowa wesprze 
nas w odrestaurowaniu obelisku, który 
znajduje się przy mogile Włodzimierza 
Tetmajera. W tym roku kwestujący na 
cmentarzu na Pasterniku zebrali 1460 
zł. Dziękujemy wszystkim, którzy 
okazali nam wsparcie i zrozumienie 
– dodaje Barbara Miszczyk.

ILONA STUS

υ υ

w obchody dnia niePodległo-
Ści 2012, organizowanego Przez 
klub kultury mydlniki włączyła 
się szkoła Podstawowa nr 138 

[EKD] 

„Lekcja historii” 

υ
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Plakaty promujące zdrową żywność można było oglądać już kilka dni wcześniej 

Zdrowy styl życia to nie tylko odżywianie, ale również aktywność fizyczna 

Za organizację tegorocznej edycji 
odpowiedzialne były Agata Czajowska 
oraz Lucyna Marek. Sesję rozpoczęło 
przemówienie dyrektor Lucyny Łukań-
skiej, po którym nastąpiło wręczenie 
przez nią nagród przyznanych w kon-
kursie plastycznym pt. „Owoce, warzy-
wa to zdrowie i siła”. Plakaty promujące 
zdrową żywność można było podziwiać 
na szkolnych korytarzach kilka dni 
wcześniej. 

Jednym z gości zaproszonych na 
sesję był Bogdan Smok, przewodniczą-
cy Rady i Zarządu Dzielnicy VI. Dwie 
z nauczycielek, Agata Czajowska oraz 
Bożena Piszczek, otrzymały od niego 
medale za aktywny udział w rozwoju  
i promocji dzielnicy. Po części oficjalnej 
uczniowie oraz zaproszeni goście mogli 
wysłuchać prelekcji Tadeusza Wojtasz-
ka, specjalisty ds. wód mineralnych  
z Polskiego Towarzystwa Magnezolo-

JAK ZDROWO ŻYĆ
Nie ulega wątpliwości, że zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu 
każdego człowieka, dlatego powinniśmy o nie dbać. Wiedzą o tym z pewnością 
uczniowie Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej. Już od 
kilku lat odbywa się tutaj sesja pod hasłem „Zdrowy Styl Życia”. W tym roku 
już po raz czwarty mogli w niej uczestniczyć. 

gicznego im. Juliana Aleksandrowicza. 
Wykład dostarczył mnóstwo ciekawych 
informacji dotyczących wód, po które 
sięgamy codziennie i dał odpowiedzi 
na wiele nurtujących pytań. Po wystą-
pieniu pana Wojtaszka uczestnicy sesji 
mogli obejrzeć dwie prezentacje multi-

medialne przygotowane przez uczniów 
klasy 3. o profilu ochrona środowiska 
pod kierunkiem nauczycielki chemii, 
Lucyny Marek. Jedna dotyczyła wpły-
wu wybranych składników żywności 
na życie człowieka, a druga prezento-
wała przykładowe substancje chemicz-
ne stosowane do konserwacji żywności. 
Po sporej dawce teorii nastąpiła część, 
która miała na celu promocję zdrowego 
stylu życia poprzez różne formy aktyw-
ności fizycznej. Jako pierwsi wystąpili 
przedstawiciele KS „Bronowianka”, 
czołowi juniorzy z II Ligi mężczyzn  
w tenisie stołowym. Pod okiem trener-
ki Magdaleny Górowskiej zaprezen-
towali różne techniki gry. W dalszej 
kolejności można było przenieść się  
w nieco bardziej egzotyczne klimaty.  
A to wszystko dzięki grupie z Akademii 
Tańca i Walki – GOTA, która porwała 
wszystkich w rytmie afrykańsko-bra-
zylijskich dźwięków prezentując jedną 
ze sztuk walki-Capoeirę. Na zakończe-
nie tej części można było obejrzeć wy-
stęp zawodników Judo. Zaproszeni go-
ście: Monika Smoleń-Włodarczyk, wie-
lokrotna medalistka mistrzostw świata 
i Polski, a także sędzia klasy między-
narodowej, przybliżyła nieco technikę 
tej sztuki walki, zaś Jacek Limanówka, 
trener 1. klasy JUDO, wielokrotny me-
dalista mistrzostw świata i pucharów 
Europy oraz Bartłomiej Limanówka, 
zawodnik i wychowanek Jordana Kra-
ków, instruktor sportu UJ, przedstawi-
li ją w praktyce. Każda z zaprezentowa-
nych dyscyplin była niezwykle ciekawa 
i z pewnością inspirująca. Sesję zakoń-
czył występ szkolnej kapeli muzycznej. 

AGATA CZAJOWSKA
Nauczyciel ZSGDiGW

υ υ
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W zWiązku ze zbliżającymi się śWiętami bożego 
NarodzeNia, policjaNci Wydziału preWeNcji komeNdy 
WojeWódzkiej policji W krakoWie przygotoWali kilka 
WskazóWek dotyczących bezpieczeństWa.

drogi seniorze

Dla wielu z nas jest to czas zakupów, wyjazdów z domu – spotkań z najbliższymi oraz związanego z tym zamieszania 
i przedświątecznej krzątaniny. W tej „wielkiej gorączce” świątecznej zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich.
Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni minęły nam w spokojnej, rodzinnej atmosferze.

Podczas zakupów w okresie przedświątecznym pamiętajmy:
• Trzymajmy swoją torebkę z przodu, zamkiem – zapięciem do siebie.
• Nie trzymajmy pieniędzy w jednym miejscu, należy je rozdzielić i umieść w różnych miejscach (np. w torebce, płaszczu, 

kurtce)
• Klucze do mieszkania nie nośmy razem z dokumentami, na których widnieje nasz adres zamieszkania – jeżeli złodziej 

ukradnie nam to wszystko, okradnie nasze mieszkanie zanim zdążymy zareagować
• Nie trzymajmy portmonetki, portfela i dokumentów w bocznych kieszeniach torebek, zewnętrznych kieszeniach kurtek 

i płaszczy, w tylnych kieszeniach spodni
• Płacąc za zakupy nie pokazujmy całej zawartości portfela, najrozsądniej jest posiadać odliczoną kwotę pieniędzy
• Zapamiętajmy kod do karty bankomatowej/płatniczej – nie zapisujmy tej informacji na kartkach, które zdarza nam się 

trzymać w torebce
• Podczas przymierzania np. ubrań, pakowania zakupów, płacenia w kasie – trzymajmy torebki, saszetki blisko siebie, sta-

rajmy się nie odstawiać ich na podłogę lub ladę – złodziej wykorzysta nawet kilka sekund naszej nieuwagi
• Zwracajmy uwagę na „sztuczny tłok" i zamieszanie wokół siebie – „kieszonkowcy” działają właśnie w takich warunkach

Gdy jesteś w domu – pamiętajmy:
• Nie otwierajmy „bezmyślnie drzwi”, gdy tylko usłyszymy dzwonek do drzwi
• Zawsze przed otwarciem drzwi, pytajmy się kto nas odwiedza – pracownicy urzędów, organizacji „pomocowych” najczę-

ściej telefonicznie zapowiadają swoją wizytę
• Nie wpuszczajmy do mieszkania osób, których nie znamy – nigdy nie wiemy jakie mają wobec nas zamiary
• Starajmy się nie przechowywać w domu większej ilości gotówki lub kosztowności
• Utrzymujmy kontakty ze swoimi sąsiadami, którzy często służą swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich 

otoczeniu
• Po przyjściu do domu, zawsze zamykajmy drzwi wejściowe
• W miejscu widocznym w mieszkaniu, umieśćmy numery telefonów alarmowych, z których w sytuacji zagrożenia będzie-

my mogli skorzystać

W trakcie podróży pamiętajmy:
• Zawsze informujmy swoich sąsiadów o planowanym wyjeździe oraz terminie naszego powrotu – poprośmy, aby sąsiedzi 

w tym czasie zwracali baczniejszą uwagę na nasze mieszkanie
• Jeżeli korzystamy z komunikacji zbiorowej, zwracajmy szczególną uwagę na nasze rzeczy osobiste oraz bagaże, gdyż 

zwiększona liczba podróżnych i panujący w tych miejscach tłok, mogą sprzyjać ich zagubieniu, bądź stworzyć sytuację 
ułatwiającą dokonanie ich kradzieży

• Jeżeli jest to możliwe, unikajmy podróżowania nocą
• Udając się w podróż, zabierajmy z sobą niezbędną kwotę pieniędzy
• Podróżując pociągiem, unikajmy przedziałów w których mogą się znajdować osoby nietrzeźwe – nie przyjmujmy „poczę-

stunków” od nieznajomych, bądź podróżnych, których dopiero poznaliśmy
• W sytuacji zagrożenia należy zawsze zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb (Ratownicy Medyczni, Policja, Straż 

Miejska, Straż Ochrony Kolei), a w trakcie podróży taką pomoc udzielą nam pracownicy przewoźnika

Policjanci
Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie

υ
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BRONOWICE
POWITAŁY CHOCHOŁA

„Dla nas samych dość za wiele, przyjdź chochole na wesele”

Kapela gra, słoma przygotowana. Po raz kolejny chochoł został osadzony. 
„Chochoł to postać niejednoznaczna, choć inspirująca i prowadząca”– mówiła 
Maria Rydel, kustosz Muzeum Młodej Polski „Rydlówka”, przybliżając historię 
obrzędu. Obrzędu w rocznicę wesela Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczyków-
ną, które stało się kanwą dramatu „Wesele”, Stanisława Wyspiańskiego.

Rok 1969 to setna rocznica uro-
dzin Stanisława Wyspiańskiego, autora 
dramatu ponadczasowego. Zaraz po 
pożarze w 1969, narodziła się tradycja 
otulania słomą różanego krzewu, zapo-
czątkowana przez Stanisława Waltosia, 
obecnie prof. UJ, wówczas przewodni-
czącego krakowskiego oddziału PTTK.
– „Panie profesorze jest Pan twórcą 
mitu, obrzędu osadzenia chochoła. Ob-
rzęd to siła tradycji. Tworzą go wieki 
a Pan go stworzył jednego dnia – dzię-

kujemy!” – słowa Marii Rydlowej wy-
raziły wdzięczność wszystkich, którym 
pielęgnacja korzeni i polskości jest 
bliska sercu.

Przy dźwiękach kapeli „Mydlni-
czanie” dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 50 wraz z Barbarą Miszczyk i Mag-
daleną Dyras otuliły krzew róży rosną-
cy na klombie przed „Rydlówką”. Cho-
choł przybył. Zgodnie ze zwyczajem 
włożono weń różę, ku pamięci Anny 
Rydlówny, wnuczki Lucjana Rydla  
i pierwszego kustosza Muzeum Młodej 
Polski. Taniec wokół otulonego słomą 
krzewu, recytacja wierszy i występ 

chóru Canticum Canticorum z VIII LO 
im. Stanisława Wyspiańskiego oraz 
Chóru Żacy Krakowscy Zespołu Szkół 
Muzycznych w Nowej Hucie dopełniły 
koloryt obrzędu. 

Tegoroczne święto osadzania cho-
choła uświetnił odczyt Beatrix Podol-
skiej – wnuczki Ferdynanda Hoesicka, 
pisarza, historyka literatury i wydaw-
cy. Opowiedziała o przyjaźni swojego 
dziadka ze Stanisławem Wyspiańskim 
i Lucjanem Rydlem. 

Mieszkańcy i zaproszeni goście, 
wśród, których nie zabrakło przedsta-
wicieli świata kultury i sztuki oraz nauki  
i władz samorządowych mieli okazję 
do rozmów w kuluarach, przy herbacie 
i tradycyjnym, bronowickim kołaczu.

ILONA STUS

Co kryje się pod postacią chocho-
ła? Do dziś dnia dyskutują historycy li-
teratury. Czy to siła dobra czy zła? 
–„Ja od lat wpatruję się w chochoła. 
Wydaje mi się, że poznałam już cho-
choła. Poznałam zamysł Wyspiańskie-
go” – mówiła Maria Rydel. Tajemnicy 
chochoła jednak nie ujawniła, obiecu-
jąc przekazać ją w swoich zapiskach.

O tradycji mówił też Bronisław Kurek, popularyzator sztuki ludowejOsadzanie chochoła

Róża zatknięta w chochoła ku pamięci Anny Rydlówny Obrzęd ten cieszy się co roku dużym zainteresowaniem

fo
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