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Dwa Parki
zabezpieczenie zielonej przyszłości Bronowic

JAN URBANOWICZ
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic
napisz: tpbron@o2.pl

Bronowice Małe bardzo zmie-
niły się w ostatnich latach –  

z zielonej oazy spokoju, gdzieś na grani- 
cy administracyjnej Krakowa, w tętnią-
cą życiem, często zakorkowaną i nieraz 
uciążliwą okolicę. Staje się oczywiste, 
że konieczne jest zadbanie już dziś  
o tereny zielone. Może się okazać, że  
w wyniku zabudowy staną się one jedy- 
nymi zielonymi miejscami na mapie 
Bronowic. By uniknąć błędów innych 
dzielnic, gdzie utracono szansę na za-
bezpieczenie terenów zielonych i po-
zwolono na ich zabudowę należy plano-
wać parki już dziś! Tylko w ten sposób 
uda się zabezpieczyć cenne przyrodni- 
czo i rekreacyjnie tereny dla obecnych  
i przyszłych, coraz liczniejszych, miesz-
kańców Bronowic. 

W piątek 8 czerwca odbyło się, na 
prośbę Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic, którego mam przyjemność repre-
zentować oraz radnej Dzielnicy VI Bro-
nowice Marty Drużkowskiej, spotkanie 
z projektantem Parku Radzikowskiego 
i przedstawicielami Zarządu Ziele-
ni Miejskiej. Przypomnijmy, że przed 
ostatnimi wyborami samorządowymi, 
gdy już wiadomym stało się, że po-
wstanie wielkie osiedle w sąsiedztwie 
Bronowic Małych – pomiędzy ul. Ka-
towicką a terenami po dawnym Motelu 
Krak, radni dzielnicy oraz mieszkańcy 
zwrócili się z postulatem powstania 
parku. Wówczas Prezydent Krakowa 
Jacek Majchrowski ogłosił, że przychy- 
la się do tych wniosków i część terenów 
dawnego Motelu Krak, należących do 
miasta, wyłączy ze sprzedaży i prze-
znaczy na park. Chodzi o część, na któ-
rej dawniej był zlokalizowany camping.  
W międzyczasie utworzono Zarząd 
Zieleni Miejskiej, a inwestor kontynu-
uje rozbudowę osiedla. Te dwa pod- 

mioty rozpoczęły współpra- 
cę w sprawie utworzenia Par-
ku, co przyjęliśmy pozytyw-
nie. Niestety zapomniano 
o włączeniu mieszkańców  
w te działania, stąd z inicja- 
tywy mojej i radnej Marty 
Drużkowskiej poprosiliśmy ZZM o włą- 
czenie mieszkańców w proces plano-
wania i tworzenia Parku, co spotkało 
się z pozytywną reakcją. Efektem było 
wspomniane spotkanie. 

W trakcie spotkania projektant 
przedstawił szczegółowo projekt wraz 
z założeniami oraz kilka wizualiza-
cji. Projekt charakteryzuje się bardzo  
nowoczesnym podejściem do prze-
strzeni zielonej, przy jednoczesnej 
próbie zachowania charakteru miejsca  
i pamięci o dawnym campingu, poprzez 
pozostawienie układu wewnętrznych 
dróg. Park zostanie odgrodzony od 
bardzo ruchliwej ul. Radzikowskiego  
i drogi osiedlowej poprzez wał ziem-
ny ze stopniami, tworzącymi coś na 
wzór trybun, z których będzie można 
obserwować rozgrywki sportowe na 
zorganizowanych na dawnej drodze 
dojazdowej boiskach. W rogu ul. Radzi- 
kowskiego i Wizjonerów, w skarpie 
wału zostaną umiejscowione sanita-
riaty. Nieopodal zaś, duża piaskowni-
ca albo plaża. W części oddalonej od 
ulic powstaną strefy ciszy. W środko-
wej części zaplanowany jest niewielki 
skwer, gdzie mogą odbywać się grille, 
zjazdy food trucków czy maleńki targ. 
Cała koncepcja zakłada, że Park będzie 
zupełnie otwarty, umożliwiając miesz-
kańcom powstającego nieopodal osie-
dla na przejście na osi osiedle – Rondo 
Ofiar Katynia. Park będzie oświetlony 
oraz pełny licznych, nowatorskich roz-
wiązań małej architektury – ławki, 
fontanny, ale też w szczególności liczne 
konstrukcje, umożliwiające aktywność 
najmłodszym użytkownikom Parku. 

Podczas spotkania, mieszkańcy wy-
razili duże uznanie dla projektu i przyjęli 
go z radością. Pojawiły się jednak obawy 
i głosy, by zwiększyć liczbę zieleni w za-
mian za liczne ścieżki i przejścia utwar-
dzone z wykorzystaniem różnorodnych 
materiałów. Należy też dodać, że do 
czasu przeniesienie zachowany zostanie 
układ drogowy, umożliwiający dojazd 

z ul. Radzikowskiego przez planowany 
Park do Hotelu Piast. 

Z racji usytuowania, przyszły Park, 
dziś nazywany przez wszystkich Radzi- 
kowskiego, będzie przede wszystkim 
służył mieszkańcom nowo powstają-
cego osiedla. Konieczne jest zadbanie 
również o tereny zielone w najstar-
szej części Bronowic Małych, które też  
w ostatnich latach są pod dużą presją 
zabudowy (zob. Osiedle Złota Podkowa). 
W tym celu konieczne jest utworzenie 
Parku Tetmajera, którego powstanie 
od lat jest postulatem Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic, którego człon-
kowie stworzyli wstępne plany oraz 
wskazali miejsca i walory przyrodnicze  
warte ochrony. Park Tetmajera miałby 
być zlokalizowany wzdłuż Strugi Brono-
wickiej od ul. Pod Strzechą, aż do jezior-
ka i użytków ekologicznych na granicy 
miasta Krakowa, równolegle do ulicy 
Tetmajera. Park obejmuje teren Strugi 
oraz okoliczne tereny zielone. TPB pro-
wadzi aktualnie rozmowy z Zarządem 
Zieleni Miejskiej, by przyszłym Parkiem  
objąć dodatkowe tereny z licznymi wa-
lorami historycznymi i przyrodniczymi, 
tak by uchronić przed zabudową najcen-
niejsze miejsca, by mogły służyć aktual-
nym i przyszłym mieszkańcom Dzielnicy 
VI Bronowice. W tym celu w piątek 15 
czerwca odbyła się wizja lokalna na  
terenie Strugi z pracownikami ZZM. 

O dalszych działaniach będziemy 
informować w miarę postępów prac. 
Zależy nam na udziale mieszkańców  
i odbyciu konsultacji, tak by mieszkań-
cy, którzy będą w przyszłości korzystać 
z tych terenów zielonych byli z nich  
zadowoleni. Dziękujemy za dotychcza-
sową współpracę Zarządowi Zieleni 
Miejskiej. Cieszymy się, że po latach  
w końcu jest szansa na realne działa- 
nia i udany finał. Liczymy, że będziemy 
mogli pomóc doświadczeniem i wiedzą 
przy zabezpieczeniu tak ważnych dla tej 
części Krakowa terenów zielonych. 
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◁▷
BUDŻET
OBYWATELSKI

www.budzet.krakow.pl

Do 30 czerwca – głosowanie.

Faza weryfikacji projektów już za 
nami. 15 czerwca poznaliśmy 

listę tych, które zostały poddane pod 
głosowanie w V edycji budżetu oby-
watelskiego. Przed nami ostatni etap. 
Do końca lipca potrwa zatwierdzanie 
listy projektów przyjętych do realiza-
cji, które zostaną upublicznione 31 lip-
ca. Ze względu na przerwę wakacyjną, 
zwycięskie projekty przedstawimy we 
wrześniowym numerze. Zachęcamy jed-
nak do śledzenia przebiegu tegorocznej 
edycji na stronie www.budzet.krakow.pl, 
gdzie również znajdą Państwo wszyst-
kie potrzebne informacje.

W naszej dzielnicy zostały zgłoszo-
ne 23 projekty dzielnicowe, z czego 20 
pomyślnie przeszło weryfikację. Odrzu-
cono: Łączymy Młynówkę Królewską  
z Rudawą, Mobilny Punkt Informacji 
dla Seniorów oraz Łączymy dzielnice – 
budowa chodnika nad Rudawą.

PROJEKTY DZIELNICOWE
DZIELNICA VI BRONOWICE

  1  Płatne patrole Policji na terenie
        Dzielnicy 6 Bronowice.
  2  Nowe książki w naszej bibliotece.
  3  Bronowice w oczach dziecka.
  4     Trasa Kulturowa
        Bronowice Małe-Mydlniki.
  5  Film, spektakl, muzyka –
        bilety dla Seniorów.
  6  Roztańczona Zerówka.
  7  Zielona klasa pod wierzbą.
  8  Bronowice na „6”.
  9  W wakacyjnym rytmie.
10   Mali Ratownicy.
11     Lekki tornister = zdrowe dziecko.

12
     Wspaniały ogród, zielona trawa –

        świetna zabaw!

13  Bronowianka dla mieszkańców
        Dzielnicy VI zawsze w niedzielę.

14     Sportowe soboty – edukacja sportowa
         dzieci i młodzieży 2 edycja.
15   Więcej dla psiaków.

16    „Z przyrodą za pan brat” – edukacja
        przyrodnicza w działaniu.
17  Skwer im. Juliusza Lea.
18   Weekendy na sportowo. 

19  Tradycja i nowoczesność – stroje
        Bronowickie dla SP 50.
20   Bezpieczny chodnik. 

nr
W grupie projektów ogólnomiej-

skich, znajdują się również i takie, które 
są bliskie naszej dzielnicy, jak na przy-
kład:
nr 122  Ścieżka rowerowa od ul. Rydla
             do ul. Wrocławskiej 
Budowa ścieżki rowerowej; wzdłuż ul. Ra-
dzikowskiego od skrzyżowania ul. Rydla  
i Radzikowskiego.
nr 110  Młynówka Królewska i Stara
            Krowodrza - Trasa Historyczna
Nowa aranżacja miejsca – połączenie funk-
cjonalności z kontekstem historii i pokaza-
niem ewolucji miejsca. Sposób: przeprowa-
dzenie konkursu na upamiętnienie Mły-
nówki Królewskiej, zasilającej Królewskie 
Młyny oraz miejsc Starej Krowodrzy.
nr 58   Rewitalizacja Parku Młynówka
            Królewska łączy Dzielnice 1,5,6
Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnej 
przestrzeni rekreacyjnej i sportowej z na-
sadzeniami zieleni, ławkami, miejscami do 
piknikowania, wybiegami dla psów oraz 
ścieżką edukacyjną, a także remont alejek, 
modernizację oświetlenia i placów zabaw.
nr 51    Młynówka Królewska - tworzymy
            najdłuższy park w Polsce
Projekt ma na celu utworzenie ścieżki 
spacerowej w zachodniej części Młynówki 
Królewskiej (w dolinie Rudawy). Ścieżka 
jest brakującym elementem parku, który 
ciągnie się od Mydlnik do centrum miasta. 

Z niecierpliwością czekamy
na wyniki! 

MARTA DRUŻKOWSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: marta.druzkowska@onet.pl

BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, poniżej „garść”  
informacji związanych z Bronowi-

cami Małymi:
» W związku z Państwa interwencja-

mi po spotkaniu w Szkole Podstawowej 
nr 50, dotyczącymi prezentacji projek-
tu Parku przy ul. Radzikowskiego, za-
prosiłam pracowników Zarządu Zieleni 
Miejskiej na spacer po terenie dawnego 
Motelu Krak. Zgodnie z Państwa proś-
bą, wskazałam na niewłaściwy sposób 

utrzymania ww. obszaru (zwalone drze-
wa, brak opieki zieleni niskiej, liście nie-
zgrabione od jesieni). Mam nadzieję, że 
kiedy będą Państwo czytać niniejszy 
tekst, teren stanie się bardziej przyjazny 
mieszkańcom.

» W piątek 15 czerwca br. wraz z Se-
kretarzem Towarzystwa Przyjaciół Bro-
nowic, Janem Urbanowiczem i Inspek-
torem ZZM, odpowiedzialnym za proce- 
dowanie tematu Parku przy ul. Tetma-
jera, odbyliśmy „wizję w terenie”. Prze-
szliśmy wzdłuż Strugi Bronowickiej, 
która wraz z jeziorem i pobliskim lasem 
wkrótce stanie się Parkiem. Przedstawi-
liśmy niezwykłe, okoliczne walory krajo-
brazowe oraz kulturowe, i tutaj również 
zwróciliśmy uwagę na potrzebę upo-
rządkowania terenu. 

Zgodnie z opinią mieszkańców,  
z którymi rozmawiałam na temat 
wspomnianego Parku, właściwym by-
łoby utrzymanie tego obszaru w stanie 
„półdzikim”, ale jednocześnie zadba-
nym i przyjaznym mieszkańcom. 
Ze względu na charakter działki (długa  
i wąska) marzy mi się, aby stworzyć coś 
na kształt ścieżki zdrowia.

ZZM zrealizował już konkurs, 
wśród studentów, na najlepszy projekt 
okolic jeziorka. Wkrótce zapoznacie się 
Państwo ze zwycięską koncepcją.

» Mieszkańcy Bronowic Małych tra-
dycyjnie mogą odebrać dodatkowe wor-
ki na odpady zielone w cukierni przy ul. 
Tetmajera i sklepie przy ul. Żeleńskiego.

Fort w rejonie Strugi Bronowickiej
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7 czerwca, w wieku 92 lat, odeszła 
od nas pani Aniela Młynarczyk. Jedna 
z bronowickich Seniorek, która sercem 
i duszą była związana z Bronowicami 
Małymi. Tymi obecnymi i tymi sprzed 
wielu, wielu lat. Zamieszkała tu w 1936 
r. Jako dziesięciolatka kontynuowała 
naukę w bronowickiej szkole powszech-
nej. Wybuch II wojny światowej unie-
możliwił jej dalszą edukację, a chciała 
się uczyć, miała dobrą pamięć, całe życie 
pamiętała wiersze, których nauczyła się 
w szkole. Od dziecka, zawsze pracowała, 
pomagała mamie w utrzymaniu rodziny. 
Po wojnie w 1945 r. wyszyła za mąż, za 
bronowickiego chłopaka – Józefa Mły-
narczyka i stworzyła z nim szczęśliwą 
rodzinę. Angażowała się też w życie po-
wstałej w 1949 r. parafii pw. Św. Anto-
niego. Była osobą uprzejmą, otwartą na 
innych, serdeczną i miłą. Miała dystans 
do siebie i ogromne poczucie humoru. 
Pomimo śmierci męża w 1995 r., a także 
dorosłych już dzieci Anny Kruczek (2011) 
i Wiesława Młynarczyka (2013) zacho-
wała pogodę ducha i radość życia. Obda-
rzona dobrą pamięcią chętnie dzieliła się 
wspomnieniami z dawnych dziejów Bro-
nowic Małych: z czasów jej dzieciństwa, 
młodości i życia dojrzałego. Dzięki wspar-
ciu wnuka Tomasza i rodziny dbała o po-
nad 100-letni dom, w którym mieszka-
ła. Nawiązując do bronowickiej tradycji 
bieliła go na siwo, obsadzała kwiatami. 
Jej ogród, a szczególnie kapliczkę Matki 
Bożej Częstochowskiej, która jest w nim 
posadowiona zdobią malwy, nagietki, 
róże, michałki. Często zachodzili do niej 
sąsiedzi, ale też i wszyscy , którzy chcieli 
dowiedzieć się czegoś o dawnych Brono-
wicach. Pobielony dom był znakiem, że 
gospodyni i domownicy zachowują tra-
dycje i żyją historią, że na pewno udzielą 
informacji na każde pytanie, związane  
z małą ojczyzną Pani Anieli. 

Przez szereg lat pracowała jako opie-
kunka ekspozycji w Muzeum Młodej 
Polski Rydlówka, gdzie zaprzyjaźniła się 
z rodziną Rydlów. Zdarzało się, że w cza-
sie nieobecności Anny Rydlównej, któ-
ra była ówczesnym kustoszem dworku 
oprowadzała po niej wycieczki. 

Pani Aniela posiadała zdolności ry-
motwórcze, dzięki czemu potrafiła ota-
czającą rzeczywistość i minione dzieje 
Bronowic układać w wiersze. Jej talent 
mógł poznać każdy, kto chociaż raz od-
wiedził Rydlówkę. Oto fragment Balla- 

dy o Bronowicach, autorstwa 
Anieli Młynarczyk, którą czę-
sto recytowała zwiedzającym 
muzeum: 
„Bronowice Małe, wioska podkra-
kowska, jakich wkoło było wiele,
Przysłużyła się kulturze we wspa-
niałym dziele.
Tu w Bronowicach przed wielu już 
laty,
Zapukał malarz Tetmajer do bro-
nowskiej chaty.
Tu u Mikołajczyka w skromnej, wiejskiej chatce
Chowały się trzy córki przy szlachetnej matce.
Tetmajer w Bronowicach bywał wiele razy,
Bo malował tu przecież wspaniałe obrazy.
Bronowianki chodziły z konwiami po wodę
I Tetmajer ujrzał wtedy tę wiejską urodę.
Oczarowany wdziękiem, niezwykłą urodą
Do ołtarza mariackiego powiódł pannę młodą.
Żyli zgodnie, szczęśliwie, dzieci przybywało,
A było ich ośmioro, a więc to nie mało.
Odwiedzali Tetmajera poeci, pisarze,
Wkrótce się tu Lucjan Rydel z innymi pokaże.
Poznał u Tetmajera jej siostrę Jadwisię,
O której piękne wierszyki napisze.
Także Lucjan Rydel serca szlachetnego
Poszedł w ślady Tetmajera malarza dobrego.
Tak obdarzeni przez los ładnymi żonami,
Byli do końca życia dobrymi szwagrami (…)”

Pani Aniela przez całe życie czynnie 
uczestniczyła w życiu Bronowic Ma-
łych. Była sympatykiem, przyjacielem  
i członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic. 25 marca 1995 roku, kiedy 
powoływano do życia TPB, brała udział 
w zebraniu założycielskim. 

W czasie przygotowywania do Ju-
bileuszu 700-lecia Bronowic w 1994 
r. często udzielała wielu wywiadów,  
w których opowiadała o dawnych Bro-
nowicach oraz ich mieszkańcach. Wspo-
mnienia te ukazywały się w Gazecie 
Jubileuszowej, wydawanej jako comie-
sięczny dodatek Gazety Krakowskiej. 
Tam też została opublikowana wspo-
mniana, słynna Ballada o Bronowicach. 

Pani Aniela współpracowała rów-
nież z redakcją Bronowickich Zeszy-
tów Historyczno-Literackich, w których 
publikowała swoje wiersze, mówiące  
o ważnych dla Bronowic Małych oso-
bach oraz wydarzeniach. Aktywnie włą-
czyła się jako świadek historii w prace 
Bronowickiego Archiwum Społecznego, 
które zainaugurowało swoją działalność 
14 października 2014 r. Możemy tam 

Aniela Młynarczyk (z d. Jasińska)
  1926 – 2018

(www.archiwumbronowickie.pl) usłyszeć  
m.in. jej wspomnienia. Pani Aniela 
przypomniała nam też słowa starych, 
bronowickich pastorałek, które w okre-
sie Bożego Narodzenia były zawsze 
śpiewane w jej domu. Obok wspomnień 
i pastorałek, Bronowickie Archiwum 
zarejestrowało też bronowickie przy-
śpiewki w wykonaniu Pani Anieli, a tak-
że przypowieść Wieczorem w niedzielę 
przy wiejskim kościele…

Panią Anielę pożegnaliśmy 12 
czerwca, na Cmentarzu na Pasterniku, 
po mszy świętej, która odbyła się w ko-
ściele pw. św. Antoniego. 

Pani Anielo, będzie nam Pani bardzo 
brakowało, ale pozostanie Pani na zawsze 
w naszej pamięci i sercu!

Poniżej przytaczamy fragment tek-
stu Jana Dziechciowskiego z roku 2008 
(GB nr 119), który doskonale oddaje kli-
mat domu Pani Anieli:

Pogodne, sobotnie, majowe popołudnie  
w Bronowicach Małych. Przed domem pani 
Anieli Młynarczyk zbiera się rodzina, zaprosze-
ni goście i kilkunastoosobowa grupa harcerzy ze 
szczepu „Budowlani". Pani Aniela z dumą spo-
gląda na górującą nad nami nową kapliczkę z od-
nowionym obrazem Matki Boskiej Częstochow-
skiej w oszklonej szafce. To dzięki pomocy i pracy 
harcerzy udało się utrzymać kolejną cząstkę bro-
nowickiej tradycji i zrekonstruować zniszczoną, 
półwieczną kapliczkę przy ul. Tetmajera 20. (…)

(…) Spacerkiem wracamy na poczęstu-
nek. Spokój, zapach kwitnących drzew, wesołe 
anegdotki o „kociej uliczce”, łączącej ulice Pod 
Strzechą i Tetmajera, wspaniały smak sernika, 
szarlotki i innych łakoci doprawionych ogromną 
serdecznością przemiłych gospodarzy sprawiają, 
że w przydomowym ogródku czas płynie jakoś 
inaczej... Oczywiście śpiewamy o tym, że „płonie 
ognisko i szumią knieje” a „pod żaglami Zawiszy 
życie płynie jak w bajce”, o tym, że „rozkwitały 
pąki białych róż”, o szarej harcerce i pięciu chłop-
cach z Albatrosa. Może Czarna Madonna rozja-
śniła swoje smutne oblicze słuchając jak cztery 
pokolenia wspólnie śpiewają te same piosenki?

Barbara Miszczyk (TPB)

fot. M. Guzik



[IS]

INTEGRACYJNE DNI BRONOWIC
Czas szybko mija i po raz kolejny  

mieliśmy okazję spotkać się na Świę-
cie Dzielnicy VI – Integracyjnych Dniach 
Bronowic. I tym razem był to czas, który po-
kazał jak wbrew pozorom nikła jest granica 
między światem osób niepełnosprawnych  
a ludźmi, jakby mogło się wydawać, mogący-
mi bez ograniczeń korzystać z życia. No wła-
śnie, jakby mogło się wydawać. Często mając 
możliwości, nie zastanawiamy się nad tym, 

przyjmując to jako coś naturalnego i… 
nie robimy nic. Zatopieni w codziennych 
sprawach, nawet nie zauważamy jak ży-
cie płynie obok. Gdy patrzę na zmaga-
nia sportowe osób niepełnosprawnych, 
za każdym razem przychodzi refleksja, 
jak pięknie potrafią żyć pełnią życia  
i w każdej z chwil odnajdować radość, 
tak jak na przykład na scenie – radość 
spełniania się, z jednej strony w ma-

łych, ale z drugiej jakże  
w wielkich rzeczach. 
Bo co tak naprawdę 
stanowi o ich wielko-
ści? Myślę, że my sami. 
Nasza postawa, hart 
ducha, chęć walki z na-
szymi ograniczeniami  
i siła do przełamywa- 
nia wszelkich barier 
obecnych w życiu każ-

Był też folklor i kolorowe, wirujące spódnice

Orkiestra Dęta „Korzkiew” zagrała  szlagiery muzyczne z całego świata

...a dla najmłodszych tzw. dmuchańce

Prezydent prof. Jacek Majchrowski otrzymał z rąk przewodniczącego 
Dzielnicy VI pamiątkowy album „Ziemia widziana z nieba”. Mieszkańcy 
podziękowali też Prezydentowi za przyznane w tym roku ekstra środki 
finansowe na remont ul. Lindego

Na hali sportowej rozegrano zawody między innymi w boksie

fo
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dego człowiek. Czy jest zatem, w ogóle 
jakaś granica między wspomnianymi 
światami? A może to po prostu grani-
ce, jakie są w życiu każdego człowieka, 
z tą jednak różnicą, że osoby niepełno-
sprawne mają większą ich świadomość 
i jednocześnie większą siłę i motywację 
do ich pokonywania, by sięgnąć po tak 
zwaną normalność. Często słyszymy: 
gdybym chciał, to bym mógł… ale przez 
poczucie, iż świat jest w zasięgu ręki, po 
prostu chęci brak.

Tegoroczne Dni Bronowic były 
ostatnimi w dobiegającej końca VII ka-
dencji. Ze strony Rady i Zarządu Dziel-
nicy VI padły słowa podziękowania dla 
Mieszkańców i Prezydenta, za minione 
cztery lata. Za miłe słowa, ale też słowa 
konstruktywnej krytyki, które powodo-
wały – jak powiedział przewodniczący 
Bogdan Smok – że jeszcze lepiej starali-
śmy się wykonywać nasze funkcje.  

Spotkanie zakończył pokaz laserów, 
przenoszący nas na moment w inną rze-
czywistość.



DZIEŃ 
    MYDLNIK

ADAM GOCH
Radny Dzielnicy VI
napisz: adamgoch@wp.pl

Organizatorami Święta Mydlnik, które odbyło się 16 czerwca była Rada Dzielnicy VI Bronowice, Klub Kultury Mydl-
niki oraz Szkoła Podstawowa nr 138. 

Tematem tegorocznego pikniku był „Superbohater” – osoba, która wyróżnia się zachowaniem i postawą godnymi do 
naśladowania. Mieszkańcy wybierali „Superbohatera” spośród wcześniej zgłoszonych kandydatów. Plebiscyt wygrała pani 
Dorota Skoczek – pracownik Klubu Kultury Mydlniki. Kolejna edycja Święta Mydlnik pokazała jak ważne i potrzebne jest 
dla mieszkańców wspólne świętowanie lokalnej społeczności. Atmosfera rodzinnego pikniku była widoczna na terenie całe-
go boiska Mydlniczanki, gdzie całe rodziny na kocykach oglądały występy młodszych i starszych artystów oraz brały udział  
w grach, zabawach i biegu superbohatera, przygotowanych przez Klub Kultury Mydlniki .

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców, sponsorów oraz wolontariuszy po raz kolejny Dzień Mydlnik jest praw-
dziwym wspólnym świętowaniem w miłej atmosferze.

Wszystkim ludziom dobrej woli i sponsorom, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia i poświęcili swój 
wolny czas –dziękuję.

Było wesoło, kolorowo, po prostu piknikowo

Liczne atrakcje na scenie przykuwały uwagę nie tylko dzieci

Mali Mydlniczanie Hip-hop

Atmosfera rodzinnego pikniku była widoczna na terenie całego bo-
iska Mydlniczanki, gdzie całe rodziny na kocykach oglądały występy

fo
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dr inż. arch. ANNA STANIEWSKA
Wydział  Architektury  Politechniki  Krakowskiej

Daria Banach - perspektywa pawilonu parkowego

Rafał Achita - widok projektowanego parku z lotu ptaka

Karolina Stachura - perspektywy ogrodu sensorycznego w parku leśnym przy ul. Tetmajera

STUDENCKIE PROJEKTY PARKU PRZY UL. TETMAJERA

Studenci piątego semestru archi-
tektury krajobrazu z Wydziału 

Architektury Politechniki Krakowskiej, 
w ramach projektowania zintegrowa-
nego, w okresie od października 2017 
do końca stycznia 2018 roku przygoto-
wali projekty zagospodarowania okolic 
stawu przy ul. Tetmajera w Krakowie. 
Obszar ten jest aktualnie użytkowany 
przez Koło Wędkarskie, ale w przyszło-
ści może zostać udostępniony miesz-
kańcom jako teren rekreacyjny. Pod-
czas konsultacji społecznych w trakcie 
opracowywania dokumentu „Kierunki 
Rozwoju i Zarządzania Terenami Zie-
leni w Krakowie na lata 2017-2030” 
postulowano, aby teren ten stał się 
ogólnodostępnym parkiem publicznym 
o charakterze leśnym. W miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego teren ten przeznaczono pod zieleń 
publiczną (ZP). Szczegółowy sposób  
i zakres zagospodarowania okolic sta-
wów pozostaje sprawą otwartą, a pięk-
no tego miejsca i jego walory stwarzają 

wiele możliwości projektantom krajo-
brazu. Dlatego poszukując inspiracji 
do przyszłego projektu Zarząd Zieleni 
Miejskiej zasugerował, aby studenci 
PK opracowali w ramach zajęć projekty 

dla tego miejsca. Temat projektu i jego 
zakres został ustalony w porozumieniu  
z Architektem Krajobrazu Miasta Kra-
kowa – Katarzyną Rajss-Kałużną – jed-
nocześnie absolwentką architektury 
krajobrazu na PK.

Zespół Podstaw Kulturowych Archi-
tektury Krajobrazu w Instytucie Archi-
tektury Krajobrazu WAPK od kilkunastu 
lat specjalizuje się w partycypacyjnym 
projektowaniu parków publicznych w re-
alnych lokalizacjach w Krakowie i jego 
najbliższej okolicy. Autorską metodę na-
uki projektowania krajobrazu z ludźmi 
i dla ludzi opracowała prof. dr hab. inż. 
arch. Krystyna Pawłowska, a prowadzą-
cy obecnie zajęcia dr inż. arch. Anna Sta-
niewska, mgr inż. arch. kraj. Katarzyna 
Konopacka i mgr inż. arch. kraj. Jacek 
Konopacki, kontynuują jej dzieło. 

Projekty dla Parku przy ul. Tetma-
jera na Bronowicach powstały w opar-
ciu o przeprowadzone przez studentów 
wiosną 2017 roku badania społeczne: 
ankiety, wywiady, wywiady pogłębione 
i badania obserwacyjne. Rok temu po 
Państwa dzielnicy „kręcili się” studen-
ci wypytując mieszkańców o teren przy 
stawach, przy ulicy Tetmajera. Przepro-
wadzili ankiety, rozmawiali z Zarządem 
Zieleni Miejskiej i Radą Dzielnicy oraz 
Kołem Wędkarskim. Jesienią odbyły się 

warsztaty projektowe w Szkole Podsta-
wowej nr 50 im. Włodzimierza Tetma-
jera w Krakowie. Celem tych badań było 
zebranie informacji na temat postrze-
gania tego obszaru przez mieszkańców 
Bronowic. Zgodnie z zasadą projekto-
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Aneta Majkowska – rzut założenia parkowego
◁▷

wania partycypacyjnego, poznanie po-
trzeb i marzeń mieszkańców najbliższej 
okolicy oraz przyszłych użytkowników 
parku na jego temat było punktem wyj-
ścia dla przygotowanych w toku seme-
stru koncepcji projektowych. 

Zadaniem studentów było przygoto-
wanie kompleksowego projektu na czte-
rech planszach dotyczących poszczegól-
nych tematów: 
• koncepcji zagospodarowania całości 
parku (która obejmowała rysunki takie 
jak rzut, przekroje przez teren, widoki 
perspektywiczne); 
• opracowanie w szczegółach fragmen-
tu ogrodowego (rabaty, ogrody senso-
ryczne);
• opracowania koncepcji pawilonu 
parkowego (lub innego niewielkiego 
obiektu);
• projektu specjalnie dla tego miejsca do-
pasowanych detali małej architektury.

Biorąc pod uwagę obecną funkcję 
tego obszaru, prace studenckie prezen-
towały dwa rodzaje strategii projekto-
wych. Pierwsze polegało na minima-
lizacji ingerencji technicznych i kon-
strukcyjnych w okolicę stawu, utrzymu-
jąc możliwość wędkowania i odsuwając 
funkcję generujące hałas i większy ruch 
odwiedzających do części leśnej. Druga 
grupa projektantów zakładała przyszłe 
użytkowanie rekreacyjne stawu i pro-
jektowała związaną z tym infrastruk-
turę na brzegu. Wszystkie projekty bra-
ły pod uwagę powstanie niezbędnych 
obiektów zaplecza parkowego (niewiel-
kiego pawilonu, miejsc odpoczynku, 
pikników, ogrody zabaw dla dzieci lub 
ogrody sensoryczne).

Łącznie powstało ponad 20 indy- 
widualnych projektów, z których naj-
ciekawsze fragmenty zostały zapre-
zentowane na wystawie otwartej 25 
kwietnia w pawilonie Centrum Ob-
sługi Ruchu Turystycznego CORT pod 
Wawelem. Autorzy trzech najlepszych 
prac zostali nagrodzeni możliwością 
kontynuacji projektu w rzeczywistości  
i odbycia praktyk przed dyplomem in-
żynierskim w Zarządzie Zieleni Miej-
skiej. W wyniku porozumienia Insty-
tutu Architektury Krajobrazu PK z Za- 
rządem Zieleni Miejskiej już drugi rok 
z rzędu autorów najciekawszych kon-
cepcji projektowych nagrodzono mie-
sięcznym stażem w ZZM. Zaproszenie 
na praktyki projektowe Darii Banach, 
Anecie Majkowskiej oraz Rafałowi 
Achicie wręczył w trakcie wernisażu 
wicedyrektor ZZM – Łukasz Pawlik. 

Gratulacje laureatom złożył także prze-
wodniczący Rady Dzielnicy VI Brono-
wice – pan Bogdan Smok.

Na wystawie można było zobaczyć 
projekty: Rafała Achity, Małgorzaty 
Bąk, Darii Banach, Joanny Chylak, 
Aleksandry Drapejkowskiej, Edyty 
Głuch, Marty Krawczyk, Anny Kolo-
miiets, Bartłomieja Lwa, Karoliny Sta-
chury i Anny Wandzel. 

Instytut Architektury Krajobrazu 
PK zaprasza kandydatów do podjęcia 
studiów z zakresu architektury kra-
jobrazu na Politechnice Krakowskiej. 
Jesteśmy jedyną jednostką kształcącą 
architektów krajobrazu na Wydziale Ar-
chitektury oraz posiadamy akredytację 
IFLA – Międzynarodowej Federacji Ar-
chitektury Krajobrazu: 
www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl.

PROGRAM „Dobry start”
Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją programu rządowego, którego celem jest 

wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 
Wsparcie polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde 
dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry start można składać:
• od 1 lipca 2018 r do 30 listopada 2018 r. – drogą elektroniczną:
» za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej (wykaz banków na stronie www.bip.
krakow.pl, a najlepiej sprawdzić to logując się na konto w swoim banku);
» przez Internet (dla osób posiadających tzw. profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny) za po-
mocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej: wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup.
• od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. – w formie papierowej m.in.:
 » w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych przy ul. Stachowicza 18 od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7.40 – 18.00 oraz os. Zgody 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30. 
» w lokalizacjach Urzędu Miasta, w galeriach handlowych (Bonarka, Bronowice, Serenada). 
» listownie na adres: UMK Wydział Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków.
Świadczenie Dobry start przysługuje do ukończenia: • 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się,  
a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat •  24 roku życia 
przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem  
o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed 
rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat 
(w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Szczegółowe informacje na: www.bip.krakow.pl
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Prof. JACEK MAJCHROWSKI
Prezydent Miasta Krakowa

Kto korzysta na reprywatyzacji?

Nie dalej niż kilka dni temu Mia-
sto Wspólne Tomasza Leśniaka 

pokazało „Mapę Krakowskiej Repry-
watyzacji”, zastrzegając, że co prawda 
część osób, które zostały z nazwiska na 
nią wpisane, działało zgodnie z prawem,  
ale… Odbiór takiej mapy przez czytelni-
ków w mojej ocenie jest jednoznaczny: 
skoro coś nazywa się szumnie mapą kra-
kowskiej reprywatyzacji, musi zawierać 
informacje o nielegalnych działaniach 
umieszczonych na niej osób. Właśnie dla-
tego mapa i zamieszczenie tam mojego 
nazwiska wzbudziło u mnie taką irytację. 

Przez wiele ostatnich lat to właśnie 
dzięki działaniom Miasta i uporowi mo-
ich współpracowników udało się uregu-
lować sprawy własnościowe pół tysiąca 
nieruchomości. Ciągle walczymy o uzy-
skanie prawa własności do kolejnych 
ok. 500 nieruchomości. Skąd więc moje 
nazwisko na mapie osób „uwikłanych  
w reprywatyzację”?

Tomasz Leśniak twierdzi, że (cytuję 
za opisem mapy): „Prezydent Krakowa. 
W 2004 r. wydał zarządzenie, które uła-
twiło osobom zaangażowanym w biznes 
reprywatyzacyjny przejmowanie nieru-
chomości, w tym m.in. kamienic przy ul. 
Limanowskiego 4 i Mazowieckiej 26a. 
(…) Zarządzenie prezydenta Majchrow-
skiego praktycznie przekreśliło szanse 
miasta na przejęcie w drodze zasiedzenia 
145 nieruchomości (…), których wartość 
można szacować w setkach milionów 
złotych”.

Reprywatyzacja w Krakowie nie stała się tak nośnym tematem przedwybor-
czym, jak liczyli niektórzy politycy jeszcze kilka miesięcy temu. Okazało się, że 
Kraków to nie Warszawa. Tutaj kamienice przekazywały sądy, a nie magistrat, 
więc urzędników nie tak łatwo jest przerobić na „czarne charaktery” tej skom-
plikowanej opowieści. Ciągle jednak są tacy, którzy uparcie próbują na drama-
tach wielu lokatorów zbić kapitał przed nadchodzącymi wyborami. 

ZDANIEM PREZYDENTA

Zanim wyjaśnię Państwu, a z pew-
nością także Tomaszowi Leśniakowi, 
czym jest to zarządzenie, zadam jed-
no pytanie: skoro ten dokument miał 
przekreślić szanse miasta na przeję-
cie nieruchomości, których dotyczył, 
to jak to się stało, że kilka z nich jest 
dziś własnością Skarbu Państwa? To 
ewidentne kłamstwo dowodzi zarówno 
niekompetencji Tomasza Leśniaka, jak 
i – jestem o tym przekonany – złej woli 
i chęci obrzucenia mnie błotem.

Wróćmy do zarządzenia. W 2004 
r. Miasto miało pod opieką 145 nie-
ruchomości, o których wiedzieliśmy, 
że należą (zgodnie z zapisami w księ-
gach wieczystych) do osób fizycznych 
nieznanych z miejsca pobytu. Kłopot 
tym większy, że były to nieruchomo-
ści, w których mieszkali lokatorzy. Po 
latach te kamienice wymagały remon-
tów, często gruntownych, na które było 
trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. 
Co naturalne – wykruszali się lokato-
rzy i pozostawały puste mieszkania. 
Miasto musiało otworzyć sobie drogę 
do działania i uregulować zasady, na 
jakich będzie administrowało takimi 
kamienicami, a więc np. określić zasa-
dy wynajmu w nich mieszkań i wyso-
kość czynszu. To zarządzenie było też 
potrzebne, by Miasto mogło przepro-
wadzać remonty za publiczne pienią-
dze, a lokatorom dach nie zawalił się 
na głowę. Było potrzebne, byśmy nie 
mieli w Krakowie setek niszczejących 
pustostanów w zarządzanych przez 
Miasto kamienicach, w sytuacji, gdy la-
tami czekało się na pomoc mieszkanio-
wą. Trzeba wyraźnie podkreślić, że to 
zarządzenie nie miało – wbrew temu, 
co sugeruje Tomasz Leśniak – żadnej 
intencji związanej z przekazywaniem 
komukolwiek kamienic. Chodziło je-
dynie o określenie zasad bieżącego ad-
ministrowania tymi kamienicami, po-
dobnie jak robiłby to właściciel. 

Miasto, całkowicie niezależnie od 
zarządzenia, przez lata starało się re-
gulować własność kamienic wymienio-
nych w zarządzeniu. Niektóre zgodnie 

z prawem wróciły do spadkobierców 
właścicieli – w dużej mierze ofiar II 
wojny światowej. Nie ma w tym ni-
czego złego czy niesprawiedliwego.  
W innych przypadkach udawało się 
przejąć całość lub część nieruchomości 
na rzecz Skarbu Państwa. Także w dro-
dze zasiedzenia, wbrew temu, co twier-
dzi Tomasz Leśniak. Do dziś Miasto 
zarządza 48 budynkami, które zostały 
wymienione w zarządzeniu, z czego 14 
stanowi własność Skarbu Państwa, ko-
lejne sześć zostało przez Miasto odzy-
skanych i sprzedanych lokatorom. 

Doświadczenie pokazuje, że regu-
lowanie spraw własnościowych przez 
zasiedzenie jest najbardziej uznaniowe 
ze wszystkich innych sposobów i osta-
teczny efekt zależy od składu sędziow-
skiego. Taki sam przypadek przez je-
den skład będzie oceniony na korzyść 
Miasta, inny skład sędziowski podej-
mie inną decyzję. Wymienianych przez 
Tomasz Leśniaka nieruchomości przy 
ul. Limanowskiego 4 i ul. Mazowiec-
kiej 26a nie udało się Miastu zasiedzieć 
nie dlatego, że czternaście lat temu 
podpisałem zarządzenie o bieżącym 
administrowaniu tymi budynkami,  
ale dlatego że na taką, a nie inną decy-
zję sądu złożyło się wiele innych faktów 
i okoliczności. W sprawie nieruchomo-
ści przy Limanowskiego 4 doszliśmy aż 
do Sądu Najwyższego. Sąd I instancji 
oddalił wniosek Miasta o zasiedzenie, 
sąd II instancji zgodził się z naszymi 
argumentami, a Sąd Najwyższy tego 
stanowiska nie podzielił. O ironio, do 
zablokowania Miastu możliwości zasie-
dzenia przyczynili się sami lokatorzy, 
którzy przed sądem zeznali, że nie uwa-
żają Miasta za właściciela i podkreślali, 
że mieszkają w budynku prywatnym. 

Tomasz Leśniak wymyślił sobie 
wiele miesięcy temu, że na sprawie re-
prywatyzacji zbuduje swoją kampanię 
wyborczą. Byłby to może i niezły po-
mysł, gdyby faktycznie polegał na po-
mocy prawnej poszkodowanym lokato-
rom i lobbingu na rzecz zmiany prawa. 
Ale nie – wybrał łatwiejszą ścieżkę – 
atakowanie Miasta i mnie osobiście. 
Najpierw błysnął, robiąc konferencje 
prasowe, na których przedstawiał in-
formacje zebrane w magistracie. Te-
raz – zabierając się do interpretacji 
dokumentów, których kompletnie nie 
rozumie, bo brakuje mu wiedzy i kom-
petencji.
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LEKCJA
SAMORZĄDOWOŚCI

24 maja 2018 r. odbyło się spo-
tkanie z przewodniczącym 

Zarządu i Rady Dzielnicy VI Bronowice – 
Panem Bogdanem Smokiem. Pan Smok 
przedstawił uczniom historię powstania 
i kreowania się dzielnicy VI. Zaprezento-
wał też, swoją drogę do objęcia stanowi-
ska przewodniczącego, którą wzbogacił 
barwnymi anegdotami i życiowymi ra-
dami. Poruszone zostały również tema-
ty Budżetu Obywatelskiego. Pan Prze-
wodniczący zaprezentował także zakres 
działania poszczególnych Komisji oraz 
przybliżył Statut dzielnicy Bronowice. 
Ukazał zrealizowane już projekty oraz 

zaznajomił uczniów z podziałem środ-
ków dzielnicy na rok 2018. Druga część 
spotkania, to pytania przygotowane 
przez uczniów. Pan Radny w swoich od-
powiedziach podkreślał jak ważna jest 

ambicja, konsekwencja i dążenie do ce-
lów. Całe wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem, co potwierdzone było 
dużą frekwencją.

MARCIN MAJ
NATALIA JAROSIK

Uczniowie ZSGDiGW

Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej
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Zarząd Zieleni Miejskiej tradycyjnie 
już zaprasza Państwa do spędzenia 
tegorocznego lata na łonie krakowskiej 
przyrody. Okazją ku temu będą wszyst-
kie akcje organizowane w ramach pro-
jektu „Zatrać się w Zieleni”:

Gościć będziemy Was w Parku Krakowskim, Parku Bednarskiego, Parku Decjusza oraz nad Zalewem Nowohuc-
kim. Nie zabraknie pysznego jedzenia i niezliczonych atrakcji dla małych i dużych. Letnie weekendy między 11:00 
a 17:00, to idealny czas, aby odwiedzić krakowskie parki i skorzystać z wyjątkowej oferty warsztatów, zajęć dla dzieci, 
zajęć sportowych i różnego rodzaju animacji, które sprawią, że z pewnością nie będziecie się nudzić. 

                            Lipiec                     Sierpień                               Wrzesień
Soboty:          Park Bednarskiego         Zalew Nowohucki                 1.09     Park Bednarskiego  
Niedziele:      Park Krakowski               Park Decjusza                       2.09    Park Krakowski         

W ramach projektu chcemy połączyć odkrywanie nowych, często mieszkańcom nieznanych, terenów zielonych Kra-
kowa z odkrywaniem nowej kultury, którą możemy poznać dzięki filmom. Filmy prezentowane są w językach oryginal-
nych z polskimi napisami. Pierwsza projekcja odbyła się 7 czerwca w Parku Jordana. Kolejne pokazy odbywać się będą 
co dwa tygodnie w czwartki około godziny 20:30, a w przypadku niepogody pokaz przeniesiony zostanie na kolejny 
czwartek. Najaktualniejsze informacje o zielonym krakowskim kinie dostępne są na stronie www.krakowwzieleni.pl.
Harmonogram:
05.07 – Park Stacja Wisła – Holandia                 19.07 – ogród przy Instytucie Austriackim ul. Krupnicza – Austria 
09.08 – Park Bronowice – Włochy                       23.08 – Ogród Mehoffera – Francja 

Sześć wyjątkowych wycieczek, a na miejscu zielone atrakcje, ciekawostki przyrodnicze 
bądź tętniący piknikową atmosferą park. Wszystko to dzięki bezpłatnym przejazdom na-
szym zielonym Parkobusem. Zadbamy o to, abyś nie poruszał się po utartych ścieżkach. 
Mieszkańców Kurdwanowa zabierzemy do Lasu Witkowickiego, a Nowohucian na Bagry. 
Parkobusowy rozkład jazdy znajdziesz na stronie internetowej ZZM, MPK (szukaj zielonej 
ikony autobusu) oraz na wszystkich przystankach, na których zatrzymuje się Parkobus. 
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PRACOWNIA STROJU KRAKOWSKIEGO
PRZY TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ BRONOWIC

Gorset typu bronowicko-pleszowskiego ze
zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie

Tablica ekspozycyjna

XV Lotu Południowo-Zachodniej Polski, rok 1964 

◁▷

Jeden z postulatów Seweryna 
Udzieli – założyciela Muzeum 

Etnograficznego w Krakowie – brzmiał: 
„Urządzać kursa szycia strojów ludo-
wych; udzielać krawcom, szwaczkom, 
hafciarkom tanich pożyczek na zakup 
maszyn do szycia, do haftu, na kupno 
materiałów do roboty”. [Zob. X „Rocznik 
Muzeum Etnograficznego” w Krakowie, 
Kraków 1991, s. 153].
W myśl tych słów w Bronowicach Ma-
łych, dzięki dotacji przyznanej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Ma- 
łopolskiego, postała Pracownia Stroju 
Krakowskiego przy Towarzystwie Przy-
jaciół Bronowic. Jej celem jest wskrze-
szenie tradycji samodzielnego wykony-
wania i ozdabiania stroju krakowskiego, 
który – jak wiadomo – za sprawą wesela 
Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Ry-
dla, nieodłącznie kojarzy się z rejonem 
Bronowic i ich lokalną ornamentyką. 

Mimo że jest to nowo powstała ini-
cjatywa, już cieszy się ogromnym zain-
teresowaniem i chętnych na wrześniowe 
warsztaty, prowadzone przez panią Ma-
rię Gawrońską, nie brakuje. Tymczasem 
odbyło się kilka spotkań promujących 
Pracownię. W maju uczniowie klas 6  
i 7 Szkół Podstawowych nr 50 i 93, za-
poznali się nie tylko z krótką historią 
stroju krakowskiego, ale samodzielnie 
wykonywali  jego  elementy  dekoracyjne. 

Z kolei podczas Dni Bronowic dzie-
ci robiły „chwosty” (ozdoba, dodatek do 
ubioru w postaci pęczka nici), a dorośli 
rozwiązywali krzyżówkę, czerpiąc odpo-
wiedzi z tablicy ekspozycyjnej, prezen-
tującej typowy gorset bronowicki oraz 

Racławicami, w czasie której Tadeusz 
Kościuszko nosił sukmanę krakowską. 
Odtąd męski strój krakowski funkcjo-
nował m.in. jako mundur, kobiecy zaś 
jako ubiór odświętny, przywdziewany 
z okazji rozmaitych wydarzeń o charak-
terze patriotycznym. Na tej archiwalnej 
fotografii z 1964 roku, widać lotnika 
w trakcie XV Lotu Południowo-Zachod-
niej Polski, witanego przez grupę dziew-
czynek  właśnie  w  strojach krakowskich.

Zapraszamy zatem do odwiedzenia 
na facebooku profilu Pracowni Stro-
ju Krakowskiego przy Towarzystwie 
Przyjaciół Bronowic, a osoby, posia-
dające strój bronowicki, przekazywany  
z pokolenia na pokolenie, zachęcamy 
do kontaktu. Chętnie usłyszymy opo-
wieść o jego dziejach.

Koordynatorem projektu jest pani 
Michalina Lubaszewska.

elementy pasmanteryjne, wykorzysty-
wane do zdobień. Jak widać i podczas 
zabawy można się wiele dowiedzieć. 
Tym bardziej, że strój regionalny to nie 
tylko ubiór. Za tymi strojami, kryją się 
też rozmaite historie, i te osobiste, i te 
bardziej znane, choć nie każdy jest ich 
świadomy. Na przykład, że strój kra-
kowski na przestrzeni XVIII i XIX wie-
ku zyskał status stroju narodowego. 
Momentem przełomowym okazała się 
insurekcja kościuszkowska i bitwa pod 

Podczas Dni Bronowic dzieci wykonywały 
„chwosty”


