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„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się
do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce, 
jest Boże Narodzenie" 

                   Matka Teresa z Kalkuty
  „Zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie”

W imieniu Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice

BOGDAN SMOK
przewodniczący 

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ŻYCZYMY PAŃSTWU NIEZAPOMNIANYCH CHWIL,
SPĘDZONYCH W RODZINNYM GRONIE.
NIECH PŁOMIEŃ WIGILIJNEJ ŚWIECY NAPEŁNIA NAS SPOKOJEM,

A GŁOS KOLĘDY NAPEŁNIA SERCA RADOŚCIĄ, 
DAJĄC SIŁĘ DO PRZEBACZANIA.
Z NOWYM ROKIEM NIECH PRZYJDZIE NADZIEJA,
ŻE BĘDZIE TO UDANY ROK – ROK SPEŁNIONYCH 
MARZEŃ I WIELU DOBRYCH DNI.
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Świąteczny 
            Prezent

Dobiegają końca prace związane  
z remontem ulic, które były nad-

miernie eksploatowane, jako ulice objaz-
dowe, przy okazji generalnego remon-
tu ulicy Bronowickiej. Rada Dzielnicy 
odnotowuje ten fakt z dużą satysfakcją. 
Dokonano remontu generalnego odcinka 
ul. Balickiej, Rydla, Jadwigi z Łobzowa, 
Młodej Polski i Przybyszewskiego, od ul. 
Gabrieli Zapolskiej do ul. Bronowickiej. 
W przyszłym roku pozostaje do wykona-
nia remont ul. Bronowickiej, od ul. Przy-
byszewskiego do wiaduktu. Wierzymy, 
że te prace zostaną wykonane niezwłocz-
nie, jak tylko warunki atmosferyczne na 
to pozwolą. Przekazanie wyremontowa-
nych ulic jest wspaniałym prezentem 
świątecznym władz Miasta Krakowa dla 
mieszkańców Bronowic. Za ten prezent 
serdecznie dziękujemy. 

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

Ulica Rydla po remoncie

Ulica Balicka po remoncie Ulica Młodej Polski w trakcie remontu

BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, w chwili pisa-
nia artykułu trwał jeszcze remont 

chodnika na ul. Władysława Żeleńskiego, 
finansowany ze środków Rady Dzielnicy 
VI. Pozostaje mi mieć nadzieję, że kiedy 
Państwo będą czytać ten tekst, remont 
będzie szczęśliwie zakończony. Zadanie 

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

było realizowane do wyczerpania środ-
ków, czyli około 300 tys. zł. Koszt tego re-
montu daje Państwu obraz cen, jakie wy-
stępują przy tego rodzaju pracach. Piszę  
o tym, ponieważ po raz kolejny próbo-
wałam poruszyć temat poszerzenia ul. 
Władysława Żeleńskiego, ale ostatnia wy-
cena wydaje mi się wręcz nieprawdopo-
dobna, bo przekracza kwotę 4 milionów 
zł. Takie zadanie przekracza możliwości 
finansowe Dzielnicy. Jak Państwo wie-
dzą, wszyscy inspektorzy, którzy mie-
li jakikolwiek kontakt z tą ulicą, widzą 
konieczność jej poszerzenia, a mimo to 
od lat inwestycja ta nie może znaleźć się  
w budżecie miasta Krakowa. Wobec po-
wyższego, w świetle rozmów z Państwem, 
podejmę rozmowy, dotyczące alternatyw-
nego (do poszerzenia) rozwiązania pro-
blemu ul. Władysława Żeleńskiego. Padła 
już propozycja powstania zatok do mija-
nia, w ciągu tej ulicy, tak aby odbywało 
się ono w sposób bezpieczniejszy. Wobec 

powyższego wystąpię o analizę formalno-
-prawną tego typu rozwiązania. Oczywi-
ście mam świadomość, że jest to rozwią-
zanie połowiczne, ale mam wrażenie, że 
dalsze nadzieje na nieodległe poszerzenie 
tej ulicy przypomina oczekiwanie na cud.

Na dzień pisania artykułu posiadam 
informację, że zadanie budowy oświe-
tlenia na ul. Tetmajera, od ul. Peipera  
w kierunku ul. Pasternik, jest niezagro-
żone, więc możemy liczyć na jego reali-
zację jeszcze w roku bieżącym, dzięki 
czemu tej zimy na ul. Tetmajera będzie 
bezpiecznej. Natomiast oświetlenie przy 
kościele na ul. Pod Strzechą powinno 
powstać w przyszłym roku. 

Ku mojemu zmartwieniu nasadzenia 
róż przy kapliczce przed placem zabaw 
na ul. Tetmajera, z powodu później mi-
gracji środków finansowych i ze wzglę-
du na już zmarzniętą ziemię, stoją pod 
znakiem zapytania. Na szczęście prace 
te będą objęte gwarancją, ale mam na-
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Obecna propozycja usytuowania pasa startowego

dzieję, że mimo chłodu, zarówno drze-
wo grab, jak i róże przyjmą się równie 
ładnie jak poprzednie nasadzenia. Na-
sadzenia roślin krzewiastych, również 
ze środków Dzielnicy, pojawiły się też 
przy placu zabaw na ul. Pod Strzechą.

Na zakończenie pragnę Państwu 
przekazać dobrą wiadomość: jak Pań-
stwo pamiętają, koncepcja projekto-
wa parku utknęła na etapie uzgodnień 

drogowych. Zarówno dzięki Państwa 
głosom w Budżecie Obywatelskim na 
projekt „Park Leśny Tetmajera” (pra-
wie 4 000 punktów nie wystarczyło do 
wygranej, ale dało powód do walki), 
jak również dzięki opiece naszego daw-
nego radnego miasta, a obecnie posła, 
Aleksandra Miszalskiego oraz Zarzą-
dowi Dzielnicy VI, projekt budowlany 
Parku Tetmajera znalazł się w budżecie 

miasta na 2020 rok – więc walczymy 
dalej. Aktualnie ze względu na koniecz-
ność  zastosowania prawidłowych roz-
wiązań wodnych, teren ten trafił pod  
uzgodnienia nowej jednostki miejskiej: 
Klimat, Energia, Gospodarka Wodna. 
Najważniejsze, że temat Parku Tetma-
jera jest kontynuowany, bo przy obec-
nej sytuacji finansowej miasta niewiele 
brakowało, aby tak się nie stało. 

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

Lotnisko Balice,
nowy pas startowy

J est to w pewnym sensie oczywi-
ste, że Kraków jest i staje się co-

raz bardziej atrakcyjnym celem wypraw 
turystów z całego świata, a w każdym 
razie Europy. Ocenia się, że obecnie 
Kraków odwiedza rocznie ok. 7 mln tu-
rystów, a prognozy przewidują, że ilość 
ta zwiększy się do ok. 12 mln. W znacz-
nym udziale są to wizyty weekendowe, 
w których istotne jest ograniczenie cza-
su dojazdu i powrotu, po to aby mak-
symalnie wydłużyć czas efektywnego 
pobytu w Krakowie. Dotychczas Port 
Lotniczy w Balicach obsługiwał blisko 
7 mln pasażerów rocznie. W Polsce 
jest on wiceliderem po Warszawie (bli-
sko 18 mln), przed Gdańskiem (blisko 
5 mln) i Katowicami (blisko 5 mln).  
W perspektywie planowana jest budo-
wa Centralnego Portu Lotniczego, lo-
kalizowanego między Warszawą a Ło- 
dzią, który ma obsługiwać początko-
wo 45 mln pasażerów, a docelowo 100 
mln. Obecnie Port Lotniczy w Balicach 
dysponuje jednym pasem startowym. 
Pas ten wymaga generalnego remontu, 
ale to w przyszłości. Obecnie Dyrekcja 
Kraków AirPort realizuje projekt bu-
dowy drugiego pasa, który okresowo 
odciążyłby pas dotychczas użytkowany,  
a w perspektywie umożliwiłby zwięk-
szenie ilości pasażerów, obsługiwanych 
przez lotnisko. Zapewne brane jest pod 

uwagę również i to, że w związku ze 
zniesieniem wiz dla obywateli Polski  
w podróżach do USA, regularne loty do 
Balic od przyszłego roku będą obsługi-
wane przez amerykańskie linie lotnicze 
(wiadomo, regularne linie, duże samo-
loty). Obecna propozycja usytuowania 
pasa startowego pokazana jest na wy-
żej załączonym szkicu.

Przebieg ten różni się nieco w sto-
sunku do pierwotnej wersji i jest bar-
dziej odchylony od gęstej zabudowy 
Krakowa, w kierunku sąsiednich gmin. 
Wiadomo, że większa intensywność 
lotów, to większe zanieczyszczenia po-
wietrza, większy hałas, a także wyłą-
czenie z dotychczasowej użyteczności 
terenów związanych z rozbudową lot-
niska, w tym części terenów traktowa-
nych jako budowlane lub użytkowane 
w celach mieszkaniowych. Zarówno 
obniżenie wartości rynkowej i użytko-
wej tych terenów oraz usytuowanych 
na nich budynków, jak też wskazane 
powyżej zagrożenia dla jakości życia 
osób narażonych na długotrwałe skut-
ki intensywnego funkcjonowania lot-
niska, spowodowały szereg protestów, 
w tym zarówno grup mieszkańców po-
bliskiego Zabierzowa (protest gminy), 
jak również okolicznych wsi: Rząski, 
Szczyglic i Balic, którzy od lat sprze-
ciwiali się rozbudowie pobliskiego lot-
niska. Do protestów dołączyli również 
mieszkańcy Bronowic, sąsiadujących  
z projektowanym pasem, bezpośrednio 

narażeni na skutki intensyfikacji ruchu 
lotniczego po rozbudowie lotniska.

Od kilku lat kolejno Urząd Ochro-
ny Środowiska w Krakowie, a także  
w Kielcach oceniał raport oddziaływa- 
nia na środowisko nowego pasa star-
towego. Ostatnio wydany werdykt jest 
pozytywny dla realizacji rozbudowy 
lotniska w wersji proponowanej przez 
Zarząd Lotniska. Oponenci podnoszą, 
że nowy pas jest niekonieczny, że moż-
na przeprowadzić remont starego pasa 
w trakcie jego użytkowania (jak w Wil-
nie), że koszty są zbyt wysokie (1 mld zł) 
i oczywiście, że realizacja tego projektu 
naruszy ich stan posiadania, jakkolwiek 
by to było rozumiane. Przeciwnicy bu-
dowy nowego pasa startowego, miesz-
kańcy terenów sąsiadujących z lotni-
skiem w Balicach deklarują, że zaskarżą 
decyzje o jego lokalizacji. Piszą też list 
do premiera Mateusza Morawieckiego,  
w którym przedstawiają swoje argu-
menty przeciwko inwestycji portu lot-
niczego w Balicach. 

Wiele wskazuje na to, że sprawa 
trafi do sądu, który będzie musiał roz-
strzygnąć ten spór. To może oznaczać 
dalsze, już kilkuletnie opóźnienie całej 
inwestycji. Mieszkańcy, którzy obawia- 
ją się, że nowy pas startowy Kraków 
Airport nie tylko obniży komfort ich 
życia i negatywnie wpłynie na ich zdro-
wie, ale także obniży wartość ich nie- 
ruchomości, po niekorzystnej dla siebie 
decyzji Generalnej Dyrekcji Ochrony 

EMERGENCY STRIP 2000X60m
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Środowiska (ostatnie miesiące) deklaru-
ją, że sprawę skierują do sądu, a w razie 
niekorzystnego dla siebie werdyktu, chcą 
skargę skierować do Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

Na razie jest to typowa sytuacja pa-
towa, obie strony przedstawiają racjo-
nalne argumenty, świadczące na rzecz 
ich stanowiska. Przyszłość pokaże jak 
rozstrzygnie się ta sprawa.

Włodzimierz Tetmajer, patron 
Szkoły Podstawowej nr 50  

w Krakowie, w swoim poemacie „Na 
dom bronowski” (wyd. w 1916 r.) na-
pisał: Więc pragnę, by dom nowy uczył 
moje dzieci kochać zmarłą Ojczyznę, i czcić 
Ją, jak Boga! A wierzyć, że się nowa nam 
gwiazdą zaświeci! I że przez wieś do Polski 
niepodległej droga.

Jego słowa wypisane na kartach hi-
storii, przypominają młodemu poko-
leniu, czym jest miłość do kraju ojczy-
stego, który choć dla wielu przestał ist- 

Informacja opracowana została na podstawie inter-
netowych komunikatów autorstwa Pana Michała 
Tabaka dot. modernizacji lotniska w Balicach. Link 
https://spidersweb.pl/bizblog/balice-nowy-pas-roz-
budowa-protest-mieszkancy-sad/.

Budżet Obywatelski 2019 – Ocena

W pierwszej połowie listopada br., 
po ostatecznym zatwierdzeniu i ogłosze-
niu list projektów wybranych do realiza-
cji w edycji 2019, dwukrotnie zbierała się 
Rada Budżetu, aby ocenić przebieg tej 
akcji i zebrać uwagi, które mogłyby być 
wykorzystane w następnych jego edy-
cjach.  Wydaje się również, że celowe 
byłoby zebranie i przekazanie władzom 
Miasta, za pośrednictwem Rady Budże-
tu, uwag które zgłosiliby mieszkańcy 
Dzielnicy VI, jako bezpośredni adresaci 
tych działań. Stąd prośba do wszystkich 
zainteresowanych tym tematem o nad-
syłanie do 15 stycznia 2020 r. na adres 
redakcji Gazety Bronowickiej gazetabro-
nowicka@gmail.com uwag, dotyczących 
przebiegu i wyników akcji Budżet Oby-
watelski 2019. Rada Dzielnicy po zesta-
wieniu przesłanych uwag przekaże je 
Radzie Budżetu, celem ich włączenia do 
opracowywanego sprawozdania z bieżą-
cej edycji BO Kraków 2019.

Śpiewajmy razem oddając cześć 
Ojczyźnie naszej

nieć, w sercach Polaków bił 
jeszcze mocniej. Poeta, ży-
jąc pod rządami zaborców, 
wierzył w odzyskanie nie-
podległości Polski, a ma-
rzenie Polaków, które wy-
powiedział w poemacie, 
spełniło się już dwa lata 
później. 

Dzisiaj, dzieci i młodzież  
z Bronowic, nauczone przez 
swojego patrona – nie tylko 
poetę, ale przede wszyst-
kim niezwykłego malarza, 
polityka, zakochanego w kulturze lu-
dowej i obyczajach bronowickich – sza-
cunku do ziemi rodzinnej, uczciły 101. 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. 

6 listopada 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 50 w Krakowie odbył się 
wyjątkowy apel. Uroczystość zainau-
gurowali młodsi uczniowie. Widownia, 
składająca się z uczniów klas od 1. do 
4. wraz z nauczycielami, uczciła Świę-
to Niepodległości wspominając naj-
ważniejsze z okresu zaborów daty, rok: 
1772, 1793, 1795. Wydarzenia histo-
ryczne przywołane zostały w zaaranżo-
wanej swobodnej rozmowie dzieci, co 
sprawiło, że dziecięcy język znacznie uła-
twił zrozumienie istoty święta najmłod-
szym Polakom. Niezwykle ważne było 
również przypomnienie roli symboli 
narodowych, jakie odgrywają flaga, go-
dło i hymn podczas świąt narodowych. 

Druga część apelu dla klas od 5. do 8. 
połączona została z patriotycznym śpie-
waniem, na który została zaproszona 
społeczność lokalna. Opiekę nad uro-
czystością sprawowały mgr Agnieszka 
Goch i mgr Magdalena Gąsienica-Ciu-
łacz. Szkołę swoją obecnością zaszczyci-
li: Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy 
VI – Wojciech Litwicki, Radny Dzielnicy 
VI – Waldemar Antosiewicz oraz miesz-
kańcy Bronowic Małych. Uroczystość 
rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Uczniowie z klas 
8 a i 8 b pod kierownictwem mgr Bar-
bary Wojcieszczak wiernie odtworzyli 
wydarzenia historyczne i ich skutki dla 
narodu polskiego. Uczniowie przypo-
mnieli, na przykładzie „Roty” Marii Ko-
nopnickiej, że katastrofa zaborów i utra-
ta państwowości nie złamały Polaków. 
Wola przetrwania i uparte dążenie do 
odzyskania niepodległości stały się pod-
stawą do odrodzenia wolnej Ojczyzny: 
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy 
pogrześć mowy, Polski my naród, polski lud, 

Królewski szczep piastowy. Nie damy, by 
nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg!”.

O życiu w Polsce, która wykreślona 
na ponad 120 lat z mapy Europy pozo-
stała w sercach i myślach wielu pokoleń, 
o walce Polaków odzianych w mundury 
wrogiej armii i konieczności strzelania 
do siebie nawzajem z wiarą na odzyska-
nie niepodległości, recytujący powtarza-
li za poetą Edwardem Słońskim:

Rozdzielił nas mój bracie, 
zły los i trzyma straż-
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy w śmierci twarz.   
Chór szkolny wraz z klasą 5 c pod kie-

rownictwem mgr. Roberta Pazery przy-
wołał piosenki „Wojenko, wojenko” oraz 
„Przybyli ułani”, które utrzymane w ra-
dosnym nastroju miały podtrzymywać 
na duchu walczących legionistów Piłsud-
skiego i ułanów z czwartego szwadronu. 
Zakończeniem uroczystości było odśpie-
wanie Roty. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
50, wykazali się niezwykłą dojrzałością, 
przywołując trudne dla narodu Polskie-
go wydarzenia historyczne. Przy tym 
wykonany pogram artystyczny wzruszył 
wszystkich uczestników uroczystości, 
gdyż w sali szkolnej rozbrzmiewały, nio-
sąc nadzieję, niewinne głosy, a prawie 
beztroskie postacie dzieci dumnie zdobi-
ły biało-czerwone kotyliony. 

Delegacja uczniów i nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej nr 50, pod opieką 
mgr Marioli Hausner, 11 listopada 2019 
r. wzięła udział we Mszy Świętej w in-
tencji Ojczyzny, odprawianej w parafii 
św. Antoniego w Bronowicach Małych. 
Aby oddać cześć mieszkańcom Brono-
wic Małych,  którzy brali udział w walce  
o wolność i niepodległość Polski w latach 
1914-1921 i w latach 1939-1945, repre-
zentacja szkoły złożyła kwiaty pod tabli-
cą, upamiętniającą lokalnych bohaterów. 

KLAUDIA MAZUR
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Etap pierwszy – aktualny stan budowy

Ulica Młodej Polski, przy której powstanie nowy budynek 
przeznaczony na cele społeczne

W miejsce starego, wysłużonego Przedszkola typu fińskiego powstanie 
nowe Przedszkole, spełniające najwyższe standardy

Po raz kolejny, Zarząd Dzielnicy 
wykazał się dużą skutecznością 

w pozyskiwaniu środków finansowych  
z budżetu Miasta Krakowa, na reali-
zację niezwykle ważnych z punktu wi-
dzenia naszych mieszkańców zadań in-
westycyjnych, które realizowane będą  
w 2020 roku.

Projekt Budżetu Miasta 2020 
dobry dla

naszej 
Dzielnicy

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

Szanowni Państwo

◊ Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 50 przy ul. Katowickiej
Wykonanie robót budowlanych – II etap – stan surowy zamknięty budynku.  
Kwota finansowania:
2 500 000 zł

◊ Przebudowę 
Samorządowego Przedszkola Nr 38
na ul. Jabłonkowskiej 39 (os. Widok)
Planowany zakres rzeczowy w 2020 r. 
to wykonanie projektu budowlanego 
wraz z uzyskaniem wszelkich uzgod-
nień i pozwolenia na budowę. Rozpo-
częcie realizacji inwestycji – I etap. 
Kwota finansowania:
1 500 000 zł

◊ Przygotowanie budowy budynku przy ul. Młodej Polski
na cele społeczne
Planowany zakres rzeczowy na 2020 r. obejmuje opracowa-
nie materiałów do złożenia wniosku o wydanie warunków 
zabudowy oraz ich uzyskanie. 
Zarząd Dzielnicy przedstawił Panu Prezydentowi program 
funkcjonalny dla nowego budynku, który zawierał między 
innymi: • pomieszczenia dla Publicznego Żłobka • pomiesz-
czenia dla Świetlicy Środowiskowej • pomieszczenia dla 
Centrum Aktywności Seniora lub  Klubu Seniora • pomiesz-
czenia dla Centrum Organizacji Pozarządowych, działają-
cych na terenie Dzielnicy • siedzibę Rady Dzielnicy. 
Kwota finansowania:
50 000 zł

DO NAJWAŻNIEJSZYCH Z NICH NALEŻY ZALICZYĆ:



7

Zarośnięte koryto Młynówki Królewskiej

Część terenu, bo byłym motelu „Krak”, na którym powstanie Park 
Radzikowskiego

Ul. Krzywy Zaułek przeznaczona do przebudowy

Lokalizacja przyszłego zintegrowanego węzła przesiadkowego

fo
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◊ Budowę Parku przy ul. Radzikowskiego (w miejscu 
parkingu dla karawanów przy dawnym Motelu Krak)
Planowany zakres rzeczowy inwestycji obejmie 
opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wy-
danie decyzji o PNB i jej uzyskanie. 
Kwota finansowania:
350 000 zł

◊ Przebudowę dróg wewnętrznych w obrębie ulic
Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowickiej 
wraz z ul. Krzywy Zaułek
Planowany zakres rzeczowy inwestycji drogowej: 
uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB, rozstrzygnię-
cie przetargu na realizację zadania i podpisanie 
umowy. Wykonanie robót – etap II. 
Kwota finansowania:
3 267 143 zł

◊ Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem 
P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym
Planowany zakres rzeczowy inwestycji drogowej: ogłoszenie zamó-
wienia publicznego w trybie „zaprojektuj i zbuduj” wraz z uzyska-
niem ostatecznej decyzji o PNB.
Kwota finansowania:
2 520 000 zł

◊ Park Młynówka Królewska
Planowany zakres rzeczowy inwestycji  w roku 2020: opra-
cowanie materiałów do złożenia wniosku o PNB i jego uzy-
skanie. Rozstrzygnięcie przetargu na realizację pierwsze-
go etapu robót, który powinien przynieść efekt w postaci 
utworzenia ciągu komunikacyjnego wzdłuż koryta Mły-
nówki Królewskiej od ul. Na Błonie do ujścia rzeki Rudawy, 
wraz z montażem obiektów małej architektury. Realizacja 
całego zadania potrwa kilka lat i będzie podzielona na kil-
ka etapów.
Kwota finansowania w 2020 r.:
3 160 437 zł

ORAZ
◊ Budowę Parku Tetmajera
Kwota finansowania: 150 000 zł

◊ Przebudowę ul. Stróżeckiego
Kwota finansowania: 67 229 zł

W przypadku obu tych zadań, planowany jest za-
kres rzeczowy inwestycji, obejmujący opracowanie 
materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji  
o PNB i jej uzyskanie. 

Wprowadzenie tak licznej grupy zadań do budżetu Miasta na przyszły rok 
i lata następne, było możliwe dzięki dobrze przygotowanym projektom, 
zaakceptowanym przez Prezydenta Miasta Krakowa – prof. Jacka Maj-
chrowskiego – za co serdecznie dziękujemy!
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Kosmos, Bronowianka, pomnik Armstronga... 
i dzieje osobiste prezesa Stachury 

Ostatnio z okazji 50. rocznicy szeroko 
opisaliśmy historię powstania pomnika ku 
czci Neila Armstronga i pozostałych amery-
kańskich astronautów...* 

Tak naprawdę, w pierwotnej wersji 
miał to być pomnik jakiegoś sportowca, 
np. dyskobola. Cała Polska czciła wtedy 
25-lecie objęcia rządów przez tzw. wła-
dzę ludową, mnożyły się pomysły, zobo-
wiązania, czyny społeczne. W tym całym 
szaleństwie klub sportowy Bronowian- 
ka – mimo że skromny – nie chciał od-
stawać i stąd ten pomysł. Tak się złożyło, 
że mieszkający po sąsiedzku artysta pla-
styk Kazimierz Łaskawski, przy okazji 
członek zarządu klubu, podchwycił po-
mysł i zobowiązał się wykonać rzeźbę. 

Tak spontanicznie i bez wynagrodzenia? 
Dokładnie tak. To był taki nietuzin-

kowy facet, typ społecznika. Na co dzień 
pracował jako dekorator w warsztatach 
teatralnych przy ul. Rajskiej, tam gdzie 
dziś znajduje się Ogród Sztuk. Zgodził 
się, mimo że zdawał się być taki trochę 
wycofany, ale napędzała go partnerka, 
a później żona – Danuta Nabel-Boche-
nek. Ten szalony pomysł z przemianą 
sportowca w astronautę, wyszedł na 
pewno od niej. Zapewne para artystów 
chciała się przy tej okazji wypromo-
wać, ale szybko okazało się, że śmiały 
pomysł wymknął się spod kontroli. Oni 
chyba na moment zapomnieli w jakim 
świecie żyją... 

Był Pan wtedy – w 1969 roku – prezesem 
Bronowianki. W wieku zaledwie 27 lat. To był 
na pewno najmłodszy prezes klubu w Pol- 
sce. I dość nieoczekiwanie znalazł się Pan  
w oku cyklonu, który miał za chwilę nadejść.  
   Tak, rzeczywiście byłem wtedy naj-
młodszym prezesem w kraju. Począt-
kowo nic nie zapowiadało tego cyklonu. 
Łaskawski przez kilka miesięcy zmagał 
się z pękającym betonem, którym obkła-
dał stalowy szkielet pomnika. To nie był 
materiał wdzięczny i najlepszy na rzeźbę, 
ale takie były czasy i takie możliwości. 

Skończyło się pomyślnie, bo pomnik stanął 
na czas, w lipcu 1969. Przypomnijmy datę 
największego święta w czasach PRL-u, ob-
chodzonego – 22 lipca. Następnie prezes 
Stachura osobiście go odsłaniał... 

Tak. Ustawiliśmy go bliżej ul. Zarze-
cze, w miejscu gdzie dziś stoi klubowy 
hotel. Teren przygotowali, pracując spo-
łecznie, członkowie klubu. Pomnik miał 
ok. 6 metrów wysokości. Prezentował się 
oryginalnie, bo był nowatorski w swej 
formie. Sama uroczystość odsłonięcia 
była dość kameralna. Aby tradycji stało 
się zadość zakryliśmy figurę płachtą, ale 
wynikł kłopot, bo zaczepiła się i do od-
słonięcia musiałem użyć długich grabi. 

Już kilka dni później o sprawie dowiedział  
się Gomułka i zaczęło się piekło. Te wyda-
rzenia starałem się w miarę precyzyjnie opi-
sać w listopadowym numerze miesięcznika 
„Kraków” (przedrukowanym niemal natych-
miast w „Gazecie Bronowickiej”) i teraz nie 
będziemy do nich wracać. Jak potoczyły się 
na marginesie tej historii pańskie losy? 

No cóż, lekko nie było. To był środek 
wakacji i przeczuwając już nadchodzą-
ce kłopoty, postanowiłem wyjechać do 
Krynicy, gdzie akurat wczasowała Jo-
lanta, moja przyszła żona. Myślałem, że 
jak wrócę ten zgiełk zdąży ucichnąć, ale 
gdzie tam. Przesłuchiwano mnie kilka-
krotnie w siedzibie Służby Bezpieczeń-
stwa na ówczesnym pl. Wolności (dziś pl. 
Inwalidów). Tamten pokój na IV piętrze 
zapamiętam na zawsze. Szukano inspi-
ratorów, mocodawców czy jak to jeszcze 
można nazwać. Drążono nieustannie 
kwestię wynagrodzenia dla Łaskawskie-
go, podczas gdy powszechnie wiadomo 
było, że rzeźbę wykonał spontanicznie  
i za darmo. Mnie też niedwuznacznie 
sugerowano, że ktoś kupił moją przy-
chylność. Kiedy motyw polityczny po-
wstania pomnika odpadł, usiłowano 
zrobić z tego sprawę gospodarczą, suge-
rując kradzież materiałów – stali zbro-
jeniowej i cementu. Wtedy wyjaśniłem, 
że materiały na pomnik dało Krakow- 
skie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego, opiekujące się wówczas 
klubem i sprawę wkrótce zamknięto. 

Dla Pana to „zamknięcie”, zakończyło się 
jednak dość nieciekawie?

Niestety, tak. Prezesem co prawda po-
zostałem, ale wkrótce musiałem odejść 
z AGH, z Instytutu Automatyki, gdzie 
pracowałem i tak przepadł mój dokto-
rat. Przeniosłem się później na ówcze-

Z Mieczysławem Stachurą, prezesem KS Bronowianka w latach 1969-1972, rozmawia 
Krzysztof Jakubowski. 

sną Wyższą Szkołę Pedagogiczną (dziś 
Uniwersytet Pedagogiczny), do tworzo-
nego przez prof. Mieczysława Franaszka 
Instytutu Techniki. Nie kontynuowa-
łem już pracy nad doktoratem, bo jakoś 
straciłem do tego serce. Poza tym w po-
równaniu z AGH, tamtejsze zaplecze do 
pracy naukowo-badawczej nie było jesz-
cze gotowe. Przypomnę, że gmach przy 
ul. Podchorążych ukończono dopiero  
w 1972 roku. W tym samym roku prze-
stałem też pełnić funkcję prezesa klubu. 

Nikt nie wiedział, co tak naprawdę stało się 
z pomnikiem, poza tym, że wywieziono go 
któregoś jesiennego dnia 1969 roku... 

Uczestnicy wydarzeń – w tym ja – nie 
zapamiętali daty rozbiórki, ale odbyło  
się to zapewne w październiku 1969 
roku. Decyzja wyszła od I sekretarza 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR Cze-
sława Domagały. Ekipą kierował Józef 
Woszczyna szef Dzielnicowego Komitetu 
Czynów Społecznych. Celowo zrobiono 
to w ciągu dnia, a Woszczyna telefonując 
ściągnął mnie do klubu pod pretekstem, 
że „pomnik będzie przesuwany”. To było 
oczywiście kłamstwo, kiedy tam dotar-
łem, wyciągali go już dwoma starami. 
Mówiono, że wróci w spiżowej postaci, 
ale nikt się nie łudził. Symbolizująca  
glob ziemski kopuła-cokół, na której 
stanął pomnik, wylana była w trakcie 
montażu i mocno zespoliła się z figurą. 
W czasie demontażu trudno było oddzie-
lić ją od tego cokołu, aż wreszcie złamała  

Mieczysław Stachura – ówczesny prezes 
KS Bronowianka



9

◁▷
fo

t.
 A

gn
ie

sz
ka

 G
oc

h

się. Później wrzucili ten destrukt na jel- 
cza i pojechali w kierunku ul. Balickiej. 

Konstanty Węgrzyn dziś antykwariusz,  
a wtedy zastępca przewodniczącego 
Rady Dzielnicy Zwierzyniec – gospo-
darza terenu – nie był obecny przy 
demontażu, ale w rozmowie ze mną 
wspominał, że pomnik zakopano za 
pomocą spychacza na terenie klubu..? 

Na pewno nie. Pana Konstantego 
wprowadzono w błąd. Pomnik został 
wywieziony, a miejsce pochówku nie 
jest znane. Najprawdopodobniej były to 
wykopy pod ciągi ciepłownicze, na bu-
dowanym wtedy os. XXX-lecia, w okoli-
cach ul. Krowoderskich Zuchów. Ja przy 
tej wywózce byłem... 

*Historia pomnika postawionego na sta-
dionie KS Bronowianka, opisana została  
w nr 11/2019, miesięcznika „Kraków”, a tekst 
za zgodą autora przedrukowano w całości  
w ostatniej „Gazecie Bronowickiej”.

23 listopada br., w samo połu-
dnie, rozpoczęło się kolejne 

bronowickie Osadzanie Chochoła przed 
„Rydlówką”. Jak zwykle nasza szkoła 
wzięła na swoje barki (nie bez przyjem-
ności!) oprawę artystyczną uroczystości. 
Przybyło prawie 40 uczniów i uczennic  
w strojach krakowskich, rodzice, nauczy-
ciele, mieszkańcy Bronowic i nie tylko… 
Po przemówieniach prof. Jana Rydla, 
dyrektora Muzeum Krakowa – Michała 
Niezabitowskiego, prof. Stanisława Wal-
tosia (twórcy obrzędu) oraz przewodni-
czącego Bogdana Smoka, który w imie-
niu Zarządu i Rady Dzielnicy VI, przeka-
zał listy gratulacyjne dla Pani Marii Ry-
del, długoletniej opiekunki „Rydlówki” 
oraz dyrektora MHMK – Michała Nie-
zabitowskiego, przyszła pora na wystę-
py artystyczne. Wiersze Lucjana Rydla  
i Stanisława Wyspiańskiego deklamowa-
li uczniowie SP 51 i SP 93. Po nich wy-
stąpiła nasza ekipa aktorska z klasy VII  
a wraz z najmłodszą aktorką Alą Laskow-
ską z klasy IV (Isia). Przez scenę przewi-
nęli się Państwo Młodzi, Poeta, Rachela, 
Zosia, Haneczka, Radczyni, Gospodarz, 
Jasiek. Dzieci recytowały znakomicie, 
nie poszły na marne trzymiesięczne pró-
by. Po nich – prawdziwa uczta ducho-

OSADZANIE
CHOCHOŁA

wa – scena finałowa „Wesela”, 
gdzie „stoją wszyscy jak zaklęci”, 
a Jasiek krzyczy rozpaczliwie: 
„Kajsim zabył złoty róg!...” w wy- 
konaniu absolwentów, ubiegło-
rocznych uczniów klasy VIII b. 
Huragan braw, jaki zerwał się 
po ostatnich słowach aktu III: 
„Ostał mi się ino sznur...” – był 
najlepszą odpowiedzią na to, czy 
występ się podobał. Całość przy-
gotowała i koordynowała pani 
Magdalena Furmańska, która 
od ponad dwudziestu lat współ-
organizuje „rydlówkową” uro-
czystość. Najpierw z panią Anną 
Rydlówną, potem z panią Ma-
rią Rydlową, teraz – z Muzeum 
Krakowa. 

Wreszcie nastąpiła najważ-
niejsza część uroczystości – przy 
dźwiękach kapeli uczniowie kla-
sy VIII a wraz z przedstawiciel-
kami Towarzystwa Przyjaciół 
Bronowic owinęli krzak róży 
słomą, a dzieci z Teatru Tańca 
„Dzieci Krakowa” (uczestni-
cy zajęć z młodszych klas SP 50) pod 
kierownictwem pani Violetty Dziki od-
tańczyły krakowiaka wokół Chochoła. 
Wszystko sfilmowała i obfotografowała 
pani Agnieszka Goch. Jako ciekawost-
kę warto podać, że pani Weronika, 
prowadząca owijanie róży chochołem, 
przed dwudziestu sześciu laty, jako 
uczennica SP 50, grała rolę Panny Mło-
dej. Pani Ania Rydlówna udostępniła 
jej wtedy autentyczny strój z wesela Ry-
dla! Po części oficjalnej zostaliśmy za-
proszeni do wnętrza dworku na pyszne 
bronowickie kołacze i gorącą herbatę,  
a dzieci otrzymały drobne upominki 
od pracowników muzeum.

Serdecznie dziękuję moim wspania-
łym aktorom i ich nie mniej wspania-

łym rodzicom za zaangażowanie i serce 
włożone w przygotowanie występu!

Aktorzy z klasy VII a: Lena Sajdak, 
Julia Bartosik, Zuzia Szpilczak, Zosia 
Wojdan, Emilia Rożnowska, Hania 
Kwapień, Gosia Łaba, Wojtek Młynar-
czyk, Szymon Zygan, Bartek Wierzba.

Absolwenci: Natalia Sternak, Asia 
Żupnik, Magda Broda, Mikołaj Rosół, 
Łukasz Marciniszyn, Stanisław Macie-
jewski, Stanisław Kądziołek, Emanuel 
Podlecki.

Tradycja nie ginie, a nasi uczniowie 
niejako „przy okazji” poznają wspania-
ły tekst Wyspiańskiego i historię Bro-
nowic Małych. Do zobaczenia za rok!

Część artystyczna 

Osadzanie chochoła

MAGDALENA FURMAŃSKA
Nauczyciel SP nr 50
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Fig. 1 i 2: Dekoracja stołu wigilijnego. Fig. 3: Przebieraniec Św. Józef. Fig. 4: Przebieraniec 
Żyd. Fig. 5: Przebieraniec Koza albo turoń. Fig. 6: Gwiazda kolędników. Fig. 7 i 8: Ozdobne 
drewniane pudełeczka na kadzidło. Fig. 9: Sposób opisywania drzwi na Trzech Króli16

Wigilia – Wilija
Wigilia była dniem roboczym; 

jeżdżono na zakupy do miasta, 
gdzie dziewczyny kupowały sad, czyli 
drzewko. Ważne w tym dniu było. aby 
do domu pierwszy przyszedł mężczy-
zna, wróżyło to zdrowie na cały rok.  
W poranek wigilijny należało umyć się 
w pieniądzach wrzuconych do miedni-
cy, aby „sie pieniądze cłowieka trzyma-
ły”4. Ważne było również zachowanie 
czystości w domu i dlatego:

„Jeśli w domu jest robactwo np. plu-
skwy, karakony, tedy zamiótłszy śmie-
ci, pod próg wynoszą drugiemu sąsia-
dowi, oczywiście ukradkiem, aby owa-
dy na cały rok tam przewędrowały”5.

Wraz z pojawieniem się na niebie 
pierwszej gwiazdy kończono pracę  
w gospodarstwie i przystępowano do 
dekorowania izby i stołu. Gospodarz ze 
żytniej słomy wykonywał kopy, krzyż  
i gwiazdę, które następnie wieszał kolej-
no za obrazami, u powały i nad drzwia-
mi. Kopy i krzyż pozostawały na miejscu 
do Nowego Roku, natomiast gwiazda aż 
do Trzech Króli. Stół zaścielano słomą  
i sianem, na jego środku gospodarz ro- 
bił gniazdo ze siana, w które wstawiano 
miskę ze strawą (Fig. 1-2)6. Pod obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, który 
często gościł w izbach Bronowic, palono 
świeczki7.

Kiedy izba i stół zostały już odświętnie 
udekorowane, zasiadano do Wilii. Go-
spodyni stawiała na stole miskę, „w owo 
gniazdo ze siana”8. Odmawiano wspól-
nie modlitwę, w tym i o błogosławień-
stwo, aby kolejnego roku doczekano. 
Następnie gospodyni rozdawała opłatki, 
którymi „rożkami opłatków trzy razy (do 
trzeciego razu) przełamują się. ogólnym 
zresztą obyczajem”9. Istniał zwyczaj, że 
gospodarz przed rozpoczęciem wiecze-
rzy wigilijnej zwracał się w stronę okna 
i wołał trzy razy:

„Wilcosku, wilcosku! siądź s nami 
dziś do łobiadu, ale jak nie przydzies 
dziś, nie przychodź nigdy!”10

Włodzimierz Tetmajer opisał brono-
wickie wigilijne potrawy oraz kolejność, 
w jakiej pojawiały się na świątecznym 
stole:

„Jeść poczynają opłatkiem, w grochu 
go maczając. Jakość i porządek potraw 
są następujące: 1. Groch okrągły, dość 
rzadko ugotowany, nieco roztarty. 2. 
Śliwy (śliwki) i gruski suszone, gotowa-
ne. 3. Kluski z makiem na miodzie, 4. Zur  

z grzybami. Po wilii zwykle piją piwo 
lub miód. Żadnej potrawy (ani opłatka 
nie zjada się całkiem, ale każdej zostaje 
na misce „dla gadziny”, tj. dla krów)”11.

Po wieczerzy wigilijnej gospodyni 
dzieliła się potrawami wigilijnymi z kro-
wami oraz opłatkiem, zwanym „rutą”, 
gdyż były w nim zasuszone listki ruty.  
Z kolei gospodarz obwiązywał powró-
słem drzewa owocowe w sadzie oraz 
podcinał je lekko siekierą, wołając: „Cy 
bedzies rodziło, cy nie bedzies, bo cie 
zetnę!”12. Ciekawym również zwyczajem 
było bicie się po wieczerzy wigilijnej „su-
chą rzepą gotowaną, żeby oddać drugie-
mu wrzody”13.

W domach, w których mieszkały pan-
ny, ubierano sad – drzewko zawieszone 
na środkowej części belki podpierającej 
powałę, zwanej stragarzem – jabłkami, 
orzechami i piernikami. Dekorowano 
je również kolorowymi łańcuchami wy-
konanymi z papieru przez kawalerów. 
Zapalano świeczki i kolędowano. Sady 
obrywali zwykle kolędnicy. Na Pasterkę 
do Krakowa wybierało się mało ludzi.  
W tym dniu do południa zwykle szło 
się na trzy msze. A wieczór schodził na 
czyszczeniu odzieży i butów oraz na my-
ciu się, goleniu i czesaniu. Kobiety przy-

gotowywały odświętny strój, m.in. białe 
chustki.

Włodzimierz Tetmajer odnotował 
wierzenia ludowe o Bożym Narodzeniu, 
w tym o gospodarzu podsłuchującym 
rozmowy wołów o północy oraz o prze-
mianie wody w wino:

„Woda się w wilią w wino przemienia, 
ino o to, zeby wiedzieć, o wtorej minucie. 
Jak w te minute nacerpać, to sie juz na-
zad we wodę nic uobróci. Jeden chłop 
przysed pijany do domu we wilią i gada 
do baby, zeby mu wody przyniesła, bo 
go bardzo susylo. Baba wziena konewki 
na ramie i posła do stawu wody przy-
nieś. I prawie w te chwile wraziła jedne 
konewkę, kiej się woda we wino obró-
ciła. Ale drugą to juz nacerpała wody 
cystej, bo juz ta minuta przesła. Ale ona 
zadnem winie nie wiedziący przychodzi 
do domu i przynosi, i daje chłopu pić. 
Chłop bierze konewke, pije, a tu wino,  
i jesce nie bele jakie, ino wino cyste. No  
i miał na święta wina pełną konewke 
Ale cóz, kiej tego wina zaraz się opił wy-
rypał babę po łbie”14.

Osobną kategorię stanowiły wróżby 
dotyczące przyszłego roku. I tak na przy-
kład, jeżeli w Boże Narodzenie był lód, 
to w Wielkanoc należało spodziewać się 

BOŻE NARODZENIE W BRONOWICACH

fig. 1

fig. 2

fig. 4 fig. 3 fig. 5

fig. 8

fig. 6

fig. 7

fig. 9
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Grupa Kolędnicza z Wielkiej Wsi na gościnnych występach w Bronowicach Małych.
„Stodoła” - 2013 r. Fot. ze zbiorów M. Stachury

deszczu. Jeśli w noc wigilijną na niebie 
świeciło wiele gwiazd, to cały rok kury 
miały obficie znosić jaja.

W Boże Narodzenie szło się tylko do 
kościoła. Dzień spędzano w gronie naj-
bliższej rodziny w domu. W tym dniu 
powstrzymywano się od pracy, można 
było tylko ugotować obiad. Nie nale-
żało jednak spać, bo wierzono, że gdy 
gospodarz śpi, to myszy zboże jedzą. 
Wieczór spędzano na wspólnym kolę-
dowaniu przy sadach.

W drugim dniu Świąt zgodnie z oby- 
czajem obrzucano kobiety owsem.  
W dniu Świętego Szczepana rozpoczy-
nano Kolendę, do której parobkowie 
przygotowywali się przez cały Adwent. 
Grupa kolędników składała się z ośmiu 
śpiewających oraz Worowego, którym 
był zwykle stary chłop, ale dowcipniś. 
Niósł worek, służący do zbierania ciasta 
otrzymanego po kolędzie. Kolędnikom 
towarzyszyli muzykanci oraz przebie-
rańcy maszkary: Święty Józef, Żyd. 
Koza lub Turoń (Fig. 3-5). Wieczorem 
gromadzili się w karczmie, by po tań-
cach, około dwudziestej drugiej zacząć 
kolędowanie od dworu.

Nowy Rok to dzień, w którym „na-
mawiano”, czyli zatrudniano parobków  
i służących podczas pewnego rodza-
ju targu na ludzi, odbywającego się  
w miejscowej karczmie lub w Morawi- 
cy. Gospodarz, który upatrzył służącą 
lub parobka w karczmie i chciałby ich za-
trudnić, zapraszał ich do rozmowy przy 
kieliszku wódki. Gdy strony porozumia-
ły się, wtedy służący brał zadatek, czyli 
kolendę. stąd powstał zwrot brać kolen- 
dę. oznaczający „godzić się do służby”15. 
W pierwszy dzień roku gospodarz lub 
parobek rano wynosił kopy i krzyż na 
pole, na którym było zasiane żyto.

Natomiast w święto Trzech Króli wy-
noszono gwiazdę. W tym dniu dziewczę-

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic 
zaprasza mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice do 

 współpracy przy redagowaniu naszego wydawnictwa
pn. „Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie”.  

Serdecznie zapraszamy do współpracy. Kontakt: Barbara Miszczyk; tel. 519 588 720 lub e-mail tpbron@o2.pl 

» Jeżeli masz ciekawą fotografię 
» chcesz podzielić się wspomnieniami czy przypomnieć ważne wydarzenie związane z historią dalszą lub 
bliższą  Bronowic Małych i naszej Dzielnicy
» chcesz podzielić się swoją twórczością – poezja czy prozą – nasze łamy są otwarte dla Ciebie

ta kupowały kadzidło złożone z żywicy 
świerkowej, jałowca, kawałka kredy oraz 
kawałków złota malarskiego. Poświę-
coną kredą stosownie opisywano drzwi 
(Fig. 9), natomiast kadzidłem okadzano 
izbę i krowy. Pozostałe kadzidło przecho-
wywało się w ozdobnych drewnianych 
pudełeczkach (Fig. 7-8) i używano go do 
okadzania krów w ciągu roku. na przy-
kład, gdy cieliły się i wychodziły pierw-
szy raz na pastwisko. Wieczorem, kiedy 
wschodziła pierwsza gwiazda, rozpoczy-
nali kolędowanie mali i starsi chłopcy. 
Chodzili po wsi ze zrobioną ze sita okle-
jonego kolorowym papierem gwiazdą  
(Fig. 6). Gwiazda kręciła się wokół wła-
snej osi i była oświetlona od wewnątrz 
świeczką, umieszczoną w naparstku. 
W tym dniu śpiewano kolędy kościelne 
przypisane na święto Trzech Króli.

Boże Narodzenie to jedne z najbar-
dziej rodzinnych świąt w roku kalen-
darzowym, o uroczystym charakterze 
podkreślonym przez bogatą oprawę 
liturgiczną i liczne zwyczaje mu towa-
rzyszące. Praca „Gody i Godnie święta, 

czyli okres święta Bożego Narodzenia  
w Krakowskiem”, opisująca zwyczaje 
ludowe w Bronowicach jest niezwykłym 
świadectwem obyczajowości tamtej 
epoki, w której żyli nasi pradziadowie, 
dziadowie. Epoki, której już nie ma. 
Włodzimierz Tetmajer przywraca na-
szej pamięci zwyczaje całkiem zapo-
mniane i te wciąż kultywowane – często 
w szczątkowej formie – w naszych do-
mach.

4Wł. Tetmajer. Gody i Godnie Święta, s. 2.
5Wł. Tetmajer. Gody i Godnie Święta, s. 2.
6Wł. Tetmajer, Gody i Godnie Święta, s. 4.
7Wł. Tetmajer. W noc wigilijną. Obrazek sceniczny w pięciu 
odsłonach z czasu wojny, s. 20; L. Pośpiechowa. Twórczość 
literacka Włodzimierza Tetmajera. s. 101.
8J. Dużyk, Bronowickie Boże Narodzenie Włodzimierza Tet-
majera, s. 16.
9, 10 Wł. Tetmajer, Gody i Godnie Święta, s. 4.
11, 12, 13 Wł. Tetmajer, Gody i Godnie Święta, s. 5.
14 Wł. Tetmajer, Gody i Godnie Święta, s. 6.
15Wł. Tetmajer, Gody i Godnie Święta, s. 9.
16Wł. Tetmajer, Gody i Godnie Święta, Tablica I.

Fragment tekstu Anny Samek-Bugno „W krę-
gu prac etnograficznych Włodzimierza Tetma-
jera. Część I: Boże Narodzenie w Bronowicach”  
z „Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich”. 
(Zeszyt nr 27, grudzień 2009).
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Projekt „Olga Tokarczuk w Narutowiczu” 
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Nie! Dla plastiku – to tytuł konfe-
rencji, która odbyła się w naszej 

szkole w listopadzie, w ramach 11. edy-
cji sesji Zdrowy Styl Życia. Wprowadze-
niem do tego tematu były warsztaty pt. 
„PLASTIK IS NOT FANTASTIC” prze-
prowadzone w październiku przez Panią 
Agatę Olejnik z grupą Green Peace. Na 
warsztatach młodzież wykonała „wosko-
wijki”, szydełkowała ze sznurka myjki do 
naczyń oraz szyła z firanek woreczki na 
owoce jako opakowania, które mają za-
stąpić woreczki plastikowe, a korzystanie 
z nich jest bardziej ekologiczne. Ogłoszo-
ny został konkurs na plakat. Jury oceniło 
i wydało werdykt, a w czasie konferencji 
Pani dyrektor Lucyna Łukańska wręczy-
ła dyplomy i nagrody: I miejsce – Olga 
Dudzińska z klasy 1la, II miejsce – Anna Fur-
tak z klasy 1G, III miejsce – Dominika Szeląg  
z klasy 1G. Nagrody zostały ufundowane 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice, za 
co serdecznie dziękujemy.

Podczas konferencji ciekawą prelek-
cję wygłosił pan Wojciech Dybek z UJ 
o szkodliwości plastiku na środowisko. 
Zachęcał młodzież do projektu mają-
cego na celu sprawdzenie czy i w jakich 
ilościach w lokalach gastronomicznych 
są używane produkty wykonane z plasti-
ku poprzez krótką i anonimową ankietę. 
Każdy niezależnie od miejsca zamiesz-
kania może ją wypełnić i zostać bada-
czem (www.niedlaplastiku.pl). Im więcej 
wypełnionych ankiet, tym pełniejszy 

W Zespole Szkół Geodezyjno-
-Drogowych i Gospodarki 

Wodnej imienia Gabriela Narutowicza 
uczniowie w sposób szczególny uczcili 
Laureatkę Nagrody Nobla – Olgę To-

Projekt „Olga Tokarczuk w Narutowiczu” 
w Technikum na Lea 235

karczuk. Wszystkie klasy logistyków, 
geodetów w jednym czasie rozpoczęły 
swoje spotkania z twórczością Olgi To-
karczuk. Został zaprezentowany film, 
stworzony przez uczniów, na temat No-

blistki. Następnie w czteroosobowych 
zespołach uczniowie pracowali nad in-
terpretacją wylosowanych fragmentów 
utworów. „Na warsztat” wzięli fragmen-
ty utworów: „Bieguni”, „Prawiek i inne 
czasy”, „Droga Chlebowa”. Swoje wizje  
i przemyślenia zapisali na arkuszach 
papieru. W ten sposób, z każdej klasy, 
powstało kilka różnych interpretacji. 
Arkusze zostały przekazane do Wy-
dawnictwa Literackiego, a osoby z naj-
lepszymi konkretyzacjami dzieł zostały 
nagrodzone książkami Noblistki. Te 
szczególne chwile są ważne nie tylko 
dla upamiętnienia przyznania Nagro-
dy Nobla dla Polskiej Pisarki, ale rów-
nież dlatego, że żyjemy w czasach Olgi 
Tokarczuk i że każdy z nas może kie-
dyś znaleźć się na „Drodze Chlebowej”, 
mając do wyboru różne rozwiązania. 
Chwile spędzone nad lekturami będą 
również pomocne w dalszych karierach 
i drogach życiowych przyszłych geode-
tów i logistyków.

KONFERENCJA „NIE! DLA PLASTIKU”

obraz użytkowania plastiku. Naukowcy 
stwierdzili, że jeśli nie zmienimy swo-
ich nawyków do 2050 roku w oceanach 
będzie pływało więcej plastiku niż ryb. 
W ciągu najbliższych lat, zgodnie z dy-
rektywą UE, produkty jednorazowego 
użytku wykonane z tworzyw sztucznych 
mają zostać całkowicie wycofane lub 
ich ilość ma zostać ograniczona na ryn-
ku europejskim, w tym także w Polsce. 
Czy to się uda? To zależy również od nas.  
A jak plastik wpływa na nasze zdrowie? 
Pomógł nam na to pytanie odpowiedzieć 
krótki film. Badacze dowodzą, że w ciele 
każdego z nas krążą cząsteczki plastiku 
przyjmowane z wodą i pożywieniem. 
Mogliśmy się również dowiedzieć, które 
opakowania plastikowe są najbardziej 
szkodliwe. Plastik pod wpływem ciepła 
może wydzielać szkodliwe substancje, 

więc najlepiej unikać używania jednora-
zowych naczyń. Są różne rodzaje plasti-
ku. Na plastikowych opakowaniach moż-
na znaleźć oznaczenia od 1 do 7. I tylko 
oznaczone symbolem 2 i 5 są bezpieczne 
dla naszego zdrowia, pozostałych po-
winniśmy unikać i zastępować innymi 
materiałami. Od nas zależy co kupujemy 
i w jakich opakowaniach. Rozpowszech-
nianie informacji na ten temat jest obec-
nie konieczne, daje to jakąś szansę na 
wyeliminowanie plastiku z życia, a przez 
to zmianę dotychczasowych przyzwy-
czajeń. Już teraz wiele firm zobowiązuje 
się do wycofywania plastikowych jedno-
razówek ze swojego asortymentu.
W konferencji uczestniczyły wszystkie klasy 
pierwsze technikum ochrony środowiska, 
logistyki i geodezji.

AGATA CZAJOWSKA
Organizator konferencji
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www.niedlaplastiku.pl


