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Życzenia

Niech zbliżające się Święta, będą czasem refleksji i zadumy, 
czasem spokoju i wyciszenia.

Niech kruchy opłatek w dłoni, będzie symbolem, 
że „Moc w słabości się doskonali”. 

"Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty, 

Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie."

J. Kasprowicz

Redakcja

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
w imieniu Zarządu Dzielnicy VI Bronowice i własnym
składam wszystkim mieszkańcom Bronowic życzenia

zdrowych i pogodnych Świąt.
Życzę Państwu samych radosnych chwil spędzonych 

Bogdan Smok
Przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy VI Bronowice

przy wigilijnym stole w obecności bliskich naszemu 
sercu osób, a Nowy Rok 2011 niech nas obdarzy dobrym
zdrowiem, pomyślnością i niech spełni nasze marzenia.

Niech cichy głos kolędy,  
zjednoczy Nas przy wspólnym stole.  

Odsunie w niepamięć wszelkie waśnie i spory,  
a płomień wigilijnej świecy, niechaj wznieci w sercach nadzieję, 

że nadchodzący Nowy Rok przyniesie wiele radosnych dni, dających 
siłę do spełniania marzeń i stawiania czoła nowym wyzwaniom.
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Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,

Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie."

J. Kasprowicz

CZTERY LATA, CZY WARTO BYŁO?
Po reformie samorządowej, uważanej za refor-

mę, która Rządowi wyszła najlepiej i po czterech la-
tach pracy w Radzie Dzielnicy uważam, że należałoby 
wprowadzić do tej reformy pewne korekty. Korekty, 
które nie wymagają działań legislacyjnych, lecz tylko 
uchwały Rady Miasta.

Mając nadzieję, że wybrana na nową kadencję 
Rada Miasta, będzie prężna i merytoryczna, liczę na 
znalezienie w niej sojuszników do wprowadzenia po-
zytywnych zmian.

Przez upływającą kadencję Rada Dzielnicy, mając 
bardzo małe kompetencje, stanowiła bufor, pomię-
dzy mieszkańcami a Radą Miasta i urzędami. Było to 
bardzo wygodne, zwłaszcza dla tych ostatnich, ponie-
waż odsyłali, interweniujących mieszkańców do Rady 
Dzielnicy, mówiąc że ona posiada środki na konieczne 
prace, gdy tymczasem z roku na rok redukowano te  
i tak skąpe fundusze. 

Po wyborach w 2006 r., udało nam się stworzyć 
zgodny zespół, co umożliwiło nam skuteczne działanie 
i stanowiło połowę sukcesu w dalszej pracy.

Mnie został powierzony nadzór nad remontami 
dróg i chodników, ogródkami jordanowskimi, zielenią, 
planowaniem przestrzennym, stanami prawnymi itd. 
Po tych czterech latach, mając na uwadze wysokość 
środków, jakimi dysponowaliśmy na te cele, mogę  
z całą stanowczością powiedzieć, że zrobiliśmy bardzo 
dużo. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak kar-
kołomnych nieraz poczynań wymagały pewne zadania, 
aby mogły zakończyć się sukcesem. Wyremontowano 
sporo chodników i ulic, część tych prac została wy-
konana bez udziału naszych środków, ale skutkiem 
naszego lobbingu, co zwiększyło ilość realizacji. Prze-
prowadzaliśmy wiele skutecznych interwencji, inicju-
jąc działania odpowiednich służb i rozwiązując wiele 
dokuczliwych dla mieszkańców problemów.
To w czasie trwania tej kadencji, wraz z Towarzystwem 
Przyjaciół Bronowic podjęliśmy walkę z chaotyczną 
zabudową starej części Bronowic Małych, co w końcu 
zaowocowało rozpoczęciem prac nad przygotowaniem 
dwóch planów miejscowych: Bronowice Małe - Tetma-
jera i Bronowice Małe - Rondo Ofiar Katynia.
Powstały nowe place zabaw: w rejonie Młynówki Kró-
lewskiej, przy ul. Zarzecze, na ul. Tetmajera i na os. 
Widok. W przyszłym roku będą jeszcze doposażone, 
przygotowaliśmy również nowe projekty.

To w czasie trwania tej kadencji, diametralnie zo-
stała zmieniona relacja na linii Rada - mieszkaniec. 
Nic, co dotyczy mieszkańców, nie powinno się odby-
wać bez ich udziału. O każdej inwestycji, która mogła 
mieć oddziaływanie na mieszkańców, byli oni zawsze 
informowani. Zorganizowaliśmy wiele spotkań, na 
których często bywało burzliwie, ale właśnie tak, od 
dołu, tworzy się społeczeństwo obywatelskie.

Zdaję sobie z tego sprawę, że z punktu widzenia 
mieszkańca, może się to wydać kroplą w morzu po-
trzeb, a Rada Dzielnicy przez niektórych może być 
postrzegana, jako nieskuteczna. Jednakże to są tylko 
pozory. Trzeba sobie bowiem zdać sprawę z tego, jaki-
mi możliwościami dysponuje Rada Dzielnicy i tu wra-
camy do wstępu. Kompetencje Rad Dzielnic muszą 
być zwiększone, w przeciwnym razie nie będzie można 
zbudować prawdziwego społeczeństwa obywatelskie-

go, samorządnego, mającego wpływ na otaczającą go 
rzeczywistość 

Ilość mieszkańców dzielnicy, znacznie przekra-
cza ilość mieszkańców przeciętnej gminy, zaś środki 
finansowe, jakimi dysponuje dzielnica są żenująco 
niskie. 
Zwiększenie kompetencji Rad Dzielnic, polegające na 
przeniesieniu ciężaru podejmowania decyzji o wydat-
kowaniu środków w dzielnicach na Rady Dzielnic, 
wraz ze zwiększeniem tych środków, może przynieść 
tylko same pozytywy. 
Po pierwsze mieszkańcy chętnie będą wybierać lo-
kalnych liderów, do których mają zaufanie, a potem  
z nimi współpracować, przy podejmowaniu istotnych 
decyzji.
Po drugie, można będzie takich radnych realnie rozli-
czyć z ich działalności. 
Po trzecie, nastąpi większa przejrzystość w wydatko-
waniu środków, gdyż jeżeli Rada Dzielnicy otrzyma 
odpowiednio wysokie środki do swojej dyspozycji np. 
na remonty dróg, bezpośrednio z budżetu miasta, to 
będzie mogła wydać je, wyłącznie na ten cel. Teraz na-
tomiast jednostki takie jak np. Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu, jako dysponent większości 
tych środków, decyduje jak je wydać i w której dziel-
nicy. Nigdy też naprawdę nie wiadomo, ile jest tych 
środków, wiadomo też, że są przesuwane na inne 
miejskie zadania, jak np. ostatnimi czasy na budowę 
stadionu Wisły.

Ta sama zasada powinna dotyczyć remontów szkół 
i przedszkoli, zieleni, ogródków jordanowskich itp., 
w każdej dzielnicy.
Tylko w ten sposób to, co dzieje się na terenie dzielni-
cy, będzie zależeć od jej mieszkańców, a nie od urzęd-
ników, często oderwanych od rzeczywistości.

Gdyby Rady Dzielnic dysponowały konkretnymi 
środkami finansowymi, to nie trzeba by było remon-
tować jednego chodnika, przez kilka lat, zostawiając 
resztę na „lepsze czasy”, remontować dachu przed-
szkola, w dwóch kolejnych latach. Wtedy też można 
by było wynegocjować niższe ceny, opłacałoby się zle-
cać przetargi na pojedyncze, duże zadania.

Prawdziwe oszczędności powstaną, gdy radni będą 
mądrze i po „gospodarsku” wydawać konkretne środ-
ki ze swoich budżetów, wtedy też będzie widać praw-
dziwe efekty ich pracy.

Na zakończenie kadencji pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim mieszkańcom, z którymi współpra-
cowałam przez ostatnie cztery lata i tym, którzy wspie-
rali mnie w trudnych przedsięwzięciach, a wszystkim 
życzę, aby 9 stycznia, wybrali do nowej Rady Dzielni-
cy ludzi wartościowych, którzy będą ich godnymi re-
prezentantami kontynuującymi rozpoczęte przez nas 
dzieło. Tylko w ten sposób, będziemy mieli bezpośred-
ni wpływ na nasze otoczenie i również w dużej mierze 
na nasze życie. 

Wracając do zadanego w tytule pytania, moja od-
powiedź brzmi: warto było kandydować, warto było 
pracować. Odpowiedź, czy warto było iść cztery lata 
temu do wyborów pozostawiam mieszkańcom.

Ewa Nowak
Członek Zarządu 2006 – 2010

Niech cichy głos kolędy,  
zjednoczy Nas przy wspólnym stole.  

Odsunie w niepamięć wszelkie waśnie i spory,  
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Zakończyły się wybory do Rady Miasta Krakowa. 
Wybraliśmy też Prezydenta. Zastanawiam się, czy 
przyniesie to jakieś pozytywne zmiany dla mieszkań-
ców tego pięknego miasta, a więc i dla naszej dziel-
nicy? Czy nasze życie stanie się choćby odrobinę lep-
sze, czy nowo wybrane władze samorządowe będą nas 
dobrze reprezentować, czy będą dla nas wsparciem, 
czy znajdziemy w nich sojuszników czy też wszystko 
pozostanie „ po staremu”? Czy urzędnicy magistratu, 
podlegli Panu Prezydentowi będą pracować dla dobra 
członków gminy, czyli nas mieszkańców, czy też tak 
jak do tej pory, będą wspierać pewne grupy interesów 
naszym kosztem?

Ostatnimi czasy, daje się zauważyć ożywienie 
wśród mieszkańców, którzy wobec bezsilności w sto-
sunku do działających na ich szkodę urzędów, jedno-
czą się przy okazji wspólnych problemów.
Tak zaczęła się walka Towarzystwa Przyjaciół Brono-
wic z chaotyczną i wysoce szkodliwą zabudową Bro-
nowic Małych, dodam że walka skuteczna i obnażają-
ca bezprawne działania Wydziału Architektury.

Teraz znowu mieszkańcy musieli się zjednoczyć  
w proteście przeciwko budowie stacji bazowej telefo-
nii komórkowej na budynku, przy ul. Balickiej 35. 
Inwestycji wysoce szkodliwej, oddziaływującej bezpo-
średnio zarówno na kilka domów jednorodzinnych, 
sąsiadujących z planowaną inwestycją, jak również 
na mieszkańców dużego bloku mieszkalnego przy  
ul. Balickiej 14. 

Wielu z tych potencjalnie zagrożonych osób na-
wet nie ma pojęcia o planowanej inwestycji, bowiem 
Wydział Architektury, który powinien dbać o interesy 
mieszkańców, zadbał o interesy inwestora, ogranicza-
jąc udział mieszkańców jako stron w postępowaniu. 
Ponieważ inwestor napisał we wniosku, że inwesty-
cja ta nie będzie szkodliwie oddziaływać na otoczenie, 
Wydział Architektury odstąpił od wymogu sporządze-
nia raportu oddziaływania na środowisko. Procedura 
kontroli promieniowania przebiega w ten sposób, że 
właściciel anteny (w tym przypadku P4) zostaje o niej 

OSACZANI – NIE BEZSILNI
powiadomiony, demontuje więc jej część, ograniczając 
tym samym moc promieniowania. Wynik kontroli jest 
pozytywny. 

Nikt nie przejmuje się oddziaływaniem tego typu 
inwestycji na zdrowie człowieka, pomimo że przepro-
wadzane wielokrotnie przez naukowców badania po-
twierdzają ich olbrzymią szkodliwość. Najważniejsze 
są pieniądze. Do tej pory, pod protestem, podpisało się 
kilkudziesięciu mieszkańców.

Ta sprawa jest w toku, a tu znowu potencjalny in-
westor, przy aprobacie urzędników, wpadł na pomysł 
wybudowania stacji benzynowej wraz z pawilonem 
gastronomicznym, na wprost bloku, przy ul. Balickiej 
14, a więc w zasadzie na osiedlu (jest złożony wniosek  
o WZiZT). Możemy się więc spodziewać, że po powsta-
niu tej inwestycji wzrośnie zarówno ruch pojazdów, po-
jawią się nocne hałasy, jak również będziemy wdychać 
spaliny i wąchać niezbyt miły zapach paliw tankowa-
nych na stacji. Pomysł wydaje się na tyle absurdalny, 
że w zasadzie nie powinniśmy sobie nim zaprzątać gło-
wy. Przecież urzędnik Wydziału Architektury stoi na 
straży prawa, bezpieczeństwa i komfortu mieszkań-
ców. Nic nam nie grozi…
Niestety, nic bardziej mylnego. Od dobrych kilku lat 
urzędnik z tej instytucji dba wyłącznie o interesy inwe-
stora, a nie mieszkańców.
Trzeba więc znowu się zjednoczyć do walki o przestrze-
ganie prawa. 

Dobrze, że chociaż w tych działaniach otrzymuje-
my wsparcie Rady Dzielnicy, która choć z niewielki-
mi kompetencjami stoi najbliżej mieszkańca, zna jego 
problemy i znajduje często sposoby na ich rozwiąza-
nie. Dobrze, że chociaż w wyborach do Rad Dzielnic 
możemy głosować na człowieka, a nie na listę. To taka 
enklawa samorządności, której jeszcze nie wypaczono. 
Dlatego też 9 stycznia z pełnym przekonaniem wezmę 
udział w wyborach, do czego również Państwa, miesz-
kańców Dzielnicy, szczerze namawiam.

Bogdan Nowak
Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW 

DZIELNICY VI BRONOWICE  

NA WYBORY SAMORZĄDOWE  

DO RAD DZIELNIC,  

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  

9 STYCZNIA 2011 ROKU

Od kilku lat nasza dzielnica daje dobry przykład samorządności 
wyrażanej między innymi dużą frekwencją w wyborach parlamen-
tarnych i samorządowych. Mam  nadzieję, że i tym razem tak się 
stanie. 

Zgodnie z wieloma opiniami wybory do Rad Dzielnic są najważ-
niejszymi wyborami w mieście, gdyż dotyczą nas bezpośrednio. Wy-
bieramy bowiem radnych, którzy będą pracować przez cztery kolejne 
lata na rzecz najbliższej społeczności lokalnej, można rzec społecz-
ności sąsiedzkiej.

Ważne jest zatem, aby takimi sprawami jak: edukacja, bez-
pieczeństwo, kultura, gospodarka komunalna, zagospodarowanie 
przestrzenne i ochrona środowiska, sport, pomoc socjalna i zdrowie 
zajmowały się osoby obdarzone przez nas zaufaniem, gwarantujące 
spełnienie zaciągniętych wobec nas zobowiązań.

W dniu 9 stycznia 2011 roku wybierzemy radnych, którzy na 
co dzień będą musieli współpracować ze sobą, ale przede wszystkim  
ze szkołami, klubami sportowymi, domami kultury, organizacjami 
pozarządowymi i jednostkami miejskimi realizującymi zadania usta-
lone przez Radę Dzielnicy. To od stopnia ich zaangażowania, wiedzy  
i posiadanych umiejętności zależeć będzie poziom życia w miejscu 
naszego zamieszkania, dlatego proszę o udział w wyborach do Rady 
Dzielnicy VI Bronowice i wybór Państwa zdaniem najlepszych przed-
stawicieli.

Szanowni Państwo!

Z poważaniem
Bogdan Smok
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Wydarzenia

Ilona Stus

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielni-
cy VI (od prawej): Artur Śliwa, Alicja Gackiewicz i Bogdan Smok

Dyrektor ZSO nr 8, Krystyna Sionkowska nie kryła radości  
z nowego obiektu 

O duchowy wymiar uroczystości zadbał ks. prałat Jan Franczak
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"ORLIK" ODDANY
Program budowy kompleksów sportowych „Moje 

Boisko – Orlik 2012”, ma na celu udostępnienie dzie-
ciom i młodzieży, nowoczesnej infrastruktury spor-
towej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju 
fizycznego oraz popularyzację aktywnego stylu życia,  
a więc rodzinnych zawodów sportowych, a także week-
endów ze sportem i turystyką. 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do progra-
mu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfi-
nansowana z budżetu jednostki samorządu terytorial-
nego. Kompleks jest ogólnodostępny, a korzystanie  
z niego nieodpłatne, pod nadzorem trenera – anima-
tora sportu.

W ramach III edycji programu, na rok 2010,  
25 listopada br., Prezydent Miasta Krakowa, Jacek 
Majchrowski dokonał otwarcia, już dziewiątego w Kra-
kowie „Orlika”, tym razem w naszej Dzielnicy, przy Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących nr 8, na os. Widok. 
Dwa boiska sportowe, wraz z zapleczem szatniowo-
sanitarnym i oświetleniem, powstały z inicjatywy 
Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, a zwłaszcza 
przewodniczącego Bogdana Smoka i członka Zarządu 
 – Artura Śliwy, którym szczególne podziękowania 
złożyła Krystyna Sionkowska, dyrektor ZSO nr 8  
– operatora „Orlika”. 

Na boisku, o wymiarach 62 x 30 m, z syntetyczną 
murawą, będzie można grać w piłkę nożną, natomiast 
na drugim boisku, wielofunkcyjnym, z poliuretanową 
nawierzchnią, o wymiarach 32,1 x 19,1 m, w koszy-
kówkę, siatkówkę lub tenisa. Koszt budowy wyniósł 
1 009 701, 51 zł.

Symboliczne przecięcie wstęgi, zastąpiło wręczenie 
piłek, które Prezydent Miasta Krakowa złożył na ręce 
przedstawicieli młodzieży, w imieniu której za „Orli-
ka” podziękowała Aldona Solecka. Przed oddaniem do 
użytku, obiekt poświęcił proboszcz parafii św. Jana 
Kantego – ksiądz prałat Jan Franczak.
Radości nie kryła dyrektor, Krystyna Sionkowska, 

podkreślając fakt, że młodzież uważnie śledziła kolej-
ne etapy powstawania obiektu, czego najlepszym do-
wodem jest dokumentacja zdjęciowa.
Należy podkreślić fakt, że zarówno Gimnazjum nr 19, 
jak i XVIII LO, to szkoły o bogatych tradycjach spor-
towych. Z nich wywodzi się wielu piłkarzy i tenisistek 
stołowych oraz zawodników uprawiających inne dys-
cypliny, na co w swoim przemówieniu zwrócił uwagę 
prezydent, Jacek Majchrowski. Do ZSO nr 8 uczęsz-
czał Patryk Małecki, piłkarz Wisły Kraków oraz czo-
łowe tenisistki stołowe Bronowianki: Wioletta Matus, 
Magdalena Górowska i Anna Janta-Lipińska.
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"Olimpiada Przedszkolaka"

Ferie na sportowo

"Akcja lato"

Oddanie do użytku mieszkańcom Bronowic bo-
iska wielofunkcyjnego „Orlik” skłania do kilku reflek-
sji, związanych z kończącą się kadencją Rady Dzielni-
cy VI, w której działaliśmy przez 4 lata. Orlik, to uko-
ronowanie dużej aktywności członków Rady i jeden  
z dowodów, że w dzielnicach rodzą się i są realizowa-
ne ważne inicjatywy dla lokalnych społeczności.
Wielofunkcyjny obiekt, który powstał na osiedlu Wi-
dok, w Bronowicach, jest dobrym symbolem aktyw-
ności radnych mijającej kadencji. 

Przez cztery lata daliśmy najmłodszym, ale i też 
starszym mieszkańcom Bronowic, wiele nowych moż-
liwości do rozwijania się i atrakcyjnego spędzania 
wolnego czasu. 

Organizowaliśmy – we współpracy z Klubem Spor-
towym „Bronowianka” – wakacje i ferie, organizowa-
liśmy też czas wolny po szkole w ramach programu 
„Mój trener, mój przyjaciel”.

Już dziś wiedzą, jak wielką radość może dawać sport, 
więc na pewno z niego nie zrezygnują.

Rada Dzielnicy VI w mijającej kadencji poświęci-
ła wiele uwagi i pracy podnoszeniu świadomości, jak 
ważny jest zdrowy styl życia, a efekty tego możemy 
wszyscy obserwować. W imprezach rekreacyjno-spor-
towych organizowanych przez Radę Dzielnicy lub przy 
jej współpracy, uczestniczyły tysiące mieszkańców na-
szej Dzielnicy, szczególnie cieszy, że największą grupę 
stanowiły dzieci i młodzież.

Mamy nowe ścieżki rowerowe i spacerowe, mogą  
z nich korzystać także rolkarze. Miłośnicy deskorolek 
mogą korzystać z nowej infrastruktury w skatepar-
ku. Udało się nam stworzyć lub zmodernizować kilka 
ogródków jordanowskich. To kolorowe i bezpiecznie 
miejsca zabaw dla dzieci, także miejsca spotkań dla 
rodziców i dziadków.
Latem i wiosną tętni tam osiedlowe życie, kwitnie 
dziecięca pomysłowość i kultywowane są więzi mię-
dzy mieszkańcami. Liczne grono korzystających z tych 
miejsc mieszkańców Bronowic potwierdza, że Rada 
Dzielnicy wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwa-
niom mieszkańców. 
Na bieżąco staraliśmy się te potrzeby monitorować  
i reagować na głosy Bronowiczan.

Efektem takiej właśnie otwartości na głos miesz-
kańców, jest stworzenie nowego centrum spotkań dla 
seniorów Bronowic i wspieranie ich inicjatyw w ra-
mach Klubów Seniora. Rada Dzielnicy wspierała też 
wszelkie przedsięwzięcia edukacyjne naszych szkół, 
przedszkoli, bibliotek, organizacji dbających o brono-
wicką kulturę.

To tylko kilka przykładów, że dzielnicowi radni bę-
dąc najbliżej spraw mieszkańców – nawet w ramach 
skromnego budżetu – potrafią skutecznie im służyć. 
9 stycznia 2011 roku odbędą się wybory do Rad 
Dzielnic. Ważny będzie każdy Państwa głos, tym bar-
dziej, że frekwencja w tych wyborach, będzie dowodem 
na to, jak istotną rolę odgrywają Rady Dzielnic. 
Mamy nadzieję, że nowa Rada Dzielnicy VI, będzie 
działać równie prężnie, jak ta, z kadencji 2006-2010. 

Szanowni Państwo

Stałym punktem oferty sportowej Dzielnicy VI, sta-
ły się zawody sportowe dla przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych i średnich. Jako pomysłodawcy 
i realizatorzy projektu „Olimpiada przedszkolaka” je-
steśmy szczególnie dumni z jego rozwoju, bo w dzie-
ciach i rodzicach zaszczepiona już została sportowa 
iskierka i będzie towarzyszyć im przez następne lata. 

Artur Śliwa
Agata Pasionek – Sacha

Jadwiga Więcławek 
radni 2006 – 2010

Cztery lata kadencji
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Był też czas na wspomnienia

Spotkanie Seniorów w "Jordanówce"

Pawilon socjalny – Klub Seniora na terenie SP 153 Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski ogląda  
pawilon socjalny – Klub Seniora na terenie SP 153

NASI SENIORZY

W dniu 26 listopada, w Klubie 
„Jordanówka”, spotkali się Senio-
rzy naszej Dzielnicy, mieszkańcy  
os. Widok. 
Spotkanie zorganizowała przewodni-
cząca Koła Emerytów - Maria Szwed. 

W spotkaniu, oprócz seniorów, 
udział wzięli zaproszeni goście,  
a wśród nich przedstawiciele Rady 
Dzielnicy VI, przewodniczący Bogdan 
Smok i wiceprzewodnicząca Alicja 
Gackiewicz oraz Prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Wiktor Sajder. 

Celem spotkania, było podsumo-
wanie zadań zrealizowanych w ra-
mach otwartego konkursu ofert, na 
który środki przekazała Rada Dziel-
nicy VI Bronowice. 

Spotkanie przebiegało w miłej  
i serdecznej atmosferze. 

Nie brakowało tematów do rozmów. Był 
czas na wspomnienia i tematy bieżące, 
a także przyszłe plany. 
To właśnie w nawiązaniu do nich, padło 
istotne pytanie o Klub Seniora. 
– Będzie takie miejsce, w którym jesień 
życia staje się wiosną, czyli Klub Seniora, 
czekamy na odbiór pawilonu – odpowie-
działa pani Alicja Gackiewicz.

Na zakończenie spotkania, przewodni-
cząca Koła Emerytów, w imieniu własnym  
i seniorów, wręczyła wiceprzewodniczą-
cej Alicji Gackiewicz bukiet róź, w podzię-
kowaniu za pamięć i troskę oraz owocną 
współpracę.

fo
t.

 I
lo

n
a 

S
tu

s



8

Gazeta Bronowicka
Wydarzenia

ciąg dalszy ze str. 12

NIE TYLKO "ORLIK" – Z ŻYCIA ZSO NR 8

Beata Bandarzewska

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzie-
ży chowanie” – słowa te za Stanisławem Staszicem, 
wybitnym myślicielem oświeceniowym, zacytowała 
dyrektor ZSO nr 8, Krystyna Sionkowska, otwiera-
jąc wraz z Prezydentem Miasta Krakowa, kompleks 
boisk – Orlik. Myśl, zawarta w tych słowach, towa-
rzyszy nam w każdym dniu pracy z młodzieżą, co po-
twierdzają podejmowane działania. 

„Solidarność, to znaczy: jeden i drugi, a skoro 
brzemię; to brzemię niesione razem, we wspólnocie, 
a więc nigdy jeden przeciw drugiemu” – zacytowana 
wypowiedź Jana Pawła II stała się mottem sesji histo-
rycznej, która w październku br. odbyła się w naszej 
szkole. Jej tematem były narodziny wielkiego ruchu – 
Solidarności. Sesja nie tylko koncentrowała się na wy-
darzeniach prowadzących do wolności, ale uświado-
miła uczniom, że idee Solidarności są nadal aktualne 

i żywe – niezależnie od sytuacji społecznej i politycznej 
oraz miejsca, w którym się żyje.

Działania te niejednokrotnie przenoszą się poza 
obręb budynku 22 października 2010 roku, odbyło 
wieczorne spotkanie w kawiarni Jana Noworolskiego. 
Miało ono charakter happeningu o prowokująco i in-
trygująco brzmiącym tytule „ The Dreadnought Hoax 
Reactivated, czyli "Jaja po Noworolsku”. Pretekstem 
do spotkania było stulecie słynnego „Noworola”, któ-
re w metafizyczny sposób zbiegło się z setną rocznicą 
niesławnego żartu, sprawionego Brytyjskiej Marynar-
ce Wojennej przez kilku prowokatorów z kręgu tak 
zwanej „The Bloomsbury Group”. Inspiracją dla hap-
peningu była także, odbywajaca się właśnie w MCK,  
w Krakowie, wystawa poświęcona „Grupie Bloomsbu-
ry", Brytyjskiej Bohemie kręgu Virginii Woolf. 

Pani Maria przygotowała też program artystycz-
ny obchodu „Osadzenia Chochoła”, zachęcając  
artystów, dzieci szkolne ze Szkoły Podstawowej nr 50, 
do udziału. 

O godz. 14.30, kapela zaczęła grać na powitanie go-
ści. Zjechało ich się wielu. Stawili się krewni i powino-
waci Rydlów, była m.in. wnuczka siostry Lucjana Ry-
dla, Barbara Langie, wnuczka Włodzimierza Tetmaje-
ra, Zofia Gręplowska z mężem Markiem, był założyciel 
Muzeum jego wierny przyjaciel i opiekun Stanisław 
Waltoś. Byli goście zdawałoby się dalecy od „Rydlów-
ki”, jak konsul generalny USA, Allen Grynberg wraz 
z małżonką i jak, urzeczona Młoda Polską dr Urszula 
Dawidowicz wraz z mężem i synem z Wrocławia i jak, 
goście z pierwszych stron gazet: wojewoda Stanisław 
Kracik, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa 
Marta Patena, radny miasta Krakowa (2006-2010) 
Wojciech Hausner, Dyrektor Wydziału Kultury UMK 
Stanisław Dziedzic, Przewodniczący Rady Dzielnicy VI 
Bogdan Smok, Dyrektor Muzeum Historycznego Kra-
kowa Michał Niezabitowski, profesorzy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Pedagogicznego, nauczyciele Szkół 
Podstawowych: nr 50 im Włodzimierza Tetmajera 
i nr 93 im. Lucjana Rydla. Przyjaciele i dobrodzieje 
„Rydlówki” m.in. Roma i Zbigniew Święchowie, Euge-
niusz Batko, Kazimierz Kaczmarczyk oraz nieocenieni 
przyjaciele z Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, a tak-
że starzy i nowi mieszkańcy Bronowic Małych z pro-
boszczem parafii św. Antoniego Marianem Bylicą i ks. 
prałatem Leopoldem Witkiem. Punktualnie, o 15.00, 
zaczął się obrzęd. W nastrój uroczystości wprowa-
dziła nas Maria Rydlowa, obecny kustosz Muzeum, 
opowiadając, ze swadą, historię obrzędu. Przybyłych 
gości powitał Jan Rydel, a prezes Oddziału Krakow-
skiego PTTK Kazimierz Synowski w swoim przemówie-
niu ukazał zgodną, lata trwającą współpracę Oddziału  
z rodziną Rydlów, charakter święta chochołowego 
coraz głębiej wrastającego w Kulturę Ziemi Krakow-
skiej.

A kiedy rozległa się znana nostalgiczna melodia 
„Miałeś chamie złoty róg…”, na klombie z krzewem 
róży, jeszcze kwitnącej korowód bronowianek przy-

stąpił do otulania krzewu słomą, do przewiązania go 
powrósłami. A potem taniec, wokół Chochoła. Z tem-
peramentem tańczyła młodzież, a potem krakowiaka 
tańczyły z ogromnym wdziękiem maluchy z zerówki. 
Otaczający klomb, tłum gości, patrzył na tańczących, 
mieniących się kolorami, z zachwytem nagrodził ich 
brawami. W tym samym czasie, przed mikrofonem 
ustawiła się gromadka młodzieży, z bronowickiej 
szkoły, która recytowała liryki Lucjana Rydla. 

I znów zagrała kapela, gospodarze zaprosili star-
szych do świetlicy, dzieci ukołysane muzyką i tańcem 
zostały na werandzie, częstowane herbatą z cytryną  
i kołaczami. Gdy kapela ucichła, w świetlicy wygłosił, 
niesłychanie ciekawy, wykład prof. UJ Andrzej Ro-
manowski, o skrzydlatych słowach z dramatu „Wese-
le”, które przybrały z biegiem lat formę przysłów, jak 
np.: „Chińczyki trzymają się mocno”, „człek człekowi 
nie jednaki, ptak ptakowi niedorówna, nie poleci orzeł  
w …”, ”Serce, a to Polska właśnie”. Następnie wy-
stąpił aktor Teatru Starego, Jacek Romanowski - 
świetny recytator poezji. Przeczytał w sposób prosty 
i sugestywny, mało znany wiersz Karola Huberta Ro-
stworowskiego pt. „Ku czci Lucjana Rydla”, napisany  
w 10-lecie śmierci poety oraz nieznany wiersz Lucjana 
Rydla pt. „O wierzbo polska”, napisany w czasie I Woj-
ny Światowej. Autor porównuje w nim naród polski do 
wierzby, z obciętymi gałęziami, wypalonym wnętrzem, 
jednak odradzającym się z każdą wiosną. Wysłuchali-
śmy również wzruszający fragment z dramatu „Zacza-
rowane koło” – monolog pełny żalu Głupiego Maciu-
sia, pilnującego koni nocą na pastwisku, zakończony 
naśladującymi śpiew słowika „cierp.., cierp.., cierp..,”. 
Brawom nie było końca. 

Znów zagrała muzyka i jak co roku panie  
Beata, Hania i Ania wraz z Barbarą i Magdą ubranymi  
w stroje bronowickie, częstowały kołaczem, herbatą  
z rumem, kawą i trwały „nocne„ rodaków rozmowy…

Jak nakazuje stary bronowicki obyczaj weselny, 
opuszczający „Rydlówkę” goście, byli żegnani różą 
czerwoną i gościńcem – zawiniętym w serwetkę ka-
wałkiem kołacza.  

 Anna Rydel – Johnston 

HISTORIA CHOCHOŁA
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Świąteczne rozmaitości

Beata Bandarzewska

[is]

Świąteczne 
Smakołyki

Słowo kolęda pochodzi z łaciny. W staro-
żytnym Rzymie calenda, oznaczało pierwszy 

Karpiński, sławny poeta, któ-
ry jest autorem kolędy „Bóg 
się rodzi”, wydanej drukiem  
w 1792 roku. Jej oryginal-
ny tytuł brzmi „O narodzeniu 
Pańskim”, a melodia to nic 
innego, jak najpopularniej-
szy ówczesny polski taniec 
 – polonez. 

CIASTECZKA BOŻONARODZENIOWE

•1 słodka cebula, drobno posiekana •1 szklanka śmietany •Pół szklanki jogurtu naturalnego •1 łyżka świeżo wyciśniętego 
soku z cytryny •1/4 łyżeczki cukru •2 jabłka obrane i cienko pokrojone w plastry •2 małe korniszony, drobno posiekane 
•Sól i świeżo mielony pieprz •280g marynowanych filetów śledziowych, odsączonych •2 gotowane ziemniaki, pokrojone  
w plastry (opcjonalnie) •1 mały, ugotowany burak, obrany i pokrojony w kostkę •1 łyżka posiekanego koperku, do 
dekoracji

•600g mąki •1 łyżka stołowa kakao •2 łyżeczki soli •95g (pół szklanki) cukru •50g (pół szklanki) kruszonych orzechów 
laskowych • 60g masła •12g świeżych drożdży •250 ml wody •60ml mleka •jajko •200g kropelek czekoladowych •50g 
mąki do posypania

•100 g mąki tortowej •100 g mąki krupczatki •100 g masła 
lub margaryny •50 g cukru pudru •1/4 łyżeczki proszku do 
pieczenia •1 żółtko •1 łyżka mleka •3 jabłka renety •50 g 
rodzynek •1 łyżka smażonej skórki pomarańczowej •3 łyżki 
cukru •kilka kropli aromatu pomarańczowego

■ Mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia posiekać  
z masłem i cukrem pudrem. Dodać pozostałe składniki i szybko 
zagnieść gładkie ciasto ■ Oprószając mąką rozwałkować 
placek o grubości ok. 4 mm. Dużą foremką wycinać ciasteczka 
lub radełkiem wykrawać kwadraty, romby, prostokąty. 
Przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia  
■ Jabłka obrać, zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Wymieszać 
z drobno pokrojoną skórką pomarańczową, aromatem 
pomarańczowym oraz z wcześniej namoczonymi we wrzątku, 
a następnie odsączonymi rodzynkami ■ Na każdym ciasteczku 
równomiernie rozłożyć warstwę masy jabłkowej ■ Piec około 
20 minut w temp. ok. 170 stopni. Już upieczone ciasteczka 
posypać cukrem i zostawić na 3-4 minuty w zamkniętym 
wyłączonym piekarniku ■ Najsmaczniejsze pierwszego dnia 
po upieczeniu. Anna Rydel – Johnston 

HISTORIA KOLĘD

Słowa kolędy „W żłobie leży” wyszły najprawdopodob-
niej spod pióra Piotra Skargi, jezuity, teologa i pisa-
rza, nadwornego kaznodziei Zygmunta III Wazy.
Z kolei dziewiętnastowieczna kolęda „Mizerna ci-
cha” jest dziełem innego znanego poety, Teofila  
Lenartowicza. 

Popularność kolęd zazwyczaj ogranicza się do jed-
nego kraju. Wyjątek stanowi kolęda „Stille Nacht” (Ci-
cha noc), która znana jest na całym świecie. Przetłu-
maczono ją na około 300 języków.
Po raz pierwszy została wykonana 24 grudnia  
1818 r. w kościele św. Mikołaja w Oberndorfie, małej 
wiosce 10 km na północ od Salzburga (Austria). Au-
torem słów był ks. Joseph Mohr (1792-1848), wikary 
w tym kościele. Muzykę napisał Franz Xaver Gruber 
(1787-1863), organista w tej samej parafii, a jednocze-
śnie nauczyciel muzyki w sąsiedniej wiosce Armsdorf. 
Jak podają kroniki ks. Mohr śpiewał tenorem, akom-
paniując sobie na gitarze, a prof. Gruber – basem. 
Chórek parafialny powtarzał ostatnie wersy każdej 
zwrotki. Znacznie później, w 1855 r. Gruber opraco-
wał partyturę na sopran i kontralt z towarzyszeniem 
organów. Pierwszy rękopis tekstu, datowany na 1816 
rok, znajduje się w Muzeum w Salzburgu. Mieści się 
ono przy Steingasse 9, gdzie urodził się ks. Mohr. 

dzień miesiąca. Z tej okazji, zwłaszcza gdy pierwszy 
dzień miesiąca był jednocześnie pierwszym dniem 
roku, składano sobie życzenia i śpiewano okoliczno-
ściowe pieśni, nie mające jednak nic wspólnego z póź-
niejszymi kolędami, jednak w średniowieczu, nazwa 
ta została zapożyczona z tej rzymskiej tradycji. 

Większość kolęd, to utwory bardzo stare, liczące 
200, 300 lat. Kolędy, czyli pieśni o tematyce bożona-
rodzeniowej, zaczęły powstawać prawdopodobnie do-
piero w XIII wieku. 
Ludowa pobożność, bliższa naszej kulturze narodziła 
się dopiero u schyłku średniowiecza. Wtedy pojawiły 
się znane nam dzisiaj tradycje świątecznej szopki, ja-
sełek czy właśnie śpiewania kolęd. Najstarsze kolędy 
przypisuje się św. Franciszkowi, niestety nie dotrwały 
do naszych czasów. Różniły się one od innych kościel-
nych pieśni. Słowa były napisane po łacinie, a melodia 
przypominała kościelny hymn. W XVI wieku zaczęto je 
tłumaczyć na język polski i kilka z takich  kolęd do-
trwało do naszych czasów. Najbardziej znaną spośród 
nich jest „Anioł pasterzom mówił”, jednak więcej niż 
połowa popularnych kolęd pochodzi z XVII i XVIII wie-
ku. Wiele z nich ma charakter kołysanek, pełnych cie-
pła. Z tego okresu pochodzą „Gdy śliczna Panna Syna 
kołysała”, „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, „Oj 
maluśki”. Barok (zwłaszcza wiek XVIII) przyniósł tak-
że kolędy z motywami pasterskimi. W sztuce późnego 
baroku stała się modna tematyka pasterska. Powstały 
wtedy „Dzisiaj w Betlejem”, „Przybieżeli do Betlejem 
pasterze”, „Wśród nocnej ciszy”, „My też, pastuszko-
wie”, „Pasterze mili”.

Większość kolęd, to dzieła anonimowe, ale niektó-
re napisali ludzie znani, jak na przykład Franciszek 

BUŁECZKI DROŻDŻOWE Z ORZECHAMI I CZEKOLADĄ

WARSTWOWA SAŁATKA ŚLEDZIOWA

■ Zmieszać ze sobą składniki. Do mąki dodać kakao, cukier, sól, masło, drożdże i wodę. Wlać również 
odrobinę mleka. Całość mieszać w garnku dużą łyżką lub mikserem (niska moc ok. 4 minuty) ■ Dodać resztę 
składników: kropelki czekoladowe, kruszone orzechy i resztę mleka ■ Przygotować ciasto. Uformować  
z niego kulę i zagniatać na posypanej mąką stolnicy. Pozostawić na 5 minut ■ Podzielić ciasto na dwie 
równe części i zrobić z nich wałeczki. Włożyć je do miski (lub położyć na blachę) i przykryć ścierką ■ 
Poczekać, aż ciasto urośnie. Powinno to potrwać około 2 godziny ■ Uformować bułeczki. Podzielić wałki 

na 3cm kawałki i umieścić je na blasze do pieczenia. Na każdej bułeczce zrobić 2-3 nacięcia. Z wierzchu posmarować 
bułkę „roztrzepanym” jajkiem ■ Nagrzać piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Włożyć bułeczki do piekarnika  
i piec przez około 15 minut, dopóki nie nabiorą lekko brązowego koloru.

■ Cebulę namoczyć w misce z zimną wodą przez około 15 minut ■ Odsączyć i wymieszać ze śmietaną, jogurtem, sokiem z 
cytryny i cukrem ■ Dodać jabłka i korniszony oraz doprawić solą i pieprzem (ostrożnie z solą bo śledzie są słone) ■ Przełożyć 
połowę śledzi do miski i przykryć warstwą ziemniaków i buraków ■ Całość pokryć śmietaną z cebulą ■ Następnie, na samej 
górze, zrobić kolejną warstwę ze śledzi oraz ziemniaków i buraczków ■ polać po wierzchu sosem śmietanowym ■ Przykryć 
danie plastikowym workiem i schładzać w lodówce przez około 5 godzin ■ Przed podaniem przystroić potrawę koperkiem.
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
Informator Co, Gdzie, Kiedy

KLUB KULTURY „MYDLNIKI”
ZAPRASZA

KALENDARZ  
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 

BRONOWIC

ATRAKCYJNE ZMIANY W TARYFIE 
BILETOWEJ

BILETY MPK PRZEZ KOMÓRKĘ
KK "Mydlniki" ul. Balicka 289, tel. (12) 637-97-12.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI STRAŻY  
MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice,  
ul. Zarzecze 124 a,

(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta:
Bronowice Małe – św. Antoniego z Padwy, ul. Pod Strzechą 
16: 7:00, 10:00, 12:00 (IX-VI, 18); Os. Widok – św. Jana Kantego, 
ul. Jabłonkowska 18: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30, 21:00 
(IV – X); 7:30, 9:00, 12:00, 18:30, 21:00 (VII – VIII); Os. Bronowickie 
– św. Wojciecha, ul. św. Wojciecha 4: 7.30, 9:00, 10.30, 12:00, 
(IX – VI, 13), 18:00, (VI – VIII, 19:00); Mydlniki – Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 7:30, 9:00, 10:30 (dla dzieci), 
12:00, 18:00.

Całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych 
zapewniają następujące apteki:

„Apteka pod Opatrznością”, przy ul. Karmelickiej 23,  
tel. (12) 631-19-80; Apteka Prywatna, ul. Galla 26, tel. 
(12) 636-73-65; Apteka CEFARM, ul. Kalwaryjska 94, tel. 
(12) 656-18-50; Apteka CEFARM „DBAM O ZDROWIE”,  
os. Centrum A bl. 4, tel. (12) 425-75-40; Apteka „VENA-VITA”, 
ul. Wolska 1, tel. (12) 265-29-70.

Od wtorku, 7 grudnia weszła w życie uchwała Rady Miasta 
Krakowa, która wprowadza atrakcyjne zmiany w taryfie biletowej, 
zwłaszcza dla osób starszych. Emeryci i renciści, dostaną do 
dyspozycji dwa bilety roczne. Pierwszy z nich będzie kosztował 94 zł 
i otrzyma go każdy, kto ukończył 60. rok życia i posiada legitymację 
emeryta i rencisty, bądź prawomocną decyzję o przyznaniu świadczeń 
emerytalno - rentowych. Drugi bilet będzie kosztował tylko 40 zł, 
jednak nie będzie obowiązywał w godzinach szczytu (między 6.30 
a 9.00 i między 14.00 a 18.30). Zakupić go będą mogli renciści  
i małżonkowie rencistów, na których ci pierwsi otrzymują dodatki 
rodzinne.

W taryfie biletowej nadal obowiązuje też przepis dotyczący 
darmowych przejazdów dla osób po 70. roku życia.
Na zmianach skorzystają też osoby wybierające się do teatru, 
opery czy filharmonii. Od wtorku będą oni bowiem uprawnieni do 
darmowych przejazdów komunikacją miejską na dwie godziny 
przed wydarzeniem kulturalnym i na pięć godzin po rozpoczęciu 
spektaklu czy koncertu. Jedynym warunkiem będzie posiadanie 
ważnego biletu wstępu na spektakl.

Z kolei, od poniedziałku, 6 grudnia, pasażerowie mogą kupować 
bilety na autobusy i tramwaje przez komórkę. Aby zakupić bilet 
tą drogą, należy zainstalować na telefon specjalną aplikację. 
Dzięki uruchomionej usłudze krakowianie będą mieli możliwość 
wygodnego nabycia biletu w każdym miejscu, przez 24 h na dobę. 
Z usługi korzystać będą mogli klienci wszystkich operatorów sieci 
komórkowych.

By zakupić bilet za pomocą telefonu komórkowego wystarczy 
zarejestrować się na stronie www.mobilet.pl i pobrać specjalna 
aplikację na aparat. Później należy zasilić elektroniczne konto 
dowolną sumą pieniędzy. Od tego momentu możemy kasować bilety 
przy pomocy telefonu. Jak to zrobić? Po wejściu do pojazdu trzeba 
wybrać w aplikacji moBilet, rodzaj biletu i linię, jaka nas interesuje 
i gotowe.

Przez komórkę kupimy wszystkie rodzaje biletów miejskich  
i aglomeracyjnych tj.: jednoprzejazdowych (dla 1 osoby i grupowych) 
oraz wieloprzejazdowych (15 min, 60 min., 90 min., 24h, 48h, 72h, 
tygodniowych, weekendowych rodzinnych). Sprzedażą nie będą 
objęte tylko bilety okresowe.

9 stycznia, niedziela, godz. 11:30
Spotkanie teatru „Bajdurki”  

pt. „Przygody Zająca Poziomki - czyli ABC zdrowia na wesoło” 
wstęp 5zł 

16 stycznia, niedziela, godz. 11:30
„Szopka krakowska” w wykonaniu Grupy Obrzędowej KK 

„Mydlniki” oraz Kapeli Ludowej „Mydlniczanie” 
 wstęp 5zł

16 grudnia, niedziela, godz. 9:00
Koncert chóru Schola Cantorum Mydlnicensis 

w kościele parafialnym Mydlnik.

18 stycznia, wtorek, godz. 10:00
„Szopka krakowska” w wykonaniu Grup Obrzędowej KK 

„Mydliniki” oraz Kapeli Ludowej „Mydlniczanie”- 
spektakl dla Szkoły Podstawowej 138

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic od roku 
gromadzi fundusze na wykonanie tablicy 
upamiętniającej udział mieszkańców Bronowic 
Małych w walkach o odzyskanie niepodległości 
Polski w latach 1914-1920 i 1939-1945. 

W celu pozyskania funduszy potrzebnych na wykonanie tablicy 
Towarzystwo Przyjaciół Bronowic wydało Kalendarz Bronowicki 
na 2011r. 
Kalendarz można kupić:
w kiosku, przy pętli tramwajowej w Bronowicach Małych,
w firmie Dante, przy ul. Wallek-Walewskiego
oraz w siedzibie TPB, przy ul. Pod Strzechą 16. 

Jednak koszt wykonania tablicy w wysokości około 12 000 złotych 
przerasta nasze możliwości finansowe i dlatego zwracamy się do 
mieszkańców Bronowic, a szczególnie rodzin uczestników walk  
o pomoc. Chcielibyśmy, aby tablica ta została odsłonięta  
w święto 3 maja 2011 roku. 
Prosimy mieszkańców Bronowic Małych i innych zainteresowa-
nych mieszkańców Krakowa o wsparcie naszego zamiaru. 
Wpłaty na ten cel prosimy dokonywać na konto TPB:

67 8591 0007 0021 0051 4376 0001 
 z dopiskiem „Tablica”.

Ewentualnych informacji udziela Barbara Miszczyk, 
prezes TPB, tel. 519588720.

 
Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy. 
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Rozrywka

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz innych poprawek nadesłanych tekstów.

 
  

Przewodniczący Rady  
i Zarządu: Bogdan Smok 

Wiceprzewodnicząca Rady  
i Zarządu: Alicja Gackiewicz 

Członkowie Zarządu: 
Ewa Nowak 
Artur Śliwa 
Piotr Wiroński 

Dyżury członków Zarządu 
Dzielnicy: 
poniedziałek – Piotr Wiroński, 
członek Zarządu, 18.45–19.45 
wtorek – Bogdan Smok, 
Przewodniczący Rady i Zarządu,  
9.00–10.00 
środa – Ewa Nowak, członek 
Zarządu, 10.00–11.00 
czwartek – Alicja Gackiewicz,  
Z-ca Przewodniczącego,  
10.00–11.00 
piątek – Artur Śliwa, członek 
Zarządu 17.30–18.30 

Biuro Rady i Zarządu  
Dzielnicy VI Bronowice 
ul. Zarzecze 124 a, pok.102–104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 
tel: (12) 636-15-75 
fax: (12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.00–17.00, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com 

Okładka: fot. Ilona Stus

Adres redakcji:
ul. Zarzecze 124 a/104, Kraków
www.dzielnica6.krakow.pl
e-mail: dzielnica6@um.krakow.pl

 
Skład, łamanie: Ilona Stus 
Druk:
Wydawnictwo-Drukarnia EKODRUK 
ul. Powstańców Wielkopolski 3,
Kraków, (12) 267 36 60

POZIOMO:
4) sylwestrowy lub kostiumowy
6) celny strzał 
8) usztywnia tkaniny
11) stolica Macedonii
12) słowa piosenki
14) Bohun lub Krzywonos
16) rabata z kwiatami
19) np. na zdjęcia
21) czyni złodzieja
23) człowiek umiejący pięknie przemawiać
26) rodzaj krótkiego gwoździa z szeroką płaską 

główką, służy do przypinania papieru do 
drzewa

27) efekt wypadku, trauma
30) główne miasto kraju lub regionu
31) w parze z nazwiskiem
32) długie u zająca
34) jadalne małże morskie
35) adresatka utworu van Beethovena
38) dostarcza pocztę
39) lekarstwo na malarię
41) długie pióra ptaka
44) na zapiski
47) chaszcze, zarośla
49) powstawanie jonów w gazie
50) powieść Zofii Nałkowskiej
51) niebezpieczny w rzece
52) podrzuca jaja do gniazd innych ptaków
53) szachy lub brydż
54) kares

PIONOWO:
1) symbol chromu
2) domek Kubusia Puchatka
3) duża walizka
5) zbudował ją Noe
7) ostra choroba zakaźna
8) zasłona z grubej tkaniny
9) grecki bóg - artysta
10) okres po karbonie
13) podstawowa jednostka strukturalna organizmów
15) krasula
17) drzewo z białą korą
18) naciek jaskiniowy, mający zazwyczaj kształt 

wydłużonego, odwróconego sopla, narastającego 
od stropu

20) dla prosiąt
22) grzyb lub ptak
24) dział teologii poświęcony objaśnianiu i obronie 

podstawowych tez danej religii
25) świecenie na zimno
28) brak sił
29) ozdobna brama, drzwi
33) szybki zjazd na nartach
36) najprostsza amina aromatyczna
37) skaza moczanowa
40) hałas, krzyk
42) oklepany banał
43) zabawa z ogniem
45) szata starożytnych Rzymian
46) marka japońskiego samochodu
48) szachrajka z wiersza
50) z jasnego nieba
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Młodzież recytująca liryki Lucjana Rydla

Krakowiak w wykonaniu maluchów z zerówki

Taniec wokół chochoła

Przy melodii "Miałeś chamie złoty róg...", Bronowianki otulają 
krzew róży 

W 1900 roku, 20 listopada, Lucjan Rydel, poeta, poślubił Jadwigę Mikołajczykównę w Kościele Mariac-
kim w Krakowie, bronowickim kościele parafialnym do 1949 roku. Do ślubu narzeczonych błogosławili rodzice 
Jadwigi, Mikołajczykowie i przyjechała z Krakowa matka Lucjana, Helena z Kremerów Rydlowa, wdowa po 
Lucjanie Rydlu profesorze medycyny, sławnym okuliście, rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Świadkami 
ślubu byli: Błażej Czepiec, wuj Jadwigi i Stanisław Wyspiański, przyjaciel Lucjana Rydla.

Zabawa weselna w Bronowicach Małych, to drugi dzień wesela. 21 listopada były czepiny, stary obrzęd 
weselny. Przy muzyce, zapalonych świecach, zwyczajowych tańcach i przyśpiewkach, starsze kobiety zdejmo-
wały z głowy panny młodej piękny wieniec weselny i nakładały upięte w tzw. Czepiec, białe chusty haftowane.  
Z miasta, na czepiny, przyjechało ze dwadzieścia osób, krewnych i przyjaciół Rydlów i Tetmajerów, ze wsi było 
też tyle osób. I bawili się w dwu izbach, u Tetmajerów, obecnie starsza drewniana część „Rydlówki”, i w chału-
pie Mikołajczyków, gdzie goście jedli i pili. Stąd, to chodzenie po ogrodzie, no i ta osoba dramatu - Chochoł.

Stanisław Wyspiański był na tych czepinach z żona i córeczką Helenką. Nie brał udziału w zabawie, stał 
oparty o odrzwia pokoju Tetmajera. W izbie tanecznej, wówczas jadalni Tetmajerów, muzyka grała całą noc, 
tańczono, odbyły się czepiny. Z izby tej płynęła muzyka i nastrój. W pokoju Tetmajera siedzieli starsi i roz-
mawiali o polityce. Wyspiański słuchał tych rozmów i patrzał na litografię obrazu Jana Matejki „Wernyhora”.  
I tam pod wpływem muzyki i nastroju powstała koncepcja dramatu.

Święto „Chochoła” ustanowił w 1969 roku Stanisław Waltoś, obecnie profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, dyrektor Muzeum UJ „Collegium Maius”, a wówczas przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTTK,  
w którego strukturę wpisało się nowo powstałe  muzeum w Bronowicach Małych. Stanisław Waltoś wraz  
z Anną Rydlówną, wnuczką Lucjana Rydla byli twórcami Muzeum Młodej Polski na „Rydlówce”. Anna Rydlów-
na została pierwszym kustoszem muzeum i jego najczulszą opiekunką. Od tego czasu, co rok, odprawiamy ten 
obrzęd „osadzenia chochoła” 20 lub 21 listopada, zależnie, który to dzień tygodnia. Raz jeden nie odprawiali-
śmy obrzędu – w tym dniu był pogrzeb Anny Rydlówny i Chochoł płakał.

W tym roku stawialiśmy Chochoła 20 listopada, w sobotę, w ostatni dzień pogodnej i ciepłej jesieni. Wcze-
snym rankiem obecny kustosz „Rydlówki”, Maria Rydlowa, z synem Janem, wnukiem Piotrem przygotowywała 
słomę na „Chochoła”, jak co roku wiązała słomiane powrósła, jest to umiejętność obecnie zapomniana.

ciąg dalszy na str. 8


