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Szanowni Państwo!
Wykonywanie zawodu nauczyciela, pełnienie 

funkcji dyrektora Ośrodka oraz działalność społecz-
na, wiążą się niewątpliwie z koniecznością występo-
wania na co dzień przed szeroką publicznością. 

To moje, wydawałoby się duże doświadczenie, nie 
ustrzegło mnie przed ogromną tremą jaką odczu-
wam kierując do Państwa tych kilka słów. 

W swoich pierwszych wystąpieniach na spotkaniach z mieszkańca-
mi jakie odbyły się w Mydlnikach, Bronowicach Małych i na oś. Widok, 
w których łącznie wzięło udział około 200 osób podkreślałem ważną rolę 
i misję jaką mają do spełnienia Radni naszej Dzielnicy, wybrani przez 
Państwa w demokratycznych wyborach.

Jako Radni mamy działać i pracować na rzecz wspólnoty mieszkań-
ców Bronowic. Z takim zaangażowaniem i w taki sposób, aby w miejscu 
naszego zamieszkania żyło się lepiej i bezpieczniej. Zaspakajać w jak naj-
szerszym zakresie istotne i ważne potrzeby całej społeczności lokalnej.

Aby osiągnąć stawiany przed sobą cel priorytetem w działalności 
Rady Dzielnicy będzie właśnie zacieśnienie współpracy z mieszkańca-
mi poprzez organizowanie spotkań z przewodniczącym Rady Dzielnicy, 
członkami Zarządu oraz Radnymi reprezentującymi mieszkańców w da-
nym okręgu wyborczym.

O tym jakie problemy i tematy zostały poruszone na dotychczas zor-
ganizowanych spotkaniach zaprezentujemy Państwu w kolejnych nu-
merach naszej gazety.

Dzisiaj z przyjemnością przekazujemy Państwu pierwszy egzemplarz 
„Gazety Bronowickiej” z nową szatą grafi czną i ciekawymi pomysłami 
pod redakcją Pani Ilony Stus.

Szanowni Państwo, nadchodzą niezwykłe Świąteczne dni Zmar-
twychwstania Pańskiego, które są znakiem nadziei i optymizmu. Proszę 
więc zatem od nas Radnych przyjąć życzenia wielu łask Bożych, zawsze 
dużo potrzebnego zdrowia i pokoju ducha oraz radośnie brzmiących 
w sercach dzwonów Alleluja.

Z poważaniem
Bogdan Smok
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W następnym numerze:
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Na stole święcone, obok baranek, 
Koszyczek pełen barwnych pisanek

I tak znamienne w naszym krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.

Bóg Zmartwychwstały rozjaśnił ciemności
To czas nadziei i wielkiej radości.

Spokojnych, radosnych, pełnych Bożej Chwały i Miłości 
Świąt Wielkiej Nocy, serca przepełnionego wiarą i nadzieją 

oraz wytchnienia i odpoczynku 
w promieniach wiosennego słońca 
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Zbliża się czas Wielkanocy. Co 
roku w tym okresie przeżywamy 
Triduum Paschalne, święcimy po-
karmy i ku radości dzieci polewa-
my się wodą. W Wielkanocny Po-
niedziałek idziemy na Emaus, żeby 
kupić piernikowe serce i nacieszyć 
oczy kolorowymi kramami. Najbar-
dziej wytrwali, czyli dzieci ciągną 
nas we wtorkowe południe na Rę-
kawkę. Ale czy tak naprawdę wie-
my skąd wzięły się niektóre wielka-
nocne zwyczaje? Czy zdajemy sobie 
sprawę jak mocno wiosenny czas, 
pełen pogańskich obrzędów, splótł 
się z chrześcijańską kulturą i wto-
pił w religijny okres Wielkanocy. 

W tym czasie, zwłaszcza w śred-
niowieczu w Europie, głoszona w ko -
ściele historia męki i zmartwych-
wstania Chrystusa znalazła wy-
raz w inscenizacjach religijnych. 
W misteriach, które od ok. XVII w. 
zaczęły egzystować w kulturze lu-
dowej mieszając się z echem po-
gańskich świąt wiosennych.

Niedziela Palmowa. Zwyczaj świę -
cenia palm przetrwał do dnia dzi-
siejszego. Dawniej zwano ją również 
niedzielą Kwietną lub Wierzbną.

Jeszcze w latach 60-tych odby-
wały się wtedy, w wielu miejsco-
wościach procesje. Przez wieś nie-
siono fi gurę Chrystusa. Mieszkań-
cy, rzucali przed nią wierzbowe ga-
łązki. Z nich też wykonywano pal-
my, które potem wykorzystywano 
w celach magicznych. Wkładano 
je nad drzwi wejściowe do domu, 
a nad drzwiami stajni zatykano 
zrobione z nich krzyżyki. Te uświę-
cone uprzednio w kościele gałązki, 
miały chronić gospodarstwo przed 
wszelkimi chorobami.

Krzyżyki zatykano też w czte-
rech rogach pól aby uchronić przy-
szłe plony przed gradem i szkod-
nikami. Palma przyniesiona do 
domu miała zabezpieczać także 
domowników. Zaraz po wejściu ka-
zano dzieciom zjeść jedną z bazi. 
Miało to zabezpieczać je przed cho-
robami gardła. W czasie burzy na-
tomiast stawiano palmę w oknie, 

LUDOWE TŁO WIELKANOCY
obok gromnicy, by chroniła dom 
przed piorunami.

 W Niedziele Palmową pod Kra-
kowem do dnia dzisiejszego zacho-
wała się tradycja chodzenia „Pu-
cheroków”. To zwyczaj ubogich ża-
ków szkolnych. Chłopcy przebrani 
w spiczaste czapy ozdobione kolo-
rowymi, papierowymi wstążkami, 
przepasani powrósłami ze słomy 
i uczernionymi sadzą twarzami, 
chodzili od domu do domu. Win-
szowali Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego i stukając rytmicznie 
drewnianymi młotkami w ziemię 
lub w podłogę wygłaszali rymowa-
ne oracje:
„Paciorecki, Dęboniecki
Za pasem was niosę
A was gospodynią
O parę jaj prosę”

Najczęściej obdarowywani byli jaj -
kami, podpłomykami i kołaczami.

Ich strój i zachowanie nawiązy-
wały do działań mających zapew-
nić przebudzenie ziemi, której za-
daniem było zapewnienie plonów.

W ten dzień w okolicach Krako-
wa był jeszcze jeden zwyczaj. Zwy-
czaj pochodu z konikiem. Był to 
chłopak podobnie jak „Pucheroki” 
przepasany powrósłem, z usmolo-
ną twarzą i młotkiem w ręku, ale 
miał długi słomiany ogon. Dosiadał 
konia, a właściwie kij zakończony 
końskim łbem i wraz z gromadką 
młodych chłopców odwiedzał domy, 
gdzie tak jak i żacy śpiewał kilka 
zwrotek i domagał się datków.

Pisanki. Kto z nas ich nie malo-
wał. Mało kto jednak wie, że zwy-
czaj ten w magicznych praktykach 
miał na celu zjednywanie sił dobra 
ze złem. Jajko uznawane było za-
wsze za symbol życia. Wierzono, że 
rytuał okraszania go wzmacniał 
również duszę zmarłego.

Jajko było też podstawą Świę-
conego. Podobnie jak dziś dzielono 
się nim i składano życzenia.

Częścią pogańskich praktyk 
było zakopywanie wydmuszek w 
polu i przydomowych ogródkach. 
Skorupki pisanek rozrzucano po 

sadach licząc na obfi tość przy-
szłych plonów.

Jednak samo Święcone to zwy-
czaj praktykowany w chrześci-
jańskiej tradycji tylko u Słowian. 
Wywodzi się z prastarych obiat ku 
czci zmarłych. Nam kojarzy się z 
Wielką Sobotą, kiedy idziemy do 
święcenia z przybranym bukszpa-
nem koszyczkiem. 

Dawniej oprócz jajek musiał być 
w nich chleb, kołacze, sól i chrzan.

Śmigus-Dyngus dobrze nam 
znany i niekoniecznie lubiany 
przez dorosłych, to właściwie dwa 
odrębne zwyczaje. Jego współczes-
na forma pozostawia wiele do ży-
czenia, i nie ma już nic wspólnego 
z laną zabawą. Ma on czysto po-
gańskie korzenie do tego stopnia, 
że Władysław Jagiełło zabronił go, 
jako zwyczaju wielce zabobonne-
go . Śmigus polegał na uderzaniu 
zieloną i kwitnącą gałęzią młodych 
kobiet, i być może na szczęście dla 
nich nie przetrwał do dziś. Dyngus 
natomiast to wzajemne polewanie 
się wodą. Zwyczaj ten należy do 
prastarych zwyczajów związanych 
z magią deszczową mającą na celu 
sprowadzenie deszczu na pole. Peł-
nił też funkcję oczyszczającą i za-
pewniająca płodność.

W Lany Poniedziałek przez wieś 
wędrowali również przebierańcy, 
zwani „Dziadami Śmiguśnymi”. 
Mieli na sobie stroje ze słomy i po-
rozumiewając się na migi prosili 
o datki. Ich strój stanowił rów-
nież magiczny element zaklinania 
przyrody. Symbolicznie miał wpły-
wać na pobudzenie sił witalnych, 
wzrost roślin i oczywiście obfi tość 
plonów.

W naszych okolicach chodzili 
„Śmiguśnicy” ,chłopcy ubrani w 
czapki krakowskie lub ułańskie. 
Pchali tzw. „ogródek” czyli wózek 
umajony pędami widłaka.

W niektórych rejonach „Śmiguś-
nicy” chodzili z drewnianym baran-
kiem przyozdobionym bukszpanem i 
choiną. Śpiewali, składali życzenia, 
za co oczywiście otrzymywali datki.

Historia – Wielkanoc
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Inny wielkanocny zwyczaj, któ-
ry w nieco zmienionej formie prze-
trwał do dziś, to zwierzyniecki 
Emaus. Wielka zabawa ludowa w 
Poniedziałek Wielkanocny. Nazwa 
nawiązuje do biblijnej miejscowo-
ści na drodze, do której uczniowie 
spotkali zmartwychwstałego Chry-
stusa. Emausy, których tradycja 
wywodzi się ze średniowiecza były 
to wyprawy do kościołów i kaplic 
leżących poza miastem. W okresie 
wielkanocnym odbywały się tam 
nabożeństwa i odpusty.

W tym czasie Salwator zapełniał 
się karuzelami i kramami. Były 
one pełne dewocjonaliów, zabawek 
i słodyczy. Dominowały gliniane 
ptaszki , które w wierzeniach ludo-
wych uważano za symbol duszy, a 
wśród słodyczy królowały i nadal 
królują piernikowe serca.

Kolejny krakowski zwyczaj to 
obchodzona w trzecim dniu, u stóp 
kopca Kraka Rękawka. Jej nazwa 
najprawdopodobniej wywodzi się 
od rękawów, w których ludność no-
siła ziemię sypiąc kopiec. Była ona 
miejscem pogańskich obrzędów 
związanych z wiosennym kultem 
zmarłych. Został on wyparty przez 
kościół w X w. na rzecz zaduszek 
listopadowych. Jest więc pozosta-
łością dawnych styp zadusznych. 
Jeszcze do końca IX w. zachował 
się na Rękawce zwyczaj rzucania 
resztek świątecznego jedzenia, 
które ku radości biedoty i żaków 
staczało się po zboczach. Było ono 
obrzędowym pokarmem zmarłych.

Jak widać na przestrzeni wie-
ków Wielkanoc to czas rodzącego 
się życia ,którego nierozłącznym 
elementem jest śmierć. W tym 
okresie mieszają się pogańskie ob-
rzędy i chrześcijańska tradycja.

Pamiętajmy jednak co napraw-
dę jest istotą tych Świąt. To przede 
wszystkim 

Święta Zmartwychwstania Pań-
skiego. Czas, w którym każdy z nas 
może narodzić się na nowo.

Ilona Stus

źródło: I. Bogucka, M. Długosz
Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Ewa Bryk-Nowakowska aktor-
ka teatralna. Od 30 lat pracuje 
na scenie. Dyrektor Studia Te-
atralnego „Arlekin” w Będzinie. 
Wykładowca, twórca programu 
autorskiego warsztatów teatral-
nych dla nauczycieli. Kobieta 
energiczna, pełna pasji i twór-
czego zacięcia. 

Dlaczego teatr?
Na początku liceum niezbyt chęt-

nie chodziliśmy do teatru, choć na-
sza szkoła mieściła się naprzeciwko 
teatru Dormana. Mieliśmy jednak 
fantastyczną polonistkę, która za-
bierała nas na każdy spektakl. Po 
kilku latach do teatru szliśmy już 
sami. Rozbudziła w nas ciekawość, 
co nie było łatwe bo spektakle te 
należały do trudnych.

Potem wróciłam do teatru „Dzie-
ci Zagłębia” im. Jana Dormana, ale 
już jako aktorka. Pracowałam tam 
dość długo. Dorman nauczył mnie 
wielu rzeczy dotyczących zacho-
wań scenicznych m.in. szacunku 
do widza. Wywarł duży wpływ na 
moje spojrzenie na teatr lalkowy. 
To była wspaniała przygoda.

Następnie byłam związana z te-
atrem Ateneum w Katowicach. Tu, 
podobnie jak wcześniej, nie były 
to typowe spektakle lalkowe, czyli 
parawan i lalka, ale konwencje te 
mieszały się . Był to żywy plan w 
kostiumie, z rekwizytem, spektakle 
baletowe i pantomimiczne, a także 
aktor na żywym planie z lalką.

Chyba trudno jest ożywić lal-
kę? Sprawić, żeby widz patrząc 
na nią miał wrażenie, że to po-
stać z krwi i kości. 

My aktorzy lalkarze śmiejemy 
się, że mamy przewagę nad aktora-
mi dramatycznymi. Najpierw musi-
my umieć zagrać na żywym planie, 
żeby potem przenieść te emocje na 
wszystkie inne techniki lalkowe. 
Musimy też dobrze znać warsztat 
teatralny. Bez niego nie da się nic 
wykrzesać z takiej martwiej lalki, 
niczego co przykułoby uwagę mło-
dego i nie tylko młodego widza.

Próby, spektakle, festiwale, 
warsztaty. A życie rodzinne? 
Trudno je pogodzić z pracą? 

No, tak nie jest to łatwe, ale tutaj 
chylę czoła przed moimi rodzicami. 
Wzięli na swoje barki szereg obo-
wiązków domowych i dzięki temu 
mogłam i mogę się realizować.

Wywiad

Założyłam własne Studio Tea-
tralne „Arlekin”. Początki były bar-
dzo trudne. Wymagało to wiele po-
święcenia, rezygnacji i wstawania 
z kolan, żeby znaleźć się w miejscu 
do którego doszłam. Od tego czasu 
upłynęło już trochę lat. Mamy bar-
dzo bogaty repertuar, jednak prze-
de wszystkim jesteśmy nastawieni 
na pracę z młodzieżą . Od dwóch lat 
prowadzę też warsztaty teatralne 
dla nauczycieli. Przygotowuję ich 
do prowadzenia zajęć teatralnych 
w szkole lub w domu kultury. Moje 
wykłady dają podstawy do wypro-
wadzenia spektakli na festiwal.

 
Pani trud został nagrodzo-

ny. Zdobyła Pani tytuł “Kobiety 
Przedsiębiorczej 2003”

Tak, zostałam doceniona, choć 
na początku nie byłam z tego za-
dowolona. Moja córka zgłosiła 
mnie do konkursu, nic mi o tym 
nie mówiąc. Wygrałam go wraz z 
dziewięcioma innymi kobietami. 
Zostałam też zaproszona przez pa-
nią Kwaśniewską do prowadzenia 
Mikołajek . Nie ukrywam, było to 
ogromne i nietuzinkowe przeżycie . 
Nie zdarza się codziennie gościć w 
Pałacu Prezydenckim. Była to fa-
scynująca przygoda i uwieńczenie 
moich zmagań 

Jak zrodził się pomysł war-
sztatów teatralnych dla nauczy-
cieli? To trochę nietypowe. War-
sztaty takie kojarzą się raczej z 
młodzieżą.

Często bywam członkiem ko-
misji na przeglądach teatralnych. 
Pomysł warsztatów teatralnych dla 
nauczycieli narodził się pod wpły-
wem obserwacji na tych właśnie 
przeglądach. Patrzyłam jak na-
uczyciel pracuje, jak wyprowadza 
spektakl na festiwal i widziałam 
mnóstwo błędów

Często też po przedstawieniu 
przychodzili do mnie pytając co 
zrobić żeby dobrze przygotować 
spektakl. Przekazywałam im wów-
czas mnóstwo cennych uwag i my-

Historia – Wielkanoc
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ślę, że to był ten moment, kiedy 
zobaczyłam potrzebę stworzenia 
takich, właśnie warsztatów.

Jakie to były najczęściej błędy?
Pamiętam jasełka na jednym z 

przeglądów . Ładna scenografi a, 
spektakl dobrze wyreżyserowany, 
świetna gra aktorska , natomiast 
kostiumy były tragiczne. Pastuszek 
miał adidasy, a anioły były ubrane 
w suknie komunijne. Jeżeli gra się 
w określonej konwencji to trzeba ją 
zachować. Pastuszek mógł być na 
przykład boso, a aniołowie owinię-
ci białymi prześcieradłami. Suk-
nia komunijna ma swoje miejsce. 
Szkoda, aby takie rzeczy dyskre-
dytowały dobry spektakl.

Warsztaty realizowane są w 
oparciu o program autorski. Na 
co musimy być przygotowani de-
cydując na udział w nich.

Program warsztatów jest bar-
dzo bogaty. Pracujemy nad ru-
chem scenicznym. Ma to na celu 
uświadomienie sobie jak zagospo-
darować przestrzeń i jak poruszać 
się na scenie. Dotykamy też tro-
szeczkę baletu i pantomimy. Ele-
menty te swobodnie można wpleść 
w spektakl, staje się wtedy bogat-
szy. Pracujemy również nad dyk-
cją, która jest bardzo ważna, a z 
którą jest wiele kłopotu. Następne 
zajęcia to budowanie technik lal-
kowych. Słuchacze mają do wy-
boru albo pacynkę albo kukłę. 
Przywożę z teatru lalki ponieważ 
najpierw musimy nauczyć się ani-
mować na tych profesjonalnych, 
a potem przechodzimy na te zro-
bione przez uczestników. Kolejne 
zajęcia to praca z tekstem. Reali-
zujemy sceny w konwencji kome-
diowej i dramatycznej. Staramy się 
budować rolę od podstaw, od inter-
pretacji poprzez charakterystykę. 
Praca nad tymi scenami poprze-
dzona jest wieloma ćwiczeniami na 
tzw. otwarcie. Człowiek zamknięty, 
nie zagra żadnymi artystycznymi 
środkami wyrazu. Nie wykładam 
teorii. Pracuję z uczestnikami war-
sztatów w sposób praktyczny.

To niesamowite, że w tak 
krótkim czasie można opanować 
technikę lalkową

Są to tylko bazowe elementy ani-
macji. Kukła i pacynka. Warsztaty 
teatralne umożliwiają opanowanie 
tylko podstawy, ale jest to anima-
cja, która może być zastosowana w 
szkolnych formach teatralnych.

Teatr lalkowy kojarzy się 
głównie z widownią dziecięcą. 
Czy są również spektakle dla do-
rosłych?

Oczywiście np.”Zakochani” lub 
„Celestyna „ jest typowym spekta-
klem dla dorosłych. Okazuje się, że 
technikami lalkowymi, można zna-
komicie animować i grać w opar-
ciu o repertuar dla dorosłych. Jest 
to świetna sprawa. Część widzów 
przychodzi z samej ciekawości.

Nie wydaje się pani, że obec-
nie zmalało zainteresowanie te-
atrem?

Z chodzeniem do teatru w dzi-
siejszych czasach jest rzeczywiście 
zdecydowanie gorzej.

Dawniej niejednokrotnie w sobo-
tę i w niedzielę od kasy odchodziły 
zawiedzione mamy z dziećmi. Bile-
ty były po prostu wykupione. Teraz 
natomiast stała się rzecz dziwna. 
Nie wiem czym jest to spowodowa-
ne. Czy warunkami fi nansowymi 
czy może zwykłą niechęcią i wygod-
nictwem. Bajkę można zobaczyć 
na kasecie czy płycie DVD. Dużo 
więc zależy od rodziców. Trzeba iść 
z dzieckiem do teatru lalkowego, 
dramatycznego, a w późniejszym 
czasie do opery i operetki.

Szkoły również powinny kłaść 
duży nacisk na wyjścia do teatru, 
przynajmniej raz w miesiącu. Kultu-
ra jest istotną częścią naszego życia.

Czy atmosfera w samym te-
atrze też się zmieniła na prze-
strzeni lat ?

Jeśli chodzi o atmosferę teatral-
ną dziś, myślę, że wiele się zmieniło. 
Tutaj znów podam za przykład mój 
pobyt w teatrze. Kiedy kończyliśmy 
przedstawienie nikt z aktorów nie 
odważył się wyjść z garderoby i iść 
do domu. Szliśmy do kawiarni tea-
tralnej i dyskutowaliśmy o spekta-
klu. O tym, jak można go udoskona-
lić. Żyliśmy spektaklem przez cały 
czas. Nie chcę tu generalizować, ale 
obecnie w większości teatrów mło-
dzi ludzie nie mają zaszczepionej tej 
atmosfery. Nie są aktorami z krwi i 
kości, bo inaczej nie widzieliby świa-
ta poza teatrem. Dla mnie teatr był 
zawsze druga rodziną i integralną 
częścią mojego życia.

Jeżeli w teatrze nie ma pracy 
twórczej, to teatr jest martwy i oby 
nigdy nie stał się zakładem pra-
cy. Bo to będzie koniec. To będzie 
śmierć teatru.

 rozmawiała Ilona Stus

Wywiad

ŚWIATOWY 
DZIEŃ 
ZDROWIA

7 kwietnia jak co roku przypa-
da Światowy Dzień Zdrowia. Ma on 
celu zwrócenie uwagi na najbar-
dziej palące i zaniedbane problemy 
światowego zdrowia.

Tegoroczne obchody odbywać 
się będą pod hasłem: „Inwestujmy 
w zdrowie, budujmy lepszą przy-
szłość”.

Jest on doskonałą okazją, aby 
przypomnieć o trwającej od jakie-
goś czasu kampanii na rzecz ak-
tywnej profi laktyki – „ 4 pory roku 
dla zdrowia” 

W ramach kampanii MOW NFZ 
fi nansuje programy profi laktyki: 
raka piersi (dla pań w wieku od 50 
do 69 lat), raka szyki macicy (dla 
pań w wieku od 25 do 59 lat), cho-
rób układu krążenia (dla osób w 
wieku 35-55 lat), przewlekłej obtu-
racyjnej choroby płuc (dla osób w 
wieku od 40 do 65 lat) 

Osoby z grup wiekowych obję-
tych programami mogą tylko usta-
lić termin i zgłosić się do jednej z 
placówek uczestniczących w pro-
gramie. Badania te są bezpłatne, 
nie potrzebne jest również skiero-
wanie.

W ponad 200 poradniach i pra-
cowniach na terenie całego woje-
wództwa małopolskiego realizowa-
ne są bezpłatne badania cytologicz-
ne, mammografi czne, spirometrycz-
ne, biochemiczne krwi, konsultacje 
specjalistyczne dla osób z grup naj-
wyższego ryzyka zachorowania.

Nikogo z Państwa nie trzeba 
przekonywać, że często odwlekane 
wizyty u lekarza w obawie przed 
diagnozą, a także nieświadomość, 
że pewne dolegliwości mogą ozna-
czać nowotwór, powoduje, że pa-
cjenci zgłaszają się do lekarza ze 
zmianami tak zaawansowanymi, 
że pełne wyleczenie nie jest już 
możliwe. Dlatego zachęcamy do 
korzystania z badań w ramach na-
szego programu. 

Maria Janusz
Dyrektor Małopolskiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ

WYKAZ PLACÓWEK WYKONUJĄ CYCH 
BADANIA POD NR TEL. 012 29-88-219 
lub na www.nfz-krakow.pl
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W związku z licznymi od wielu 
lat wypadkami, również śmiertel-
nymi, a w przeciągu ostatnich mie-
sięcy znacznym wzrostem ilości 
kolizji na skrzyżowaniu ulicy Armii 
Krajowej z ul. Bronowicką pod wia-
duktem w kierunku Ronda Ofi ar 
Katynia, proszę, o wnikliwe prze-
analizowanie stanu nawierzch-

LIST DO RADY DZIELNICY VI
ni jezdni oraz oznakowań drogo-
wych i wyciągnięcie wniosków jak 
zwiększyć bezpieczeństwo w tym 
miejscu. 

Ten szczególnie niebezpieczny 
punkt znajduje się na mojej drodze 
do pracy. Wielokrotnie widziałam, 
do jakich tragicznych wypadków 
dochodzi w tym miejscu i codzien-

ne przejeżdżanie tą drogą budzi 
moje przerażenie.

Proszę też uprzejmie o informację 
zwrotną o podjętych działaniach w 
tej sprawie. 

 
mieszkanka Bronowic

Z jednego ze styczniowych nu-
merów Gazety Wyborczej dowia-
dujemy się, że policja i Krakow-
ski Zarząd Dróg ustaliły, że ko-
nieczna jest modernizacja odcin-
ka al. Armii Krajowej między ul. 
Balicką a rondem Ofi ar Katynia. 
Według policyjnych statystyk to 
jedno z najniebezpieczniejszych 
miejsc na krakowskich ulicach.

– Doskonale wiemy, że to wyjąt-
kowo niebezpieczne miejsce – mówi 

CZARNY PUNKT W BRONOWICACH
nadinspektor Ryszard Grabski, 
szef krakowskiej drogówki.- Dlate-
go niedawno spotkałem się z dyr. 
Janem Tajsterem z KZD, by roz-
wiązać ten problem. Potraktował 
sprawę poważnie – kontynuuje 
nadinspektor. Na spotkaniu usta-
lono, że dojdzie do modernizacji 
Armii Krajowej na niebezpiecznym 
odcinku. Pasy przeciwnego ruchu 
mają rozdzielić betonowe separato-
ry – takie jak na ul. Wadowickiej 

czy al. Konopnickiej. KZD – czyta-
my w Gazecie już kończy przygo-
towywanie projektu przebudowy 
felernego odcinka. Rozpoczęcie in-
westycji uzależnione jest podobno 
od pogody. Problem nie jest jednak 
świeży. Jak się okazuje już kilka 
lat temu KZD miał poważne syg-
nały o kolizyjnym wiadukcie.

 
 <IS>

Kompletując odpowiednią doku-
mentację dla Krakowskiego Zarzą-
du Dróg, który odpowiada za stan 
techniczny, dróg a tym samym 
za bezpieczeństwo okazało się, że 
Rada Dzielnicy VI poprzedniej ka-
dencji w dniu 15 stycznia 2004r. 
podjęła Uchwałę Nr XV/115/2004 
w sprawie: „ ustawienia separato-
rów oddzielających pasy ruchu w 
ul. Armii Krajowej na odcinku od 
Ronda Ofi ar Katynia do pasa zie-
leni na wysokości zjazdu z ul. Bro-
nowickiej.”

Niestety Krakowski Zarząd 
Dróg ( poprzednio ZDiK ) nie potra-
fi ł przez 3 lata wykonać Uchwały 
Rady Dzielnicy VI ,a Dzielnica, co 
trzeba uczciwie przyznać nie po-
trafi ła tego wyegzekwować.

W pierwszych miesiącach tego 
roku znów miały miejsce tragiczne 
w skutkach wypadki drogowe na 
odcinku drogi od łącznicy z ul. Bro-
nowicką do Ronda Ofi ar Katynia.

Tylko w okresie od 1 stycznia 
2006r. do dnia 4 Marca 2007r. 
odnotowano łącznie 14 wypad-

ków drogowych, w których 3 oso-
by poniosły śmierć, a 15 osób do-
znało obrażeń ciała. Są to dane 
statystyczne przekazane Dzielnicy 
przez Naczelnika Sekcji Drogowej 
komendy Miejskiej Policji w Krako-
wie, nadinsp. Ryszarda Grabskie-
go, podczas spotkania jakie odbyło 
się w dniu 5 marca br. Dotyczyło 
ono bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym na terenie naszej Dzielnicy.

Swoją opinię na temat wypad-
ków wyraził również dowódca jed-
nostki ratowniczo-Gaśniczej nr 

Wydarzenia
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3 Państwowej Straży Pożarnej w 
Krakowie mł. bryg. Krzysztof Men-
dak, który między innymi pisze do 
nas, cyt. „ Wg naszej oceny, któ-
rą już nie pierwszy raz wyrażamy 
wypadki w tym miejscu są genero-
wane nie tylko przez nieostrożną 
jazdę kierowców, ale również przez 
szczególnie trudne warunki jazdy: 
zły stan nawierzchni jezdni, brak 
zapór oddzielających kierunki jaz-
dy ( separatorów ) oraz brak barie-
rek…”

Od stycznia tego roku Straż Po-
żarna trzykrotnie wyjeżdżała do 
wypadków drogowych w opisywa-
nym miejscu:
– 05.01.2007r. – zderzenie czołowe 

2 samochodów jadących z na-
przeciwka; jedna osoba zabrana 
przez pogotowie ratunkowe do 
szpitala.

– 22.02.2007r. – uderzenie 2 sa-
mochodów osobowych w słupy 
oświetleniowe; jedna osoba ran-

na zabrana przez pogotowie ra-
tunkowe do szpitala.

– 28.02.2007. – uderzenie samo-
chodu w słup oświetleniowy; 
1 osoba ciężko ranna zabrana 
przez pogotowie ratunkowe do 
szpitala
W chwili obecnej zarząd Dziel-

nicy nie wyobraża sobie, aby w 
Krakowskim Zarządzie Dróg nie 
znalazły się środki fi nansowe na 
ustawienie separatorów zgodnie 
z podjętą przez poprzednią Radę 
dzielnicy Uchwałą!

Dzięki łagodnej zimie z pew-
nością pozostały ogromne środki 
fi nansowe zaplanowane na zimowe 
utrzymanie dróg. Środki te zda-
niem Dzielnicy w pierwszej ko-
lejności powinny zostać przezna-
czone na ustawienie separatorów 
czego będziemy się zdecydowanie 
domagać!

W dniu, w którym państwo 
otrzymacie pierwszy egzemplarz 

Gazety Bronowickiej wydanej w 
2007r. z pewnością odpowiednia 
dokumentacja w sprawie czarnego 
punktu będzie już na biurku dy-
rektora KZD i Prezydenta Miasta 
Krakowa.

 Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
 Bogdan Smok

Wydarzenia
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Szkoła Podstawowa nr.153 w 
Krakowie, od marca 2001 roku 
nosi zaszczytne imię ks.prof. Józe-
fa Tischnera.

Tradycyjnie już po raz siódmy, 
w okresie między 12 a 19 marca 
obchodzone są w szkole Dni Patro-
na. 12 marca to dzień urodzin ks. 
Tischnera i równocześnie dzień , w 
którym szkoła przyjęła Jego imię. 
19 marca natomiast to dzień, na 
który przypadają imieniny Józefa.

W tym roku, już końcem lutego 
zostały ogłoszone cztery konkursy. 
Celem ich było przybliżenie śro-
dowiska, w którym wzrastał mło-
dy Józef Tischner oraz ukazanie 
związków Patrona naszej szkoły 
z krajobrazem Podhala i z Krako-
wem.

Góry były miejscem szczegól-
nie bliskim Księdzu Profesorowi. 
Często zachwycał się on pięknem 
gwary i muzyki góralskiej. Niejed-
nokrotnie powtarzał, że najlepiej 
czuje się na Podhalu. To górska 
przyroda i wędrówki po Tatrach 
dodawały mu natchnienia i sił do 
pracy. Nasi uczniowie pamiętali o 
tych wspomnieniach, toteż z zapa-
łem i twórczym entuzjazmem przy-
stąpili do konkursu poetyckiego. 
Jego celem było ukazanie piękna 
górskiej przyrody, tak bliskiej ser-
cu Patrona naszej Szkoły.

Młodzi humaniści zmierzyli się 
również z konkursem literackim. 
Mieli możliwość sprawdzić swoje 
zdolności prozatorskie, choć i tu 
było niejednokrotnie widać poety-
cką duszę.

Podczas gdy jedni uczniowie 
tworzyli swoje literackie dzieła inni 
systematycznie uczestniczyli w pró-
bach w trakcie, których powstawał 
spektakl słowa i obrazu poświeco-
ny ks.prof. Józefowi Tischnerowi. 
Program artystyczny można było 
oglądać podczas uroczystej Mszy 
Św. odprawionej w Kościele Św. 
Jana z Kęt w dniu 9 marca. W tym 
dniu w kościele parafi alnym na 
Widoku zebrała się cała wspólnota 
szkolna – dzieci, nauczyciele oraz 

„ A jakiej cłekowi wiedzy trza? Nowozniejse jest to,coby som siebie znoł”
ks.J.Tischner

FILOZOF ZNACZY TYLE CO MĘDROL
dyrekcja i zaproszeni goście, aby 
wspólnie świętować Dni Patrona. 
Do kościoła przybyli również ro-
dzice uczniów i mieszkańcy osied-
la Widok. To tutaj mieszka brat ks. 
Józefa, u którego niejednokrotnie 
gościł nasz Patron. To działające-
mu na naszym osiedlu Stowarzy-
szeniu Pomocy Obywatelskiej im. 
Anny Fiszerowej ofi arował ks. Tis-
chner dochód ze swojej ostatniej 
publikacji „ Pomoc w rachunku 
sumienia”. To w tutejszym kościele 
głosił niegdyś Słowo Boże.

Uczniowie, na przestrzeni ostat-
nich tygodni, przygotowywali się 
do lepszego poznania życia i twór-
czości księdza Tischnera. Na lek-
cjach wychowawczych odbywały 
się pogadanki przybliżające Jego 
postać. Uczniowie wsłuchiwali się 
w „Historię fi lozofi i po góralsku” 
czytaną przez samego autora. War-
to się uczyć i warto dużo w życiu 
wiedzieć, ale nade wszystko należy 
usiłować poznać samego siebie.

Ks. Tischner kochał Kraków. 
Tutaj spędził znaczną część swoje-
go życia. Ten etap upamiętnili ucz-
niowie naszej szkoły wykonując 
prace plastyczne.

Wszyscy laureaci konkursów 
zostali nagrodzeni podczas uro-
czystego apelu w dniu 19 marca. 
Uroczystość ta uwieńczyła obcho-
dzone w naszej placówce Dni Pa-
trona.

Tegoroczne uroczystości dobie-
gły końca, ale duch ks. prof. Józe-
fa Tischnera pozostał wśród nas. 

Uśmiechnięta twarz i baczne spoj-
rzenie naszego Patrona, którego 
wizerunek widnieje na sztandarze 
szkoły, jak i nauki, które głosił po-
zostaną na długo w naszych ser-
cach i pamięci.

Opracowała: Agnieszka Iwulska

Górskie wieczory chłodem skąpane
Kontury gór przysłania chmura
Wyroki ich wciąż nie zbadane
I prawda w nich ponura

Szumiące jodły niosą wieść
Co kryją w sobie skały?
Bo tylko może poprzez piesń
Ich prawdę rozpoznamy

Półksiężyc rzucił blasku cień
Oświetlił głos ogniska
Że rozłożystej jodły pień
Widoczny znad urwiska

Góralskie nuty szumia wciąż
I gardło nuci echem
A wokół tylko czerń i brąz
Splatane naszym śmiechem

I znowu cisza wokół lśni
Gwiazdami oświetlona
Kamienny rycerz, który śpi
Wtulony w gór ramiona

Trwajmy, więc tak do blasku dnia
Szukajmy nocnych wrażeń
I czujmy, że gór moc wciąż trwa
Bedąc spełnienim marzeń

Magdalena Gołda VIb
I miejsce w kategorii klas starszych

Wydarzenia
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„Na spotkaniu w dziale Gospo-
darki Komunalnej proponowano 
nam, aby był to wariant północ-
ny Trasy Balickiej, czyli bliższy 
zabudowań. Był to najgorszy z 
możliwych wariantów. Nasze mil-
czenie oznaczałoby, zgodę”

Trasa Balicka ma połączyć ul. 
Armii Krajowej z okolicami MPL 
Balice. Jeden jej koniec będzie 
znajdował się na szerokim łuku ul. 
Armii Krajowej z Trasą Zwierzynie-
cką, która przejdzie tunelem pod 
wzgórzem św. Bronisławy. Dalej 
pobiegnie do Balic i w Mydlnikach 
700 metrowym wiaduktem prze-
kroczy zarówno Rudawę jak i tory 
kolejowe. Następnie, aż do wiaduk-
tu pomiędzy Młynówką Królewską 

Nie pytano nas, czy jesteśmy „za” czy „przeciw”

TRASA BALICKA „TAK”, ALE…
a Rudawą. Będzie to droga szybkie-
go ruchu, po dwa pasy dla każdego 
kierunku, o całkowitej szerokości 
40 metrów. Drugi koniec będzie na 
węźle „Balice II” autostrady A4 w 
rejonie portu lotniczego.

Trasa ma zapewnić szybki i 
wygodny dojazd do lotniska oraz 
znaczne odciążenie ulic: Balickiej, 
Radzikowskiego i Pasternik. Doce-
lowo powstaną również drogi śred-
nicowe i promieniste zbierające 
potoki pojazdów z okolicznych re-
jonów dla osiedli, zarówno istnieją-
cych jak i nowo budowanych.

Zadaniem Rady Dzielnicy VI 
było zaopiniowanie koncepcji pro-
gramowo - przestrzennej dla prze-
biegu Trasy Balickiej. Decyzja nie 

dotyczyła kwestii 
jej powstania lecz 
wybrania najlep-
szego wariantu, 
najkorzystniej-
szego dla miesz-
kańców Brono-
wic. Powstanie 
trasy jest przesą-
dzone. Jest ona 
częścią strate-
gicznego planu 
rozwoju miasta. 

Radni Dziel-
nicy VI mimo 
pozytywnego za-
opiniowania jej 

przebiegu, mają kilka uwag i za-
strzeżeń. Chcą, aby:
– objęto projektem strefę ochron-

ną wzdłuż domów w ciągu ulic: 
Popiela i Wiedeńskiej poprzez za-
projektowanie ekranów i zieleni 
wysokiej,

– usytuowano ewentualny par-
king systemu „Park and Ride” w 
rejonie ul. Zakliki z Mydlnik w 
sposób nie kolidujący z boiskiem 
sportowym,

– uwzględniono w projekcie miej-
sca dla lokalizacji przystanku 
dla szynobusu kursującego na 
trasie Kraków Główny – Balice,

– wykonano dwupoziomowe skrzy-
żowanie z ul. Armii Krajowej ,

– podjęto działania mające na celu 
ochronę terenu ciągu spacerowe-
go Parku Młynówka Królewska.

Zachęcamy Państwa do dyskusji  
na łamach naszej gazety. Czekamy 
na uwagi i opinie w tej sprawie.

Bronowice najbezpieczniejszą 
dzielnicą. Komisariat IV Policji 
w Krakowie w skali całego mia-
sta odnotował jeden z najwięk-
szych spadków przestępstw.

13 marca br. odbyło się posie-
dzenie Komisji Praworządności i 
Bezpieczeństwa. Ze względu na 
obecność Przewodniczącego Rady, 
jego Zastępcy oraz zaproszonych 
gości, którymi byli przedstawiciele 
Policji, Straży Miejskiej i Państwo-
wej Straży Pożarnej, przebiegało 

BEZPIECZNI W NIEBEZPIECZNYM MIEŚCIE
ono w  szczególnej atmosferze. Po-
ruszono wiele ważnych problemów, 
istotnych dla bezpieczeństwa Dziel-
nicy VI i jej mieszkańców. Jednak 
ze względu na ich charakter roz-
wiązanie większości z nich  wyma-
ga pewnego procesu i znajdzie swój 
fi nał najpóźniej w czerwcu. Wtedy 
rozpocznie się akcja dodatkowych 
patroli Policji i Straży Miejskiej na 
terenie Bronowic.

Na spotkaniu asp.szt. Wojciech 
Fus przedstawił zestawienie po-

równawcze przestępczości  na te-
renie Dzielnicy VI w latach 2005  i 
2006. Statystyki te są imponujące.
Wynika z nich, że Bronowice są 
najbezpieczniejszą dzielnicą Kra-
kowa.

W porównaniu z rokiem 2005 
przestępczość spadła o 52%.

Na tak znaczny spadek ilości 
przestępstw, a tym samym wzrost 
bezpieczeństwa mieszkańców mia-
ło niewątpliwie wpływ zwiększenie 
ilości patroli. 

Wydarzenia

Fot. Ilona Stus
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KLUB KULTURY „MYDLNIKI” ZAPRASZA:
01. O4 .07 godz.10.00 
Konkurs Palm Wielkanocnych 
Parafi a Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy 
Mydlniki, ul. Hemara 1 

02.04.07 godz.18.00 
Nabożeństwo w intencji rychłej 
beatyfi kacji i kanonizacji Jana 
Pawła II w drugą rocznicą śmierci. 
Po nabożeństwie wieczornica 
w wykonaniu uczniów szkoły 
podstawowej nr 138 p.t. „ Droga do 
domu Ojca” wraz z udziałem chóru 
„Schola Cantorum Mydlnicensis”

12.04.07 godz.17.00 
koncert z cyklu „Bardowie i Poeci”
gościem wieczoru będzie Paweł Orkisz

21.04.07 
Koncert i uroczystości związane 
z 35-leciem klubu kultury „Mydlniki” 
szczegóły: www.dworek.krakow.pl 

CO, GDZIE, KIEDY – KALENDARIUM IMPREZ 
15.04.07 godz. 11.00
IV koncert z cyklu „ Poranki z muzy-
ką klasyczną „Recital fortepianowy 
Izabeli Berdy, fi nalistki konkursu 
pianistycznego im. Seilera
Organizator:
Klub Kultury „Mydlniki”
Ul. Balicka 289, 30-198 Kraków
tel. (012) 637-97-12
www.dworek.krakow.pl

04.04.07–09.04.07
IV Festiwal Misteria Paschalia 
– Europa Galante, koncert
Ideą Festiwalu jest prezentacja 
muzyki związanej z okresem Wielkiego 
Tygodnia i Wielkanocą w mistrzow-
skich interpretacjach czołowych 
przedstawicieli wykonawstwa histo-
rycznego.
Organizator:
Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. św. Krzyża 1, 31-028 Kraków 
tel: 424 96 50 
www.biurofestiwalowe.pl 

10.04.07
Tradycyjne Święto Rękawki na Kopcu 
Krakusa
Obchodzone od wieków święto trze-
ciego dnia Wielkanocy. Od roku 2000 
odbywające się pod Kopcem Krakusa 
w formie konkursów, pokazów walk, 
prezentacji uzbrojenia i życia z okresu 
wczesnego średniowiecza.
Organizator:
Dom Kultury “Podgórze”
ul. Krasickiego 18/20, 30-515 Kraków 
tel. (012) 656 36 70 
www.dkpodgorze.krakow.pl 

18.04.07–22.04.07
23. Przegląd Kabaretów PAKA
Strona internetowa imprezy:
www.paka.pl
Organizator:
Stowarzyszenie ROTUNDA 
Centrum Kultury
ul. Oleandry 1, 31-060 Kraków
tel: (012) 633 61 60, 633 35 38
www.rotunda.pl

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTOW I RENCISTÓW
Dyżury Zarządów Kół Rejonu Krowodrza ważne od 1.04.2007

Numer 
Koła Siedziba Dyżury Dzielnica

1 ul. Czerwińskiego 1 
(szkoła) Wtorek 14–16 IV

2
ul. Krowoderskich 
Zuchów 6 
(Klub Seniora)

Środa 15–17 IV

3 ul. Czaplińskiego 9 
(gimnazjum) Środa 15–17 V

4 ul. Mazowiecka 21 
(Energoprojekt) Czwartek 16–18 V

5  ul. Zapolskiej 15 
(Klub Seniora) co II-gi poniedziałek od 16–18 VI

6 ul. Na Błonie 13 c 
(Jordanówka) co II-ga środa od 16–18 VI

7 al. Krasińskiego 1/3 
(Jubilat) Środa 13–15 VII

Całodobowa informacja 
medyczna dla mieszkańców 
Miasta Krakowa 
012 661-22-40 
Bezpłatne informacje 
– przez całą dobę i we wszystkie 
dni tygodnia. 

APTEKI
Balicka 14 a, tel. (012) 638-25-48, 
pn.–pt. 8–20, Sb. 8–14
Balicka 18, tel. (012) 638-64-17, 
pn.–pt. 8–20, sb. 9–14 
Balicka 18, tel. (012) 638-63-63, 
pn.–pt. 8–20, sb. 8–14
Balicka 306, tel. (012) 638-46-90, 
pn.–pt. 8–20, sb. 8–15
Bronowicka 39, tel. (012) 636-75-69, 
pn.–pt. 8–20, sb. 8–15
Bronowicka 73, tel. (012) 637-04-40, 
pn.–pt. 8–21, sb. 8–18

Informator co, gdzie, kiedy

HARMONOGRAM AKCJI ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – KRAKÓW 2007  
Na wyznaczonych ulicach, w po-

szczególnych dniach i miesiącach 
mieszkańcy mogą w godzinach 18–20 
wystawiać przed posesje zużyte meble 
i sprzęt AGD oraz inne odpady wielko-
gabarytowe

Samochód MPO będzie odbierał je 
w godzinach 20–22.

Kwiecień, lipiec, październik w 
II poniedziałek miesiąca na ulicach: 

Zarzecze od J. Lea do Armii Krajowej, 
Drzymały, J. Lea, Młodej Polski, Ga-
brieli Zapolskiej, Przybyszewskiego. (w 
kwietniu ze względu na święta będzie 
to 10.04.07)

Maj, sierpień, listopad w II ponie-
działek miesiąca na ulicach: Bronowi-
cka, Górna, Złoty Róg, Walka Walew-
skiego, Rodakowskiego, Zielony Most, 
Katowicka, Radzikowskiego, Paster-

nik, Wł. Żeleńskiego, Tetmajera, Pod 
Strzechą, mjr. Łupaszki.

Czerwiec, wrzesień, grudzień w II 
poniedziałek miesiąca na ulicach: Za-
rzecze od A.Krajowej do Na Błonie, Na 
Błonie, Hamernia, Justowska, Ks. Ma-
chaya, Młynarskiego, Wiedeńska, Ba-
licka, Spiczakowa, Zaklik z Mydlnik, 
Wierzyńskiego.
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RADA I ZARZĄD 
DZIELNICY VI 
MIASTA KRAKOWA

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, 16:30–17:30 
wtorek – Ewa Nowak, członek 
Zarządu, 10:00–11:00 
środa – Bogdan Smok, 
Przewodniczący Rady i Zarządu, 
12:00–13:00 
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: (0-12) 636-15-75 
fax: (0-12) 626-61-45 
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl 
Biuro czynne: 
poniedziałek – 15.30–17.30, 
wtorek–piątek – 10.00–12.00 
www.dzielnica6.krakow.pl

Redaguje: Ilona Stus
gazetabronowicka@gmail.com

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

Skład, łamanie i druk:
GEOINFO – Krakowski Zespół 
Ekspertów Sp. z o.o.
tel. (0-12) 413-75-30

POZIOMO:
 4) może być wieprzowa
 8) jego stolicą jest Vaduz
 9) od zamachu w nim rozpoczęła się I wojna światowa
11) okres w dziejach ziemi lub jeden z operatorów sieci komórkowej
12) bezsilność
15) senator z PO
18) instrument dęty, często używany w jazzie
19) Wielka …………... najdłużej istniejący polski teleturniej
21) krycie dachów
24) nazwa obcego w amerykańskich fi lmach SF
25) przedrostek wskazujący na niewielką ilość czegoś albo jeden z kremów 

Vichy
26) 25 lat
29) zagadka w formie wiersza

PIONOWO:
 1) krąży wokół atomu
 2) kultowa polska komedia
 3) państwo arabskie w północnej Afryce
 5) mały samochodzik
 7) napój gazowany zawierający chininę
10) sterowiec inaczej
13) wiodący w świecie producent projektorów multimedialnych
14) związek chemiczny powstający w procesie polimeryzacji
16) duży ssak morski
17) mąż Eurydyki
20) twórcą jej teorii był Darwin
22) gadające cukierki z reklamy
23) dziupla z gniazdem pszczół
27) zjawisko optyczne polegające na tworzeniu się podwójnych obrazów
28) ojczyzna Sokratesa

Rozrywka

KRZYŻÓWKA
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Fotoreportaż
W marcu w Szkole Podstawowej nr 50 w Bronowicach Małych odbył się cykl warsztatów teatralnych dla...

nauczycieli. Pod czujnym okiem Ewy Bryk-Nowakowskiej, aktorki teatru Arlekin ciało pedagogiczne nie tylko 
zdobywało cenną wiedzę i doskonaliło swoje umiejętności. Jak sami twierdzą była to również świetna zabawa.

Fotoreportaż

Fot. Ilona Stus


