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życzenia

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie spokój i radość 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 
żyje w skupieniu i nadziei, 

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem 

Niech spełniają się wszystkie ciepłe i serdeczne życzenia
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy VI  
Bronowice

Niech czas zadumy i refleksji nad płomieniem wigilij-
nej świecy napełni nasze serca wzajemną życzliwością 
i otwartością. Niech miłość dotyka nas delikatnie, lecz 
nieustannie, a cichy głos kolędy napełnia nadzieją na 
lepsze jutro.

Wszelki smutek , samotność i żal niech pozostaną za 
progiem, a nadchodzący Rok niechaj przyniesie same ra-
dosne dni, siłę do stawiania czoła nowym wyzwaniom  
i odwagę do realizacji marzeń. 

      
życzy

      
Redakcja
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Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

żyje w skupieniu i nadziei,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością 

i szczęściem

Niech spełniają się wszystkie ciepłe 

i serdeczne życzenia

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

życzą

Rada i Zarząd Dzielnicy VI zapraszają na

BRONOWICKIE SPOTKANIE OPŁATKOWE

W DNIU

13 STYCZNIA 2008 ROKU

w  kościele p.w. św. Antoniego 

ul. Pod Strzechą 16

o godz. 18.00 Msza Święta w intencji  

życzenia

Rada i Zarząd Dzielnicy VI  
zapraszają na

Bronowickie Spotkanie Opłatkowe
w dniu 13 stycznia 2008 roku

w kościele pw. św. Antoniego, ul. Pod Strzechą 16

o godz. 18.00 Msza Święta  
w intencji mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice

Po Mszy Św. wspólne kolędowanie 
oraz życzenia noworoczne

Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice
Bogdan Smok 

W ŻŁOBIE LEŻY...
KOLĘDA SIWYCH LAT
Niedługo zaśpiewamy kolędę 

swego życia
Rzucimy ją jak kwiaty – świet-

listym stajni progom
Klęknąwszy po kolei przed Ma-

łym Majestatem
Zmęczeni bardzo marszem, 

zmęczeni bardzo drogą

Niedługo pochylimy głowy  
o włosach białych

Chroniąc ogień w zmarzniętej  
i pomarszczonej ręce

By ogrzać Maleńkiego zimową, 
długą nocą

Nad żłóbkiem przenajświętszej 
Królowej i Panience

Schyleni i szczęśliwi (…)

Niech ta kolęda bronowickiej 
stronie

Chochołem szumi – chochołem 
zdumiewa

Niech przypomina tego skraw-
ka ziemi

Dzieje niełatwe – i niech o nich 
śpiewa

Jezus maleńki niech się Wam 
narodzi

Na bronowickim, narodowym 
progu

Niech błogosławi Wam – tym 
najwierniejszym

Co nie zgubili złocistego rogu
Niech błogosławi!

     Iwa Korsak – Sabuda

KOLĘDA
(piosenka wróbla z szopki)

jestem wróbel szary
głosu też nie staje
 żeś taki malutki,
 żeś taki golutki
 serce mi się kraje

Chociaż jestem mały
Mówią, że zuchwały
Tobie będę ćwierkał
i przysparzał chwały

A ty Panno Święta
Daj okruchów chleba
 Niech moja kolęda
Niech moja kolęda
Leci wprost do nieba

Ewa Ziomek

ŚWIĘTO
Ej!
kolęda - choinka
krakowska broszka
od nieba do śniegu
bajkowa spinka
Ej!
już karp panoszy się 
w wierszu
i kapusta z grzybami
już pachnie
…poezja
a każda bańka
marzenie
a każda świeczka
wspomnienie
one drzemią
kolorowo bajecznie
Lulajże, lulaj
codzienna trosko
przybądź Święto
dostojnie Floriańską

Maciej Naglicki



�

Gazeta  Bronowicka
Rada Dzielnicy

Dnia 22 listopada 2007 roku od-
była się XIII sesja Rady Dzielnicy VI 
Bronowice. Po przyjęciu protokołu z 
poprzedniej sesji, radni przystąpili do 
omawiania projektu uchwał dotyczą-
cych zmian na listach rankingowych 
zadań powierzonych na rok 2007 i 
2008.

Listę rankingową zadań powierzo-
nych w zakresie prac remontowych 
dróg, chodników i oświetlenia, na ten 
rok, poszerzono o zadanie pn. „Sta-
ła organizacja ruchu wprowadzona w 
celu uspokojenia ruchu na ul. Wallek 
– Walewskiego, Czepca, Zapolskiej, 
Przybyszewskiego, Sewera, Mysła-
kowskiego oraz Zarzecze” (uchwała 
Nr XIII/124/2007).

Radni uzupełnili też listę zadań po-
wierzonych na przyszły rok, w zakre-
sie budowy i przebudowy ulic gmin-

SESJA XIII nych o zadania z zakresu oświetlenia 
(uchwała Nr XIII/125/2007). Plano-
wana jest budowa oświetlenia ul. 
Bandtkiego i dobudowa oświetlenia 
placyku na ul. Złoty Róg oraz realiza-
cja wcześniej już przyjętego zadania z 
tego zakresu: wykonanie oświetlenia 
ul. Truszkowskiego.

Dalsze zmiany dotyczyły zakresu 
remontów w budynku Straży Miejskiej 
przy ul. Stachiewicza. Zakres zada-
nia ujętego na liście zadań prioryteto-
wych na rok 2007 został rozszerzony 
z pozostawieniem kwoty 11 000 zł bez 
zmian (uchwała Nr XIII.126/2007).

W dalszej części obrad pozytywnie 
zaopiniowano wniosek Towarzystwa 
Przyjaciół Bronowic o oznakowanie 
trasy turystycznej w Bronowicach 
Małych (uchwała Nr XIII/127/2007). 
Przedsięwzięcie będzie realizowane 
za środków będących w dyspozycji 
Biura ds. Turystyki Urzędu Miasta 
Krakowa.

Negatywnie natomiast zaopinio-
wano budowę stacji bazowej telefo-
nii komórkowej przy ul Bandtkiego 
(uchwała XIII/128/2007).

Podobnie radni ustosunkowa-
li się do planów budowy budyn-
ku mieszkalnego, wielorodzinnego 
wraz z garażem wielostanowisko-
wym przy ul. Na Błonie (uchwała Nr 
XIII/132/2007).

Z pozytywną opinią spotkały się 
pozostałe, planowane na terenie 
Dzielnicy VI, inwestycje przedsta-
wione w porządku obrad. Dotyczy 
to budynków mieszkalnych, wielo-
rodzinnych przy: ul. Nad Zalewem 
(uchwała Nr XIII/129/2007), ul. 
Wallek – Walewskiego (uchwała Nr 
XIII/130/2007) i ul. Głowackiego 
(uchwała Nr XIII/132/2007).

XIV sesja Rady Dzielnicy VI odbę-
dzie się 13 grudnia 2007 r. o godz. 
18.30.

DZIELNICA W OBIEKTYWIE

Remont fragmentu chodnika na ul. Jadwigi z Łobzowa 
przeprowadzony dzięki interwencji Rady Dzielnicy VI

Nowy ogródek jordanowski przy Młynówce Królewskiej, 
powstały staraniem Rady Dzielnicy VI, sfinansowany  
z jej środków

Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami Straż Miejska podjęła kon-
trole związane z tzw. „Akcją zima” w 
naszym mieście.

Zima trwa i kontrole strażników 
będą kontynuowane w oparciu o ustawę 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz regulamin do Uchwały 
Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa 
w sprawie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Kraków, z których wynika, że właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest do 
uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

ZIMOWE KONTROLE
zanieczyszczeń: - z części nierucho-
mości udostępnionej do użytku publicz-
nego, - z wydzielonej części drogi pub-
licznej przeznaczonej dla ruchu piesze-
go - chodnika - położonej bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości.

Usuwanie błota, śniegu i lodu po-
winno odbywać się niezwłocznie po 
ich wystąpieniu, natomiast innych 
zanieczyszczeń systematycznie w 
miarę występujących potrzeb. Błoto, 
śnieg i lód należy pryzmować na chod-
niku przy krawędzi jezdni, z zacho-
waniem minimum 1 m od pnia drze-

wa, w sposób nie utrudniający ruchu 
pieszych i pojazdów. Inne zanieczysz-
czenia należy umieszczać w stosownych 
pojemnikach. Właściciel nieruchomo-
ści zobowiązany jest niezwłocznie do 
usuwania z budynków i ich części oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej 
sopli i nawisów śniegu stwarzających 
zagrożenie dla przechodniów, a także 
do oznakowania w sposób widoczny 
tego miejsca. Straż Miejska prowadzić 
będzie kontrole związane z tzw. „Akcją 
zima”. Za nieuprzątnięcie błota, śniegu 
czy lodu z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości mandat karny 
wynosi 100 zł.
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wydarzenia

W Andrzejkowy wieczór marzeń 
i wróżb spotkali się twórcy – człon-
kowie Bronowickiego Stowarzysze-

ANDRZEJKOWE TWÓRCÓW SPOTKANIE
nia Przyjaciół Sztuk Wszelkich. 
I znów Klub Kultury “Mydlniki” 
stał się miejscem artystycznego 
dyskursu i doznania. 

Przypomniano postać św. 
Andrzeja Apostoła oraz drogę 
andrzejkowych zwyczajów do 
naszego kraju. Następnie przy 
specjałach kulinarnych wykre-
owanych przez Panie - członki-
nie Stowarzyszenia - uczestni-
czono w nastrojowym koncercie 
w wykonaniu Jerzego Michała Bo-
żyka, Zofii Dubiel i Kingi Gizbert-
Studnickiej. Śpiewano, jak przy-
stało na tę okazję, utwory opiewa-
jące miłość i za nią tęsknotę. A i 
tańce się zdarzyły. 

Serdecznie w tej bronowickiej 
biesiadzie uczestniczyli włoda-
rze Dzielnicy VI - przewodniczący 

Rady i Zarządu Bogdan Smok oraz 
jej wiceprzewodnicząca Alicja Ga-
ckiewicz, a także prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Bronowic Barbara 
Miszczyk. I tak się stała ważna 
nasza dzielnicowa wspólnota. 

M.N. 

fot. Maciej Naglicki

Dziecko w momencie ukończe-
nia trzeciego roku życia wchodzi w 
okres wieku przedszkolnego. Ozna-
cza to, że jest już na tyle dojrza-
łe emocjonalnie, by zaakceptować 
rozstanie z najbliższymi i zaadap-
tować się do życia w społeczności 
rówieśniczej.

Moment ten jest przełomem w 
życiu każdego malucha i ma zna-
czenie kluczowe dla jego karie-
ry przedszkolnej i szkolnej oraz 
wszechstronnego rozwoju.

Dlatego chwilę tak istotną nale-
ży uświetnić. 

W związku z tym, w Samorzą-
dowy Przedszkolu nr 38 została 
zainaugurowana niezwykle ważna 
tradycja. Jest nią Uroczystość Pa-
sowania Maluszków na Przedszko-
laków. Dzień niezwykły i szczegól-
ny, przede wszystkim dla naszych 
najmłodszych wychowanków, ale 
także dla całej społeczności przed-
szkolnej, wszakże do naszego gro-
na dołączyli nowi, wspaniali towa-
rzysze zabaw!

Świadkami uroczystości byli 
najbliżsi naszych Maluszków, któ-

KIEDY MALUSZEK STAJE SIĘ  
PRZEDSZKOLAKIEM

rzy licznie przybyli w tym dniu do 
przedszkola.

Pani dyrektor Barbara Żarska 
powitała wszystkich gości, a na-
stępnie oddała głos bohaterom uro-
czystości, którzy zostali niezwykle 
skrupulatnie przeegzaminowani 
przez starszych kolegów z grupy 
Ekoludków. Dzielne Maluszki re-
cytowały wiersze, śpiewały i tań-
czyły oraz pokonywały „tor prze-
szkód” tak wspaniale, że niejedne-
mu z nas zakręciła się w oku łezka 
wzruszenia. Ponieważ egzamin wy-
padł nad wyraz pomyślnie, można 
było przystą-
pić do zasad-
niczej części 
uroczystości. 
Pani dyrektor 
pasowała każ-
dego Malusz-
ka na Przed- 
szkolaka, a pa- 
ni wicedyrek-
tor każdemu z 
Przedszkola-
ków zawiesiła 
na szyi pa-

miątkowy medal. Nowo pasowane 
Przedszkolaki otrzymały prezenty: 
od starszych kolegów – pięknego, 
kolorowego misia, od pani dyrektor 
- ogromnego lizaka. Ostatnim ak-
centem uroczystości było pozowa-
nie wszystkich bohaterów dnia do 
wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Dzieci miały też chwilę na to, 
aby podzielić się pierwszymi wra-
żeniami z najbliższymi, a następ-
nie udały się do swojej sali, gdzie 
czekała na nie jeszcze jedna nie-
spodzianka – słodki poczęstunek.

Choć uroczystość przeszła już 
do historii, niejeden jej bohater 
wspomina jeszcze, jak to z malu- 
cha stał się PRAWDZIWYM PRZED-
SZKOLAKIEM!

Lidia Pieniążek
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Z PIERWSZĄ GWIAZDKĄ
Wieczerza wigilijna w polskiej 

tradycji to wieczór szczególny, pe-
łen wzruszeń i rodzinnego ciepła. 
Jak pisał Zbigniew Kossak „ktokol-
wiek zajdzie w polski w świąteczny 
wieczór wigilijny zajmie to miejsce  
i będzie przyjęty jak brat…”. Do-
datkowe nakrycie na stole i pozo-
stawienie przy nim wolnego miej-
sca to zwyczaj typowo polski. Nikt 
w ten wyjątkowy wieczór nie powi-
nien być sam. Puste miejsce przy 
stole wyraża też pamięć o naszych 
bliskich, którzy nie mogą spędzić  
z nami świąt, a także o tych, któ-
rzy już odeszli, a byli bliscy nasze-
mu sercu.

W Polsce do tradycji wigilia we-
szła dopiero w XVIII wieku. Do 
wieczerzy wigilijnej siadano, gdy 
na niebie pojawiała się pierwsza 
gwiazda. Czyniono tak na pamiąt-
kę gwiazdy betlejemskiej, która 
przywiodła do żłóbka Mędrców. 
Zwyczaj ten, bardzo stary, był 
szczególnie przestrzegany w rodzi-
nach katolickich.

Choinka, którą znamy to pomysł 
niemiecki. Do Polski przywędrowa-
ła w XIX wieku. Początkowo ubie-
rana była tylko w dworach, ale z 
czasem zwyczaj ten rozprzestrzenił 
się po wsiach. Nim jednak pojawiła 
się w domach, tradycyjną ozdobą 
była tzw. podłaźniczka, czyli ścięty 
czubek jodły lub świerka. Obyczaj 
ten zachował się na wsiach nawet 
do lat dwudziestych XX w., zwłasz-
cza w Polsce południowej.

Przyniesienie podałaźniczki w 
wigilijny wieczór należało do go-
spodarza. Na Podhalu miał on obo-
wiązek zakraść się do pańskiego 
lasu i ukraść czubek drzewka oraz 
kilka gałęzi. Zabieg ten, choć nieco 
naganny miał zapewnić szczęście, 
pomyślność, by wszystkim dobrze 
się darzyło.

Gałęzie, czyli podłaźniki zaty-
kano w drzwiach stajni i chałupy.

Podłaźniczkę wieszano u po-
wały, nad stołem, gdzie miała być 
spożywana wieczerza wigilijna. 
Ozdabiano ją pożywieniem, po-
dobnie jak początkowo znaną nam 
dziś choinkę. Były na niej jabłka 
– symbol zdrowia, które na choince 
nawiązywały do owocu z biblijnego 
drzewa. Były orzechy i tzw. światy, 
czyli wyobrażenia kuli ziemskiej 
zrobione z kolorowych opłatków, 
barwionych barwnikami roślin-
nymi. Z nich też tworzono różne-
go rodzaju gwiazdy, nawiązują-
ce do kosmosu. Ludzie wierzyli w 
ich magiczną moc przyczyniania 
się do urodzaju i zapewnienia po-
wodzenia. Całość otaczano łań-
cuchem z elementami słomy, bo i 
tu nie mogło zabraknąć życiodaj-
nych elementów. Na choince lek-
kie, słomkowe i bibułkowe, wijące 
się wśród gałęzi łańcuchy były i 
są pamiątką po wężu – kusicielu. 
Natomiast świeczki na gałązkach 
choinki, to namiastka ognia, który 
dawniej płonął w izbie przez całą 
noc wigilijną, żeby przychodzące 
dusze przodków mogły się ogrzać.

Przygotowanie stołu wigilijnego, 
podobnie jak podłaźniczki należa-
ło do gospodarza. Pożądany był, 
bowiem pierwiastek męski, jako 
siła zapładniająca. Posypywał on 
stół ziarnem, na nie kładł siano, 
na siano słomę. Następnie całość 
przykrywał białym obrusem. W 
czterech rogach stołu kładł bo-
chenki chleba. W niektórych re-
gionach stawiano również niewy-
młócone snopy zboża w czterech 
kątach izby, w której spożywano 
wieczerzę.

Najważniejszą i najbardziej 
wzruszającą chwilą było i nadal 
jest dzielenie się opłatkiem. Staro-

polskie opłatki były kolorowe i bo-
gato zdobione. Duże dla dorosłych, 
małe dla dzieci, barwione dla zwie-
rząt. Był to symbol jedności z całym 
wszechświatem, którego człowiek 
jest częścią. Nazwa „opłatek” po-
chodzi od łac. „oblatum”, czyli dar 
ofiarny. Dawniej człowiek składał 
ofiary nieznanym siłom – wodzie, 
piorunom, wiatrom by ustrzec się 
od tego, co mu zagrażało.

Po wieczerzy, oprócz śpiewania 
kolęd, praktykowano różne zwy-
czaje, w zależności od regionu. 
Na Warmii i Mazurach biesiadni-
cy spod obrusa ciągnęli słomki. 
Słomka prosta zwiastowała życie 
proste, bez niebezpieczeństw. Jeśli 
była pokrzywiona, na osobę, która 
ją wyciągnęła czekała w przyszłym 
roku droga pełna zakrętów.

Na Podlasiu resztki wieczerzy 
ustawiano koło pieca, a przed nim 
ławę posypaną piaskiem lub popio-
łem. Pokarmy te były przeznaczone 
dla zmarłych przodków. Rano, po 
śladach na piasku, odgadywano, 
kto i czy w ogóle w nocy przyszedł.

Jak widać Bożemu Narodzeniu 
towarzyszy wielka różnorodność 
zwyczajów, praktyk magicznych 
i wróżb wywodzących się z jednej 
strony z symboliki chrześcijań-
skiej, a z drugiej zaś z pradawnych 
świąt rolniczych i zadusznych, 
przypadających na czas zimowego 
przesilenia. Wiele z tych obrzędów 
zatraciło już magiczną moc sta-
jąc się jedynie barwnym reliktem 
przeszłości.

  Ilona StusW podhalańskiej izbie fot. Inka Bogucka

Ozdoby z opłatków
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wydarzeniaod lewej: Zofia Dubiel, Ewa Ziomek historia

Za autora pierwszej szopki uważa 
się św. Franciszka z Asyżu, który jako 
wielki miłośnik Dzieciątka Jezus , w 
roku 1223, zorganizował w skalnej 
grocie w Greccio jasełka. Jego za-
konni bracia ponieśli ten zwyczaj w 
świat, w tym też do Polski.

W Polsce szopka znana jest w 
dwóch odmianach. Tzw. szopka 
betlejemska z nieruchomymi figur-
kami Świętej Rodziny, Trzech Króli, 
pastuszków i osób świeckich oraz 
szopka kukiełkowa, która zasługuje 
na szczególną uwagę, gdyż występu-
je tylko w Polsce i stanowi wyjątkowe 
zjawisko kulturowe. Jako jedyna za-
wiera oprócz nieruchomych figurek 
scenę, na której kukiełki odgrywa-
ją widowisko łączące w sobie wątki 
osnute na historii narodzin Jezusa, 
z wątkami świeckimi. 

Szopki przyjmowały różne 
kształty: dworów, zamków, najczęś-
ciej jednak kościołów.

Były mocnym atutem kolędni-
ków. O ich atrakcyjności, świad-
czył nie tylko jej ciekawy, barwny 
wygląd, ale również tekst przedsta-
wienia i artyzm kukiełek. Teksty 
nawiązywały do lokalnych spraw 
zarówno obyczajowych jak i spo-
łecznych oraz politycznych. Często 

GDZIE SZOPKA STAJE SIĘ SZTUKĄ

wprowadzano wątki i postacie zwią-
zane z bieżącymi wydarzeniami.

Pisząc o szopkach, trudno nie 
wspomnieć o Szopce Krakowskiej, 
charakterystycznej tylko dla Kra-
kowa, choć „jeżdżącej” po całym 
świecie. 

Szopki krakowskie zaczęły po-
wstawać w połowie XIX wieku. 
Tworzyli je cieśle i murarze z Kra-
kowa i okolic, dla których było to 
dodatkowe zajęcie w martwym se-
zonie budowlanym. Pierwszą szop-
kę krakowską wykonał Michał 
Ezenekier. Bryła architektoniczna 
nawiązywała do architektury i za-
bytków Krakowa, przede wszyst-
kim do Kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny. Pierwszy jej wizeru-

nek zamieszczono w prasie 
w 1862 r. Obecnie znajduje 
się ona w zbiorach Muzeum 
Etnograficznego w Krako-
wie.

W 1937 roku Władze 
Miasta Krakowa zorganizo-
wały Konkurs Szopek, któ-
ry odbył się na Rynku Kra-
kowskim. Zapoczątkował on 
długoletnią tradycję, która 
z przerwą wojenną trwa do 
dnia dzisiejszego. Co roku, 
w pierwszy czwartek grud-
nia na płycie Rynku moż-
na zobaczyć szopki o coraz 
śmielej rozbudowanych fa-
sadach i wieżach, inspiro-
wane elementami architek-
tury i zabytków Krakowa.

Ilona Stus
fot. Ilona Stus

Zdjęcia wykonano dzięki 
uprzejmości dyrekcji Muzeum 
Etnograficznego w KrakowieSzopka wykonana przez Michała Ezenekiera

Szopka kukiełkowa, 1918 r.

Szopka kukiełkowa, 1967 r.

Szopka kukiełkowa,  
Kraków Tyniec, 1928 r.

Tegoroczny konkurs na naj-
piękniejszą szopkę krakowską 
został rozstrzygnięty. Wśród du-
żych form najciekawsze prace wy-
konali Bronisław Pięcik i Leszek 
Zarzycki, który główną nagrodę 
zdobył również za szopkę średnią. 
W tym roku nie zabrakło szopek 
przypominających o pontyfikacie 
Jana Pawła II, Stanisławie Wy-
spiańskim i rocznicy lokacji Kra-
kowa. Od 10 grudnia szopki moż-
na oglądać w muzeum w Krzysz-
toforach. Wystawa potrwa do 10 
lutego.
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Zespół tenisistek Bronowian-
ki grający w ekstraklasie kobiet, 
miniony sezon zakończył na me-
dalowym trzecim miejscu (po raz 
pierwszy w historii klubu).

 Aktualnie w sezonie 2007/2008 
w składzie występuje:

Marta Piłka – kapitan drużyny, 
Zhao Xia, oraz Anna Janta-Lipiń-
ska, która powróciła po występach 
w lidze Niemieckiej. 

Funkcję trenera do końca paź-
dziernika pełnił Jerzy Grycan, 
a następnie zespół przez dwie ostat-
nie kolejki występował pod wodzą 
Wandy Latyńskiej-Sydorenko.

Kierownikiem drużyny jest Al-
fred Rusin.

Po siedmiu rozegranych me-
czach rundy jesiennej drużyna 
Bronowianki zajmuje wysokie 
czwarte miejsce. (Tabela I str. 10)

Cieszy również postawa dziew-
czyn na zakończonym 2 grudnia 
Ogólnopolskim Turnieju Kwalifi-
kacyjnym, gdzie Marta Piłka zajęła 

BRONOWIANKA NA „PUDLE”
miejsce 5-8, a Anna Janta-Lipiń-
ska 9-12. Tu warto jednak wspo-
mnieć, że w pierwszej ósemce tur-
nieju znalazły się aż cztery Azjatki, 
które są znacznie lepiej sklasyfiko-
wane w światowych rankingach, 
niż polskie zawodniczki. 

Kolejny zespół to reprezentantki 
Bronowianki grające w pierwszej 
lidze, w składzie:
Milena Feliks-Regulska – pełniąca 
funkcję „grającej trenerki”, Renata 
Gumula, Patrycja Nalepa, Wioleta 
Witkowska, Katarzyna Ślifirczyk

Sezon 2006/2007 dziewczęta 
zakończyły na 4 miejscu w roz-
grywkach pierwszej ligi, zaś po 
pierwszej rundzie aktualnego se-
zonu, plasują się na mocnym dru-
gim miejscu. Całość  na koniec 
rundy jesiennej przedstawia tabela 
II na str. 10.

Wszystkich sympatyków i kibi-
ców Bronowianki zapraszamy do 
czynnego udziału we wszystkich 
wydarzeniach sportowych odby-

wających się na obiektach klubu.
Szczegóły znaleźć można na 

tablicach ogłoszeń, stronie www.
bronowianka.pl, oraz w sekreta-
riacie klubu pod numerem tel. 
(12)636 94 33.

Pierwszy mecz ekstraklasy ko-
biet w tenisie stołowym odbędzie 
się już 6- stycznia o godz. 11.00

Przeciwnikiem Bronowianki bę-
dzie zespół AZS Częstochowa. Go-
rąco zapraszamy.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia, zarząd klubu 
oraz kierownictwo sekcji T.S prag-
ną złożyć wszystkim zawodnicz-
kom i zawodnikom oraz kibicom 
klubu sportowego Bronowianka

- moc najserdeczniejszych ży-
czeń, wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym, zawodnikom uda-
nych występów i wysokich lokat 
w drugiej rundzie rozgrywek ligo-
wych, a tenisistkom, które zdobędą 
kwalifikacje, sukcesów podczas In-
dywidualnych Mistrzostw Polski w 
2008 roku. 

Do Siego Roku!
Alfred Rusin.

W niedzielę 2 grudnia 2007, już 
po raz czwarty w hali KS Brono-
wianka odbył się Turniej Mikołaj-
kowy tenisa stołowego zorgani-
zowany przez KS Bronowianka i 
Radę Dzielnicy VI Bronowice. 

W turnieju udział wzięły dzieci 
ze szkół podstawowych i... ich ro-
dzice. Zgłosiło się 10 dziewczynek, 
26 chłopców oraz 10 rodziców. 

W kategorii dziewcząt najlepsza 
okazała się Agata Bełska, a wśród 
chłopców Jan Kaczor. W turnieju 
rodziców zwyciężył Tomasz Janik, 
tata najmłodszej uczestniczki tur-
nieju 7-letniej Angeliki. 

Wszyscy uczestniczy otrzyma-
li paczki ze słodyczami, a najlepsi 
uhonorowani zostali statuetkami i 
medalami.

Nagrody ufundowane m.in. 
przez Radę i Zarząd Dzielnicy VI, 
firmę „Ciasteczka z Krakowa” oraz 
EC Kraków wręczali: przewodni-
czący Rady i Zarządu Dzielnicy VI 
Bogdan Smok oraz prezes KS Bro-
nowianka Aleksander Nosal.

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
WYNIKI:
dziewczynki:
1.Agata Bejska
2.Paulina Krzysiek
3.Kinga Piotrowska
4.Alicja Śliwa
5.Angelika Janik
6.Daria Małodobry
7.Karolina Zielińska
8.Edyta Kałucka
9.Małgosia Bonowicz
chłopcy:
1.Jan Kaczor
2.Bujak Michał
3.Nowak Maciej 
4.Maciej Pęcak 
5.Dorian Kłos
6.Dominik Kupczyk
7.Michał Dyr
8.Wieczorek Jakub
rodzice:
1.Tomasz Janik
2.Piotr Bujak
3.Agnieszka Piotrowska
4.Lech Bejski

fot. Magdalena Namysł 
  Magdalena Namysł
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„Jedziemy na Euro!!” – oto jedno 
z najpopularniejszych stwierdzeń 
minionego miesiąca po pamiętnym 
meczu Polski z Belgią w Chorzo-
wie. Polska drużyna, co podkreślają 
zgodnie niemal wszyscy komentato-
rzy, dokonała historycznego wyczy-
nu, wygrywając 17 listopada 2007 
r. chyba jeden z najważniejszych 
meczów w historii polskiej piłki 
nożnej. Fakt ten bardzo cenny, na-
pawa dumą, że jest się Polakiem. I 
dobrze. Trzeba teraz życzyć naszym 
piłkarzom sukcesów i wiary w dal-
sze zwycięstwa i oczywiście samego 
mistrzostwa Europy. 

Sukcesy konkretnej dyscypli-
ny, w tym przypadku piłki nożnej, 
zwiększają zainteresowanie zarów-
no samą dyscypliną jak i zawodni-
kami. Dyscyplina staje się przed-
miotem narodowej uwagi, piłkarze 
stają się bohaterami. 

Tymczasem, by przeżyć emocje 
piłkarskie nie trzeba daleko jeździć. 
Na własnym, „dzielnicowym” po-
dwórku mamy kobiece drużyny pił-
karskie, które, trzeba to powiedzieć 
jasno, mogą pochwalić się konkret-
nymi osiągnięciami w tej pasjonu-
jącej i ciekawej dyscyplinie sporto-
wej. Ot, choćby miejsce w czołówce 
Bronowianki Kraków w Małopol-
skiej Lidze Młodziczek w tym sezo-
nie.  Obecnie dziewczyny zajmują III 
miejsce w tabeli a sezon jeszcze się 
nie skończył. Piłkarki zapowiadają 
walkę o zwycięstwo.

Jeszcze lepiej radzą sobie Junior-
ki Młodsze, które uplasowały się na 
II miejscu w tabeli w swojej Lidze. 
Wyprzedza je tylko zespół Meritus 
Brody.  Nasze zawodniczki są pełne 
zapału, co wróży pasjonujący finał 
sezonu. Warto przypomnieć, że ten 
zespół wywalczył brązowy medal 
podczas finału Mistrzostw Polski 
w swojej kategorii wiekowej. Zawo-
dy rozgrywane były w ramach XIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
(8 - 14 lipca), których tegorocznym 
gospodarzem był Koszalin i Sianów. 
Pisaliśmy o tym we wrześniowym 
numerze „Gazety Bronowickiej”.

12 punktów i 53 bramki strze-
lone przy 6 straconych dało pierw-
sze miejsce w tabeli Juniorkom do 
lat 19. Panie walczą o Mistrzostwo 
Województwa Małopolskiego i są na 
bardzo dobrej drodze, by cel osiąg-
nąć. Wyprzedzają takie drużyny 

BRONOWICKA PIŁKA NOŻNA
jak: Wróblowianka Wróblowice, Le-
skowiec Rzyki czy Nadwiślan Gro-
miec. Tu też zapowiada się walka do 
ostatnich punktów, dlatego kibice 
mogą liczyć na ciekawe pojedynki 
poszczególnych drużyn. Oczywiście 
krakowscy fani kobiecej piłki nożnej 
będą trzymać kciuki za faworytki, 
czyli Bronowiankę Kraków.

Sukcesami mogą się także po-
szczycić panie grające w II lidze Gru-
py IV. Po pierwszej rundzie jesien-
nej Bronowianka Kraków zajmuje 
pierwsze miejsce z 18 punktami i 
mają 3 punkty przewagi nad drugą 
drużyną w tabeli Podgórze Kraków. 
W rozgrywkach bierze udział 7 dru-
żyn. Przed rozpoczęciem sezonu z 
rywalizacji wycofały się dwie dru-
żyny: Pogoń Staszów i GKS Nowiny. 
Oznacza to mniej meczów i więcej sił 
na najważniejsze zmagania w finale 
rozgrywek, co może się przydać, tym 
bardziej, że każda z siedmiu drużyn 
chce wywalczyć jak najwięcej.

Zima wcale nie oznacza bez-
czynności w piłce nożnej. Z boisk 
na świeżym powietrzu zawodnicy 
i zawodniczki przenoszą się do hal 
sportowych. I tu też krakowskie ze-
społy mogą się poszczycić osiągnię-
ciami. 24 listopada na obiekcie Bro-
nowianki rozegrany został turniej 
eliminacyjny halowych mistrzostw 
polski juniorek U-19. Awans do fi-
nałów, które rozegrane zostaną w 
dniach 8-9 grudnia w Tomaszowie 
Mazowieckim, uzyskała drużyna 
Bronowianki Kraków pokonując 6 
innych małopolskich zespołów. Jed-
nym z lepszych meczy turnieju był 
pojedynek z Wandą Kraków. Dziew-
częta Wandy długo stawiały opór re-
nomowanej drużynie Bronowianki, 
jednak rutyna i doświadczenie prze-
ważyły szale w końcówce spotkania 
na stronę gospodyń zawodów. Pro-
wadzenie dla Wandy zdobyła Król 
po strzale z dystansu. Bronowianka 
dwoma strzałami Pilch wyszła na 
prowadzenie. Zespół Wandy zdołał 
jeszcze doprowadzić do remisu po 
uderzeniu Kowal, jednak ostatnie 
słowo należało do Bronowianki. O 
wysokiej supozycji Bronowianki 
świadczą wyniki niektórych me-
czów, np. wygrana z Leskowiec Rzy-
ki 6-0 oraz wygrana z Nadwiślanka 
Nowe Brzesko 14-1!

Najwięcej bramek w turnieju 
zdobyła Aleksandra Pilch z Brono-

wianki. Strzeliła ich aż 11. Zwycię-
ska drużyna wystąpiła w składzie: 
Sandra Podżus Karolina Kowalczyk, 
Karolina Gruszka, Joanna Gruszka, 
Angelika Tokarz, Karolina Sroka, 
Paulina Michalik, Aleksandra Pilch, 
Kuśmierczyk Lucyna, Szwajda Ma-
riola. Trenerem zwycięskiej drużyny 
jest  Andrzej Żądło, a kierownikiem 
Krzysztof Celusta. Co tu dużo mó-
wić, liczymy na Mistrzostwo Polski!

Natomiast w hali Bronowianki 
2 grudnia odbyły sie eliminacje do 
Mistrzostw Polski seniorek w piłce 
nożne halowej Bronowianka zajęła 
3 miejsce pokonując w grupie FC 
Katowice 4-2 i przegrywając z KKS 
Zabrze 2-3. W półfinale zawodniczki 
Bronowianki uległy KS Strzybnica 
1-4, a w meczu o 3 miejsce ponow-
nie pokonały FC Katowice 4-2. Tre-
nerem drużyny był Andrzej Żądło.

W Raciechowicach w tym samym 
dniu odbyły się eliminacje do Mi-
strzostw Polski w piłce nożnej ha-
lowej juniorek U-16. Zawodniczki 
Bronowianki zajęły 2 miejsce poko-
nując Raciechowice 6-1 oraz Andru-
sy Lipnik 2-1. Przegrały natomiast z 
Wandą Nowa Huta 3-8. Awansowały 
tym samym do finałów Mistrzostw 
Małopolski. Trenerem drużyny był 
Krzysztof Celusta.

Jak widać lokalna piłka nożna w 
wykonaniu kobiet i dziewczyn ma 
się bardzo dobrze. Jeśli komuś zim-
no może kibicować na hali. Emo-
cje gwarantowane, bowiem panie  
ze swoją zaciętością i chęcią walki 
nie pozostają w tyle za panami. Do-
świadczyły tego zawodniczki Brono-
wianki podczas listopadowego me-
czu derbowego z zespołem Podgórze 
Kraków.

Dlatego wcale nie trzeba jeździć 
po Europie by oglądać fascynujące 
pojedynki piłkarskie i nie tylko pa-
nowie grają w piłkę. Co więcej, ktoś 
powiedział kiedyś, że mecze kobiet 
mają swoiste naturalne piękno. 
Trudno się z tym nie zgodzić oglą-
dając mecze naszych dziewczyn w 
różnych kategoriach wiekowych. 
Trzymamy kciuki za ich dalsze suk-
cesy sportowe. Pojawia się także 
nieśmiała, acz odważna myśl: co 
powiecie drogie Panie na występy w 
Euro? Kibice są z Wami! 

Mariusz Nowak
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CO, GDZIE, KIEDY – CO WARTO WIEDZIEĆ
informator co, gdzie, kiedy

Tu znajdziesz pomoc w przypadku przemocy w rodzinie:
www.krakow.policja.gov.pl/przemoc.pdf

KOŚCIOŁY
Msze św. w niedziele i święta: Bronowice Małe – św. Antoniego z 
Padwy, ul. Pod Strzechą 16: 7, 10, 12 (IX-VI, 18).
Os. Widok – św. Jana Kantego, ul. Jabłonkowska 18: 7.30, 9, 10.30, 
12, 13.15, 17, 18.30, 21 (IV – X); 7.30, 9, 12, 18.30, 21 (VII – VIII).
Os. Bronowickie – św. Wojciecha, ul. św. Wojciecha 4: 7.30, 9, 
10.30, 12, (IX – VI, 13), 18, (VI – VIII, 19).
Mydlniki – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Hemara 1: 
7.30, 10, 12, 18.

DRODZY CZYTELNICY
Prosimy o nadsyłanie tematów, które Państwa zdaniem powinny  

znaleźć się w Gazecie Bronowickiej oraz informacji o wydarzeniach, 
o których chcielibyście przeczytać.

Dziękujemy.
Redakcja Gazety Bronowickiej

APTEKI
Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje Zarządzenie Nr 2668/2006 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2007 roku, 
pozytywnie zaopiniowanego przez Okręgową Radę Aptekarską w 
Krakowie.
Zgodnie z tym zarządzeniem aktualny wykaz aptek działają-
cych całodobowo w systemie ciągłym na terenie miasta Kra-
kowa od dnia 1 kwietnia 2007 r. przedstawia się następująco: 
1. “Apteka pod Opatrznością” przy u. Karmelickiej 23,  
    tel. (012) 631-19-80;  
2. Apteka Prywatna, ul. Galla 26 (tel. 012 636-73-65);  
3. Apteka “CEFARM”, ul. Kalwaryjska 94 – Mateczny,  
    tel. (012) 656-18-50;  
4. Apteka “CEFARM” os. Centrum A bl. 3, tel. (012) 425-75-40;  
5. Apteka “VENA-VITA”, ul. Wolska 1, tel. (012) 265-29-70;  
6. Apteka “MAGICZNA”, ul. Ćwiklińskiej 10, tel.(012) 658-10-01. 
Dla pozostałych aptek ogólnodostępnych działających na terenie 
Krakowa obowiązują następujące godziny pracy:  
1. W dni robocze (od poniedziałku do piątku) dla aptek:  
- jednozmianowych - godziny od 9.00 do 16.00,  
- dwuzmianowych - godziny od 8.00 do 20.00. 
2. W soboty dla aptek:  
- jednozmianowych - godziny od 8.00 do 14.00, w co drugą sobotę,  
- dwuzmianowych - godziny od 8.00 do 14.00 w każdą sobotę. 
3. W dniach zwyczajowo przedświątecznych (Wigilia, Sylwester, 
Wielka Sobota) dla aptek jedno- i dwuzmianowych - obowiązują 
godziny od 8.00 do 14.00.

Alicja Gackiewicz

1 KTS WISAN FORBET Tarnobrzeg 7 14 7 0 21:4

2 CERAMIKA BUDOWLANA  
ODONÓW MLEK-POL RAFAELLO 
Kazimierza Wielka

7 10 5 2 18:11

3 GLKS MAGO WANZL SCANIA  
Nadarzyn

7 10 5 2 18:10

4 KS BRONOWIANKA Kraków I 7 8 4 3 16:14

5 KU AZS AJD Częstochowa 7 8 3 4 14:17

6 KU AZS AE Wrocław (ek) 7 4 2 5 13:15

7 SKTS BEST-CHEM Sochaczew 7 4 2 5 10:18

8 LUKAS WARMIA  
Lidzbark Warmiński

7 0 0 7 2:21

Całodobowy Telefon Informacji Medycznej
Całodobowa informacja medyczna dla mieszkańców Miasta Kra-
kowa dostępna jest pod numerem (012) 661-22-40
Bezpłatne informacje - przez całą dobę i we wszystkie dni ty-
godnia - udzielane są z zakresu:
- adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wska-
zaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych z zakresu:
* podstawowej opieki zdrowotnej  
* specjalistycznej opieki ambulatoryjnej  
* pomocy doraźnej (medycyna ratunkowa)  
* opieki całodobowej  
* leczenia szpitalnego  
* stomatologii (wraz z rodzajem udzielanych świadczeń)  
* rehabilitacji leczniczej  
* leczenia uzdrowiskowego  
* opieki długoterminowej (zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady 
pielęgnacyjno-opiekuńcze)  
z terenu Miasta Krakowa, udzielających świadczeń medycznych 
w ramach tzw. kontraktów zawartych z płatnikiem publicznym 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (Narodowy Fundusz 
Zdrowia)

Na czas sezonu zimowego od 31 października 2007 r. do 
15 kwietnia 2008 r. zostają wprowadzone całodobowe dyżury 
służby koordynacyjno-interwencyjnej. 

Telefony kontaktowe dla mieszkańców miasta Krakowa czyn-
ne całą dobę – (012) 254 14 30, (012) 254 14 31

Program działalności Klubu Kultury “Mydlniki”  
na miesiąc styczeń i luty 2008 r. 
Czwartek 10 stycznia godz. 17.00 
SPEKTAKL FOLKLORYSTYCZNO - MUZYCZNY 
“Szopka krakowska”  
W wykonaniu: Grupy Obrzędowej Klubu Kultury “Mydlniki” 
oraz Kapeli Ludowej “Mydlniczanie” 
Klub Kultury “Mydlniki”. Wstęp wolny
Czwartek 17 stycznia godz. 17.00 
BARDOWIE I POECI 
Recital Agnieszki Grochowicz - absolwentki krakowskiej PWST, 
stypendystki Miasta Krakowa. 
Prowadzenie: Maciej Naglicki, Ryszard Rodzik 
Klub Kultury “Mydlniki”. Wstęp wolny
Niedziela 20 stycznia godz. 11.00 
PORANKI Z MUZYKĄ KLASYCZNĄ 
W cyklu “Rodziny artystyczne” koncert w wykonaniu Jakuba 
Płużka - fortepian, Beaty Salawa-Płużek - śpiew.  
W programie: Chopin, muzyka jazzowa. 
Klub Kultury “Mydlniki”. Wstęp wolny
Sobota 2 lutego godz. 18.00 
III Bronowicki Karnawał Literacki 
W programie: prezentacja zgłoszonych utworów; muzyczna  
niespodzianka; wieczór literackiej wspólnoty. 
Imprezie towarzyszy wydawnictwo almanachowe. 
Klub Kultury “Mydlniki”. Wstęp wolny

1 MKSTS Polkowice 7 14 7 0 0 65:5

2 KS BRONOWIANKA Kraków II 7 12 6 0 1 46:24

3 KS Gorce Nowy Targ 7 10 5 0 2 40:30

4 KU AZS AE II Wrocław 7 7 3 1 3 31:39

5 KKTS Krosno 7 6 3 0 4 36:34

6 PKS RAFAELLO II Kazimierza 
Wielka

7 4 1 2 4 26:44

7 JKTS Jastrzębie 7 2 1 0 6 14:58

8 MKS ROKITA Brzeg Dolny 7 1 0 1 6 22:48

dokończenie ze str. 8Tabela I

Tabela II
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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: (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:
  2. na choince wśród ozdób, dawniej 

na wierzchołku
  3. świętuje z Adamem 
  5……….na wysokości, a pokój na 

ziemi
  7. w wigilijnym barszczu
  8. kolorowy wokół choinki
11. przyniósł je Dzieciątku jeden z 

Mędrców
13. też czasem kładziona pod obrusem
15. bożonarodzeniowa wieczerza
17. wschodnia potrawa wigilijna 
19. przedstawienie zawierające sceny  

z narodzin Jezusa
20. na choince lub zdrobniale o broni 
21. wonna żywica, dawniej służyła do  

balsamowania zwłok
23. jeden z mędrców, przyniósł złoto 
26. król, imiennik słynnego profesora 

Gąbki
27. w stajence, obok osiołka
29. narodzone Tej Nocy
31. przyszedł złożyć pokłon Dzieciątku 
34. rzucili budy, warty, stada, aby 

nimi Pan Bóg władał i podążyli do 
Betlejem 

36. miejsce narodzin Jezusa
37. zastąpił Jezusowi kołyskę
38. złożyli je Trzej Królowie

39. bezpieczniejsze od świeczek
40. biały i puszysty

PIONOWO:
1. złocony wśród gałęzi
4. okres od 25 do 26 grudnia
6. przeprowadził rzeź niewiniątek
9. zielona i pachnąca jak las 
10. zastąpił gwiazdę i aniołka  

na szczycie choinki 
12. łamany wraz z życzeniami
14. odwiedza dzieci 6 grudnia
16. czerwony lub biały w zależności 

od regionu
18. dodatkowy w wigilijnym nakryciu 
20. miejscowość, w której narodził się 

Zbawiciel
22. świąteczna, powoli wypierana 

przez maila i sms 
24. odświętny w czasie Świąt
25. bożonarodzeniowa msza o 

północy 
28. podczas zimy 
30. pod choinką z kokardą
32. nie lubi Świąt Bożego Narodzenia 
33. siadamy do stołu, gdy pierwsza 

zabłyśnie
35. niepowtarzalny wigilijnych potraw
41. na stole, pod obrusem
42. wigilijny solenizant
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7

14 10

15 11 12

16 17 13

20 21

19 22 18

23

41 24

31 26 42 25

40 33 27

32

30 28

34 35 29

36 37

38

39
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Sprostowanie 

Przepraszamy panią Dorotę Ryn-
Holcer - artystę-plastyka Klubu Kultury 
“Mydlniki” -  za pominięcie jej nazwis-
ka jako współautorki zdjęć do tekstu 
“Młodopolskie nastroje w Mydlnikach” 
(Gazeta Bronowicka nr 112 grudzień 
2007 r.). Wierzymy, że jeszcze nieraz 
będzie Pani gościć na naszych łamach.

   Redakcja

MIAŁEŚ CHAMIE ZŁOTY RÓG...
Minęło 107 lat od chwili, gdy w 

Rydlówce spotkali się goście wesel-
ni Jadwigi Mikołajczykówny i Lu-
cjana Rydla. Wielu z nich przeszło 
do historii literatury. Nikt jednak 
nie przypuszczał, że na kartach 
tych trwale zapisze się słomiana 
otulina, chroniąca różę przed mro-
zem - chochoł.

Pomysł osadzania chochoła 
zrodził się spontanicznie, jako akt 
celebracyjny podczas uroczystości 
otwarcia Muzeum “Młodej Polski”.

21 listopada 2007 kustosz mu-
zeum, Maria Rydlowa, powitała 
wszystkich przybyłych na corocz-
ną uroczystość osadzania chocho-
ła. Uroczystość tym bardziej szcze-
gólną, bo przypadającą w stulecie 
śmierci Stanisława Wyspiańskie-
go. Uczniowie VIII LO w Krakowie, 
odegrali kluczowe sceny z “Wese-
la”, sprawili, że na moment stali-
śmy się niemymi świadkami wyda-
rzeń sprzed lat, które rozegrały się 
dokładnie tu, w tym historycznym 
miejscu.

Punktem kulminacyjnym było 
okrycie róży chochołem. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 50 
im. Włodzimierza Tetmajera, przy 
dźwiękach ludowej muzyki, otulili 
krzew. Kolorowym tańcem, pełnym 
werwy i życia dopełnili ceremonii. 

Zainteresowani mogli wysłu-
chać wykładu prof. Magdaleny Po-
piel - “Rzecz o sztuce i pamięci”. 
Nie zabrakło również tradycyjnej 
polskiej gościnności. Gospodarze 
uraczyli nas przepysznym, domo-
wym kołaczem i herbatką z ru-
mem. Ilona Stus

fot. Ilona Stus


