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XLIV
SESJA RADY
DZIELNICY VI
Na XLIV Sesji Rady Dzielnicy VI, 
która odbyła się 17 czerwca br. podjęto 
następujące uchwały:
Uchwała nr XLIV/358/2014
w sprawie korekty Uchwały nr 
XXXII/272/2013 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
dotyczącej wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o wprowadzenie do Wielo-
letniej Prognozy Finansowej i Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego, zadania in-
westycyjnego planowanego przez Radę 
Dzielnicy VI Bronowice do realizacji  
w latach 2014-2015.
W ww. uchwale z późniejszymi zmian- 
ami wprowadzono następujące korekty 
środków finansowych:
1. w § 1 w tabeli, w kolumnie dotyczą-
cej kwoty i źródła finansowania zadania 
na rok 2014 pn.: „Przebudowa ul. Bro-
nowickiej (stara Balicka) na odcinku 
od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania  
z ul. Wernyhory/Balicka” podaną kwo-
tę 34 500 zł zmniejszono do kwoty 
24 000 zł,
2. w § 2 w tabeli, w kolumnie dotyczącej 
kwoty i źródła finansowania zadania na 
rok 2014 pn.: „Budowa ciągu pieszo-
-jezdnego ul. Zarzecze na odcinku od 
ul. Filtrowej do ul. Na Błonie” podaną 
kwotę 27 000 zł zmniejszono do kwoty 
23 300 zł.
Po uwzględnieniu zmian i korekt zesta-
wienia zadań przedstawione w Uchwa-
le nr XXXII/272/2013 Rady Dzielnicy 
przyjmują poniższe brzmienie:
1. Nazwa zadania: przebudowa ul. 
Bronowickiej (stara Balicka) na odcin-
ku od ul. Armii Krajowej do skrzyżowa-
nia z ul. Wernyhory/Balicka.
Jednostka realizująca: Zarząd  
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie. Cel zadania: 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

lata Fazy realizacji 
inwestycji

Kwota i źródło 
finansowania

2014

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i pozyskanie 
niezbędnych 
decyzji

24 000 zł  – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem.

2015
Realizacja 
zadania na 
podstawie 
projektu

100 000  zł – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem.

2016

Realizacja 
zadania na 
podstawie 
opracowanej 
dokumentacji 
– kontynuacja

375 500  zł – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem

2. Nazwa zadania: budowa ciągu 
pieszo-jezdnego ul. Zarzecze na odcin-
ku od ul. Filtrowej do ul. Na Błonie. 
Jednostka realizująca: Zarząd  
Infrastruktury Komunalnej i Trans-
portu w Krakowie. Cel zadania: 
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.

lata Fazy realizacji 
inwestycji

Kwota i źródło 
finansowania

2014

Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 
i pozyskanie 
niezbędnych 
decyzji

23 300  zł – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem.

2015
Realizacja 
zadania na 
podstawie 
projektu

259 713  zł – 
zadania powie-
rzone z zakresu  
budowy i prze-
budowy ulic 
wraz z oświe-
tleniem

Uchwała nr XLIV/359/2014
w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o przeniesienie środków 
finansowych z paragrafu inwestycyjne-
go na paragraf wydatków bieżących. 

Radni zawnioskowali do Prezy-
denta Miasta Krakowa o przeniesienie 
środków finansowych z paragrafu in-
westycyjnego, z zadań pn.: „Przebudo-
wa ul. Bronowickiej (stara Balicka) na 
odcinku od ul. Armii Krajowej do skrzy-
żowania z ul. Wernyhory/Balicka” —  
w kwocie 10 500 zł oraz „Budowa 
ciągu pieszo-jezdnego ul. Zarzecze na 
odcinku od ul. Filtrowej do ul. Na Bło-
nie” — w kwocie 3 700 zł, na paragraf 
wydatków bieżących „prace remontowe 
dróg, chodników i oświetlenia”. 
Uchwała nr XLIV/360/2014
w sprawie korekty środków przezna-
czonych na zadania powierzone w za-
kresie dobudowy i przebudowy oświe-
tleniem na rok 2014.

Dokonano korekty środków prze-
znaczonych na ww. zadania poprzez 
zmniejszenie ogólnej puli środków  
z kwoty 56 000 zł do kwoty 44 000 zł.

Uchwała nr XLIV/361/2014
w sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o przeniesienie środków 
finansowych z paragrafu inwestycyjne-
go na paragraf wydatków bieżących.

Radni zawnioskowali do Prezyden-
ta Miasta Krakowa o przeniesienie środ-
ków finansowych w wysokości 12 000 zł  
z paragrafu inwestycyjnego z zadań 
z zakresu dobudowy i przebudowy 
oświetlenia na paragraf wydatków bie-
żących „prace remontowe dróg, chod-
ników i oświetlenia”. 
Uchwała nr XLIV/362/2014
w sprawie delegowania członków Rady 
Dzielnicy VI Bronowice do prac w ko-
misjach powołanych przez jednostki 
miejskie, na okres od 1 lipca 2014 r. 
do 31 lipca 2014 r. 

Poniżej wydelegowani członkowie 
Rady Dzielnicy VI Bronowice: Woj-
ciech Borkowski, Jacek Domański, 
Krzysztof Duda, Marcin Dzierżak, Ali-
cja Gackiewicz, Waldemar Janusz, An-
drzej Kędzior, Jerzy Kopacz, Adam Ko-
zik, Marcin Kucharczyk, Elżbieta Maj, 
Maria Niemczuk, Bogdan Nowak, Ewa 
Nowak, Agata Pasionek-Sacha, Łukasz 
Quirini-Popławski, Małgorzata Sro-
czyńska, Stefan Suliński, Artur Śliwa, 
Łukasz Wyrobiec.
Uchwała nr XLIV/363/2014
w sprawie zbycia działki nr 267/3 przy 
ul. Bronowickiej.

Radni pozytywnie zaopiniowali 
zbycie działki nr 267/3 obr. 2 Krowo-
drza przy ul. Bronowickiej, celem po-
prawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, składającej 
się z działki nr 268 i stanowiącej wła-
sność osoby fizycznej. Jednocześnie 
uchylono Uchwałę nr XLI/338/2014 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
10 kwietnia 2014 r., w sprawie zbycia 
działki nr 267/3 przy ul. Bronowickiej.
Uchwała nr XLIV/364/2014
w sprawie projektu pn.: „Przebudowa 
drogi dojazdowej wraz z ciągami pie-
szymi na działkach nr 425/1, 426/1 
obr. 6 oraz 234/3 obr. 1 Krowodrza  
w Krakowie”, w rejonie ulic: Zarzecze, 
Na Błonie, Filtrowa. Radni pozytywnie 
zaopiniowali projekt.
Uchwała nr XLIV/365/2014
w sprawie Wstępnego Katalogu Inwe-
stycji Miejskich 2014.

Pozytywnie zaopiniowano inwe-
stycje planowane na terenie Dzielni-
cy VI Bronowice zaprezentowane we 
Wstępnym Katalogu Inwestycji Miej-
skich 2014 i przedstawione w załącz-
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BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

NOWY STATUT
DZIELNICY VI 
BRONOWICE
Ordynacja WybOrcza

niku do uchwały, z następującą uwagą: 
zadanie pn.: „Budowa chodnika przy ul. 
Młodej Polski” zostało wycofane z reali-
zacji. Pozostałe inwestycje, które zyska-
ły poparcie dotyczą: budowy Centrum 
Bezpieczeństwa Miasta, przebudowy 
ulic: Ochlewskiego, Prystora, Brono-
wickiej i Żelechowskiego, studium wy-
konalności ścieżek rowerowych oraz 
budowy ciągu pieszo-jezdnego na ul. 
Zarzecze. 

Radni zgłosili też dodatkowe po-
stulaty: wykonanie prawoskrętów  
w ul. Rydla i w ul. Katowicką, budowa 
ul. Truszkowskiego, miejsca parkingo-
we wzdłuż ul. Bronowickiej oraz pra-
woskręt z ul. Rydla w ul. Bronowicką.
Uchwała nr XLIV/366/2014
w sprawie warunków zabudowy dla in-
westycji: „Budowa zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 
Filtrowej w Krakowie”. To zamierzenie 
inwestycyjne radni zaopiniowali nega-
tywne, z uwagi na następujące czynni-
ki: zabudowa nie nawiązuje do otocze-
nia oraz fakt, że, ulica Filtrowa nie jest 
przystosowana do przyjęcia dodatko-
wego wzmożonego ruchu drogowego.
Uchwała nr XLIV/367/2014
w sprawie zmiany Uchwały nr 
XXXI/267/2013 Rady Dzielnicy VI 
Bronowice z dnia 30 lipca 2013 r.  
dotyczącej przystąpienia i przeznacze-
nia środków finansowych w ramach za-
dań priorytetowych na rok 2014 r. na 
„Roczny programu współpracy Gminy 
Miejskiej Kraków z organizacjami po-
zarządowymi oraz innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego”. Zmieniono § 2 Uchwały 
nr XXXI/267/2013 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z dnia 30 lipca 2013 r.  
w następujący sposób:
• w ust. 1 zmniejszono kwotę 10 000 zł 
przeznaczoną na zadanie pn.: „Zajęcia 
w wodzie dla dzieci niepełnospraw-
nych ruchowo z Dzielnicy VI” do kwoty  
5 760 zł,
• wykreślono zadanie w ust. 2 pn.: 
„Działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych i starszych z Dzielnicy VI — 
wyjazdy i spotkania integracyjne jedno 
lub dwudniowe” — kwota 10 000 zł,
• wykreślono zadanie w ust. 3 pn.: 
„Prowadzenie Klubu Seniora – ośrodka 
wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI” — 
kwota 6 000 zł,
• wykreślono zadanie w ust. 4 pn.: 
„Wypoczynek stacjonarny dzieci i mło-
dzieży Dzielnicy VI w okresie wakacji 
letnich” — kwota 31 000 zł.

Uchwała nr XLIV/368/2014
w sprawie zmiany na liście zadań prio-
rytetowych na rok 2014. Wprowadzo-
no następujące zmiany:
• wykreślono zadanie pn.: „Badania 
wzroku u dzieci ze szkół podstawo-
wych z terenu Dzielnicy VI” na kwotę  
10 000 zł,
• wykreślono zadanie pn.: „Badania słu-
chu u dzieci ze szkół podstawowych z te-
renu Dzielnicy VI” na kwotę 10 000 zł,
• zmniejszono środki finansowe na za-
daniu pn.: „zajęcia w wodzie dla dzieci  
i niepełnosprawnych ruchowo z Dziel-
nicy VI — Konkurs Ofert” z kwoty  
10 000 zł do kwoty 5 760 zł,
• wykreślono zadanie pn.: „Konkurs 
Ofert — działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych i starszych — wyjazdy  
i spotkania integracyjne jedno lub dwu-
dniowe” na kwotę 10 000 zł,
• wykreślono zadanie pn.: „Konkurs 
Ofert — prowadzenia Klubu Seniora —  
ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielni-
cy VI” na kwotę 6 000 zł,
• wykreślono zadanie pn.: „Konkurs 
Ofert — wypoczynek stacjonarny dzieci 
i młodzieży w okresie wakacji letnich” 
na kwotę 31 000 zł.
Pozostałą po ww. zmianach kwotę  
w wysokości 71 240 zł. przeznaczono 
na nowe zadania pn.: 
1. Szkoła Podstawowa nr 50 — remont 
łazienki — kwota 10 000 zł,
2. remont chodnika przy ul. Młynar-
skiego od nr 13 do ul. Popiela oraz 
remont ul. Popiela na odcinku od ul. 
Młynarskiego do ul. Kwiatkowskiego — 
kwota 25 000 zł,
3. Przedszkole nr 137 — Jubileusz 
40-lecia istnienia — kwota 5 000 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 153 — zakup 
strojów sportowych — kwota 1 500 zł,
5. Szkoła Podstawowa nr 138 — wy-
miana drzwi wejściowych wraz z odma-
lowaniem korytarza — 11 540 zł,
6. ZSO nr 8 — zakup granulatu do bo-
iska ze sztuczną nawierzchnią — kwota  
2 600 zł,
7. ZSO nr 8 — organizacja imprez spor-
towo-rekreacyjnych — kwota 3 000 zł,
8. Zespół Szkół Budowalnych nr 1 — 
zakup granulatu do boiska ze sztuczną 
nawierzchnią – kwota 2 600 zł,
9. Klub Kultury Mydlniki — prace re-
montowe i doposażenie placówki — 
kwota 10 000 zł.
Uchwała nr XLIV/369/2014
w sprawie przeniesienia środków fi-
nansowych w planie rzeczowo-finan-
sowym wydatków Dzielnicy VI na rok 

2014. Radni zawnioskowali o przenie-
sienie środków finansowych w kwocie 
700 zł z § 4210 (zakup materiałów  
i wyposażenia) na § 4270 (zakup usług 
remontowych).

XXLV Sesja Rady Dzielnicy VI zapla-
nowana na 3 lipca br. z powodu braku 
kworum została przeniesiona na 24 
lipca br., na godzinę 19:00.

— ● —

υ υ

Jednym z ostatnich rozdziałów 
statutu jest rozdział poświęcony ordy-
nacji wyborczej, który określa zasady  
i tryb wyboru członków Rady oraz wa-
runki ważności tych wyborów.

Wybory do Rady są powszechne, 
równe, bezpośrednie i odbywają się  
w głosowaniu tajnym. Przeprowadza 
się je w okręgach jednomandatowych. 
Kadencja Rady trwa cztery lata.

Czynne prawo wyborcze ma każ-
dy obywatel Polski oraz obywatel Unii 
Europejskiej, niebędący obywatelem 
polskim, który najpóźniej w dniu gło-
sowania kończy 18 lat oraz stale za-
mieszkuje na obszarze działania 
danej Rady. Bierne prawo wyborcze 
przysługuje osobie mającej prawo wy-
bierania do właściwej terytorialnie 
Rady z zastrzeżeniem, że nie ma prawa 
osoba:
1. wobec której wydano prawomocne 
orzeczenie sądu stwierdzające utratę 
prawa wybieralności;
2. która jest obywatelem Unii Europej-
skiej nie będącym obywatelem polskim, 
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Według danych Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecz-
nych na dzień 4 lipca, w ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Kra-
kowa złożyli do Urzędu Miasta ok. 658 projektów lokalnych, czyli dzielnico-
wych i 155 projektów ogólnomiejskich, z czego z terenu Dzielnicy VI wpły-
nęło 21 projektów dzielnicowych i 6 ogólnomiejskich. W większości dotyczy-
ły one przedsięwzięć inwestycyjnych oraz remontów dróg i chodników, ale 
wśród nich znalazły się też inne propozycje.

Poniżej przedstawiamy projekty, które wpłynęły za pośrednictwem  
biura Dzielnicy VI Bronowice:

I Projekty lokalne (dzielnicowe):
1. Dostawa i montaż indywidualnych zamykanych szafek dla uczniów oraz 

dostawa i montaż regałów otwartych w Szkole Podstawowej nr 93.
2. Renowacja elewacji oraz okien w budynku Filii nr 7 Krowoderskiej  

 Biblioteki Publicznej.
3. Wymiana nawierzchni na ul. Zielony Most.
4. Dobudowa oświetlenia ulicznego do modernizowanego oświetlenia na  

 ul. Sołtysa Dytmara.
5. Renowacja zieleni u zbiegu ulic Myczkowskiego i Balickiej.
6. Remont chodnika w ciągu ul. Balickiej.
7. Rozbudowa placu zabaw Szkoły Podstawowej na 138.
8. Rozpowszechnianie kultury tanecznej „Roztańczone Mydlniki”.
9. Remont pobocza przy ul. Piastowskiej, od strony zachodniej.

II Projekty ogólnomiejskie:
1. Zagospodarowanie wałów przeciwpowodziowych przy Rudawie.

Powyższy wykaz nie obejmuje projektów z terenu Dzielnicy VI, które zostały przesłane dro-
gą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub złożone bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Podział kwot w Budżecie Obywatelskim w roku 2014 przedstawia się nastę-
pująco:
• 1.800.000 zł – na realizację zadań o charakterze dzielnicowym (z podzia-

łem po 100.000 zł na każdą dzielnicę),
• 2.700.000 zł – na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Weryfikacja projektów zakończy się 20 sierpnia br. Od 27 września do 
5 października każdy mieszkaniec Krakowa, który ukończył 16 lat, będzie 
mógł wziąć udział w głosowaniu, któremu zostaną poddane zweryfikowa-
ne projekty. Lista projektów, które pomyślne przeszły weryfikację zostanie 
ogłoszona 1 września. Głosujący będą mogli wskazać pięć zadań, przyznając 
im od 1 do 5 punktów. Zrealizowane zostaną zadania o największej ilości 
punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów dla dwóch 
projektów, wynik rozstrzygnie się w drodze publicznego losowania.

Szczegółowe informacje na stronie www.bip.krakow.pl oraz www.budzet.krakow.pl

Pełna treść Statutu dostępna jest w sie-
dzibie Rady Dzielnicy VI oraz na stro-
nach internetowych:
www.bip.krakow.pl, 
www.dzielnica6krakow.pl

BUDŻET OBYWATELSKI 2014

pozbawionym prawa wybieralności  
w państwie członkowskim Unii Eu-
ropejskiej, którego jest obywatelem,  
(§ 84 statutu).

Wybory do Rad Dzielnic przepro-
wadzają powołane do tego organy wy-
borcze, (§ 89-99 statutu).

Osoby, którym przysługuje prawo 
wybierania, wpisywane są do spisu 
wyborców. Wyborca może być wpisany 
tylko do jednego spisu. Każdy miesz-
kaniec w okresie wyłożenia spisu wy-
borców może wnieść do organu, który 
go sporządził, reklamację w sprawie 
nieprawidłowości spisu, (§ 106-111 
statutu).

Kandydatów na członków Rady 
odrębnie dla każdego okręgu wybor-
czego zgłasza się do właściwej dziel-
nicowej komisji wyborczej najpóźniej  
w 40. dniu przed dniem wyborów.

Istotną zmianą w porównaniu 
do poprzedniego statutu jest to, że  
w przypadku zarejestrowania  
w okręgu wyborczym jednego 
kandydata na  członka Rady, nie 
wyznacza się dodatkowego ter-
minu przyjmowania zgłoszeń. 
Nie trzeba też zbierać podpisów 
poparcia pod deklaracją zgłosze-
nia kandydata. W zgłoszeniu kan-
dydata należy podać jego nazwisko, 
imię, wiek, zawód, numer pesel i adres 
zamieszkania, wskazując jednocześnie 
okręg wyborczy do którego jest zgła-
szany. Do każdego zgłoszenia kandyda-
tury należy dołączyć pisemne oświad-
czenie kandydata o wyrażeniu zgody 
na kandydowanie oraz oświadczenie 
o posiadaniu prawa wybieralności do 
danej Rady. 

W przypadku gdy w okręgu 
wyborczym zarejestrowano 
tylko 1 kandydata głosowania 
nie przeprowadza się, a za wy-
branego członka Rady dzielni-
cowa Komisja Wyborcza uzna-
je zarejestrowanego kandy-
data, (§ 117 statutu).

Ponieważ w szybkim tempie zbli-
żają się wybory samorządowe, które 
prawdopodobnie odbędą się 16 listo-
pada pragnę wszystkich zaintereso-
wanych działalnością samorządową,  
a w szczególności pracą na rzecz miesz-
kańców naszej dzielnicy zachęcić do 
kandydowania do Rady lub do oddania 
głosu na najlepszego Państwa zdaniem 
kandydata. 

Życzę Państwu wyboru radnego, 
który spełni Państwa oczekiwania,  
a w szczególności będzie potrafił kon-
sekwentnie dążyć do realizacji swoich 
ciekawych projektów lub postulatów 
zgłaszanych przez Państwa!

υ υ
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Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie SP 93

U progu wakacji prace inwesty-
cyjne nabierają przyspieszenia. 

W Szkole Podstawowej nr 138 
w Mydlnikach realizowane są pra-
ce wykończeniowe przy budowie sali 
gimnastycznej, a w najbliższym czasie 
rozpoczną się roboty budowlane w za-
kresie termomodernizacji starego bu-
dynku szkoły. W Szkole Podstawowej 
nr 93 w ramach realizacji drugiego eta-
pu modernizacji zaplecza sportowego, 
rozpoczęto budowę boiska wielofunk-
cyjnego. Nowe boisko powstaje także  
w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogo-
wych i Gospodarki Wodnej przy ul. Lea. 
Na ukończeniu są inwestycje drogowe  
z zakresu remontów dróg, chodników  
i oświetlenia. 
W tym roku wyremontowano ulicę Ci-
chą, chodnik przy ul. Zarzecze — na 
odcinku od ul. Na Błonie do ul. Ju-
stowskiej, mały fragment chodnika 

InWESTycjE W dzIELnIcy
NABIERAJĄ TEMPA

MARCIN KUCHARCZYK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin.kucharczyk2@gmail.com

Zapraszamy mieszkańców na dyżury 
prawnika w siedzibie Dzielnicy VI  

Bronowice w dniach:

4 sierpnia 2014 r., 
  1 września 2014 r., 

        6 października 2014 r., 
  3 listopada 2014 r., 

1 grudnia  2014 r. 

w godzinach 14:00 do 17:00 

Możliwość wcześniejszej rejestracji 
pod numerem 791 90 44 20 lub bez-
pośrednio w budynku Rady i Zarządu 
Dzielnicy VI, przy ul. Zarzecze 124 A. 

Więcej informacji na stronach:
www.dzielnica6.krakow.pl
www.cognosco.pl

Dyżur prawnika organizowany jest 
we współpracy z organizacją pożytku  
publicznego Fundacją „COGNOSCO”.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

przy ul. Włościańskiej, przebudowano 
fragment chodnika przy ul. Katowickiej 
wraz z wyznaczeniem przejścia dla pie-
szych, a w chwili obecnej trwa remont 
fragmentu chodnika przy ul. Lea. 

Wykonane zostały też nakładki as-
faltowe na ul. Górnej i Przybyszewskie-
go, natomiast z niecierpliwością czeka-
my na przebudowę ulicy Racheli, która 
powinna się rozpocząć w czerwcu. υ υ

Wyremontowany chodnik przy ul. Zarzecze
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CZEŚĆ IMPERIALISTOM

21.07.1969 r. – w 45. rocznicę 
epokowego wydarzenia w dziejach ludzkości

MAREK MIETELSKI
"Co wy tam, towarzyszu, wyra-

biacie w tym Krakowie? Pomnika Ga-
garina nie macie, a stoi u was postu-
ment amerykańskiego kosmonauty?!" 
Tymi słowami, zaraz po najważniej-
szym święcie państwowym w PRL-u — 
Święcie Odrodzenia w dniu 22 lipca 
1969 r. a zarazem 25. rocznicy ogło-
szenia Manifestu PKWN — grzmiał 
przez telefon ówczesny I Sekretarz 
Komitetu Centralnego PZPR Włady-
sław Gomułka do ówczesnego I Sekre-
tarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Krakowie — Czesława Domagały. 
Bezpośrednim powodem tego telefo-
nu były dwie depesze otrzymane przez 
Gomułkę: ze Stanów Zjednoczonych  
i ze Związku Radzieckiego. W pierw-
szej Prezydent USA Richard Nixon 
dziękował za uczczenie amerykańskich 
kosmonautów, w drugiej I Sekretarz 
Komitetu Centralnego KPZR Leonid 
Breżniew nie pozostawił na Gomułce 
przysłowiowej „suchej nitki” (mamy tu 
klasyczny przykład hierarchii uzależ-
nienia politycznego od Moskwy — skąd 
wyszedł impuls, który przez KC PZPR 
w Warszawie i z kolei KW PZPR w Kra-
kowie — dotarł do Komitetu Dzielni-
cowego PZPR Kraków-Krowodrza, ale  
o tym wspomnę na końcu).

Przyczyną tej wściekłości dwóch 
sekretarzujących przywódców partyj-
nych z tzw. „obozu socjalistycznego” 
było postawienie w dniu 21 lipca 1969 
roku na stadionie Klubu Sportowego 
„Bronowianka” w Krakowie pomni-
ka autorstwa Danuty Nabel-Bochenek 
(przy współpracy Kazimierza Łaskaw-
skiego) upamiętniającego epokowe wy-
darzenie w dziejach ludzkości: pierw-
sze lądowanie na Księżycu kosmo-
nautów amerykańskich — Neila Arm-
stronga, Edwina Aldrina i Michaela 
Collinsa. Odsłonięcie pomnika zostało 
udokumentowane przez fotoreportera 
w serwisie Centralnej Agencji Foto-
graficznej oraz w depeszach Polskiej 
Agencji Prasowej. Już nazajutrz ukaza-
ły się zdjęcia i doniesienia o tym fakcie 
w prasie krajowej i zagranicznej m.in.  
w „The Times” i „Der Spiegel”. W Krako-
wie wiadomość ukazała się tego same-
go dnia — 21 lipca — w „Gazecie Kra-

kowskiej” — organie PZPR. Po telefo-
nie Gomułki do Domagały zakaz pracy  
w prasie otrzymała kierowniczka Dzia-
łu Miejskiego — Halina Zawrzykraj (po 
długich poszukiwaniach dostała etat... 
stolarza (!) w telewizji). Autorkę notat-
ki — Henrykę Rosiek przeniesiono do 
korekty. Paradoks! — takie konsekwen-
cje dla osób spełniających swój dzien-
nikarski obowiązek: za zamieszczenie 
w gazecie ocenzurowanych materiałów 
pochodzących z — bądź co bądź — je-
dynych działających wówczas legalnie 
w Polsce i znanych na całym świecie 
Agencji — Prasowej i Fotograficznej!

Nie sposób tutaj opisać wszyst-
kie wydarzenia i problemy związane 
z tym ewenementem. Zaciekawionych 
Czytelników odsyłam do kilku wiado-
mych mi artykułów na ten temat, które 
mogą być dostępne. Są to: „Gazeta Wy-
borcza” 24-25.07.1999, artykuł „Co 
wy tam towarzyszu wyrabiacie w tym 
Krakowie?” (autor Maciej Zdziarski); 
„Nowy Dziennik” (USA) 16.07.2004, 
„Prezent dla Neila Armstronga” (au-
tor Stanisław M. Jankowski); portal 
„Focus.pl” 3.10.2009, artykuł „Sława 
i chwała imperialistom” (autor Marcin 
Jamkowski). W niniejszym wspomnie-
niu zamierzam przedstawić w skrócie 
tylko moją działalność w przebiegu 
tych wydarzeń.

Od roku 1965 — wraz z żoną — 
przyjaźniliśmy się z rodziną państwa 
Benoist z Utrechtu (Holandia). Kore-
spondowaliśmy dosyć często, w czym  
z naszej strony personalnie zaanga-
żowany byłem ja a ze strony holen-
derskiej najczęściej głowa rodziny —  
p. Benoist. Były wakacje. W lipcu 
przebywaliśmy z kuzynostwem nad 
Bałtykiem i na Mazurach. Potem sam 
spacer pierwszego człowieka na Srebr-
nym Globie oglądałem w administracji 
campingu nad jeziorem „Mój” pod Kę-
trzynem. Dwa dni później znad jeziora 
Wigry musieliśmy wracać do Krakowa 
wzywani przez radio na pogrzeb bab-
ki mojej żony. Potem jeszcze na kilka 
dni nad Dunajec i po powrocie czekał 
na nas — leżący zapewne od kilku dni  
w skrzynce pocztowej — list od państwa 
Benoist datowany 25.07.1969 (z pie-
częcią poczty w Warszawie na odwro-
cie koperty z datą nadejścia 2.08.69). 

List był napisany w tonie entuzja-
stycznym i zawierał także wycinek ze 
znanego wówczas dziennika holender-
skiego „Nieuwe Rotterdamse Courant”  
z dnia 22.07.1969 ze zdjęciem po-
mnika z „Bronowianki” i wiadomością  
o jego odsłonięciu. Prawie połowa tre-
ści tego listu poświęcona była zagad-
nieniom związanym ze stawianiem po-
mników w Holandii i dlaczego cykl —  
od projektu do sfinalizowania — musi 
tam trwać minimum 12 a maksimum 
24 lata. A tu, w kraju „za żelazną kurty-
ną” — odsłonięty został w tym samym 
dniu! Nie do wiary! Dlatego w zakoń-
czeniu p. Benoist pisał: „C'est pourquoi 
nous disons encore une fois: Vivent les 
Polonais et la Pologne!”. 

Będąc w tym czasie prawie cały 
czas poza Krakowem — nic o sprawie 
nie wiedziałem. Postanowiłem zrobić 
holenderskim przyjaciołom niespo-
dziankę i przesłać im kolorowe prze-
źrocze tego pomnika. Nie kwapiłem 
się zbytnio z pojechaniem do Bro-
nowic (mieszkaliśmy wtenczas wraz  
z teściami na ul. Sienkiewicza) gdyż —  
oprócz mojej pracy m.in. w szkolnic-
twie — przyszły różne komplikacje 
rodzinne skutkujące brakiem czasu. 
Gdybym wtenczas wiedział o burzach 
kłębiących się wokół pomnika i o tym, 
że jego dni są policzone — znalazłbym 
może trochę czasu, żeby pojechać na 
stadion „Bronowianki” i zrobić zdję-
cie. Sytuacja taka nadarzyła się, gdy 
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Nieideologiczny pomnik — wrzesień 1969 r.
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żona moja przebywała w sanatorium. 
Była druga dekada września, pogoda 
znakomita przez cały czas. Między 16  
a 20 września przedpołudniem udałem 
się na stadion. Przedtem minąłem do-
mek, w którym mieszkała autorka po-
mnika — pani Danuta Nabel-Bochenek 
i Kazimierz Łaskawski (oboje znałem  
z widzenia) a w ogródku przed dom-
kiem fantazyjne zwierzęta wykonane 
chyba z gipsu, smukłe, w białym ko-
lorze, głównie małpki — uczepione do 
drzewek owocowych lub do słupa te-
legraficznego. Brama na stadion była 

otwarta. Atmosfera sielska, ani żywej 
duszy. Zdaje się, gdzieś w oddali na 
stadionie pasły się dwie krowy. Oświe-
tlenie pomnika idealne. Zrobiłem 
dwa przeźrocza — jedno dla państwa 
Benoist, drugie dla siebie. Wysłałem go 
w liście — jako jedną klatkę z filmu, bez 
ramek oczywiście, przymocowanego 
przylepcem Scotch do papieru listowe-
go. Cenzura tego nie zauważyła.

To były ostatnie dni tego pomnika. 
Niedługo potem, pod osłoną nocy, po 
kryjomu — jednak pod ochroną milicji 
i w obecności Autorki pomnika (!) —

Zakład Gospodarki Komunalnej Zwie-
rzyńca, po otrzymaniu zlecenia tele-
fonicznego (żeby nie było dowodów)  
z Komitetu Dzielnicowego PZPR — wy-
ekspediował kilkunastu robotników 
z dwoma samochodami ciężarowy-
mi, którzy — nie bez problemów tech-
nicznych — wyłamali pomnik i wraz  
z podestem wrzucili na Jelcza, po czym 
wywieźli w nieznanym kierunku. Po-
dobno ten gruz został wrzucony do 
wykopu pod ciągi kanalizacyjne na bu-
dowanym wówczas Osiedlu XXX-lecia 
PRL — obecnie Krowodrza Górka. υ υ
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720. ROCZNICA LOKACJI
BRONOWIC MAŁYCH — 
WSI „WESELA”

BARBARA MISZCZYK
Prezes TPB

9 maja 2014 r. minęła kolejna 
rocznica lokacji Bronowic. Upłynęło 
720 lat od ich założenia. Podkrakowska 
wieś Bronowice Małe, znana wszyst-

kim Polakom dzięki 
dramatowi Stanisława 
Wyspiańskiego „We-
sele” ma swoją długą 
historię. Położona jest 
w malowniczym, lek-
ko pagórkowatym te-
renie ukształtowanym 
wzniesieniem Paster-
nika z Wróżną Górą  
i Rowem Krzeszowic-
kim, odznacza się wy-
jątkowymi walorami 
krajobrazowymi. 

Bronowice nie 
były lokowane na tak 
zwanym surowym ko-
rzeniu, czyli w terenie 
jeszcze niezagospo-
darowanym. W czasie 
nadawania przywileju 
miały już swoją na-
zwę — Brunowice oraz 
właściciela — należa-
ły do parafii kościoła 
NMP. Liczyły kilkuna-
stu mieszkańców osia-
dłych w okolicy dzi-
siejszej kuźni przy ul. 
Pod Strzechą. Dzięki 
staraniom proboszcza 

kościoła Mariackiego, księdza kano-
nika Reinbolda, Bronowice otrzymały  
w 1294 r. akt lokacyjny, na mocy któ-
rego mieszczanie krakowscy: Detmar 
de Ketscher (z Kietrza) i jego syn Kry-
stian dostali prawo osadzenia wsi na 
prawie magdeburskim. Nazwa Brono-
wice wywodzi się od legendarnego ry-

cerza Bruno, który pierwszy założył tu 
osadę i nazwał ją Brunowicami. Taką 
nazwę stosowano w dokumentach pisa-
nych od nadania aktu lokacji (1294) do  
XVII w., kiedy to nastąpiła zmiana  
w wymowie nazwy wsi. Na zasadzie asy-
milacji fonetycznej, przez upodobnie-
nie się do następnego „o”, upowszech-
niło się najpierw brzmienie Bronowice, 
które następnie weszło do pisowni.

Nazwa osady już w najdawniej-
szych zapiskach miała brzmienie dwu-
członowe, bowiem w obrębie tej samej 
wspólnej nazwy istniały dwie różne 
osady. Córka sołtysa Bronowic, wspo-
mnianego Detmara de Ketscher, po-
ślubiła Gotfryda — też pochodzącego 
z Kietrza — i otrzymała w wianie część 
bronowickiego sołectwa, która stała 
się zalążkiem Bronowic najpierw „nie-
mieckich”, a potem „wielkich”. Ta część 
Bronowic należała do parafii św. Szcze-
pana i była w późniejszym czasie upo-
sażeniem Akademii Krakowskiej. 

Bronowice „polskie”, a potem 
„małe”, oddalone od Krakowa zaledwie 
o 5 km, były osobistym uposażeniem 
proboszczów kościoła Mariackiego, 
a w 1537 r. przeszły na ich własność. 
Centrum wsi stanowiła od początku jej 
powstania niewielka kotlinka u zbiegu 
obecnych ulic: Pod Strzechą, Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, z główną ulicą Bro-
nowic noszącą obecnie nazwę Włodzi-
mierza Tetmajera. W miejscu tym znaj-
dował się staw, w którym parobkowie 
pławili konie i studnia, z której czerpa-
ła wodę cała wieś. Tereny obejmujące 
obecną ulicę Lucjana Rydla, osiedle 
Widok-Zarzecze, Zarzecze oraz Hamer-
nię należały aktem lokacji Miasta Kra-
kowa z 1257 r. do wójtów krakowskich 
jako ich własność dziedziczna i dopiero 
po 1311 r., po buncie wójta Alberta, 
prawo to zostało cofnięte, a tereny te 

Obelisk dłuta Kazimierza Adamskiego
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jako pastwiska i stawy rybne przeka-
zano parafii Najświętszej Marii Panny  
w Krakowie w formie uposażenia i włą-
czono do Bronowic Małych. 

Kilkanaście lat temu Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic powzięło zamiar 
upamiętnienia lokacji Bronowic. 
Obchodzony w 1994 r. Jubileusz 
700-lecia lokacji obfitował w wiele im-
prez, które przygotował dla mieszkań-
ców Komitet Organizacyjny Jubileuszu. 
Komitet liczył około 100 osób. Został 
powołany przez Radę Dzielnicy VI — 
Bronowice, która była jednym z wielu 
inicjatorów obchodów jubileuszowych. 
Obchody trwały od 15 listopada 1993 
r. do 20 listopada 1994 r. Z Komitetem 
Organizacyjnym współpracowało m.in. 
kilka jednostek miejskich, rady dziel-
nic miasta Krakowa, a także Muzeum 
Historyczne miasta Krakowa, brono-
wickie parafie oraz parafia Mariacka. 
W skład komitetu weszli także miesz-
kańcy Bronowic Małych, zaproszeni 
do współpracy z inicjatywy inż. Leszka 
Pilawskiego. Przy pracy w Komitecie 
Organizacyjnym spotkali się młodzi 
ludzie, mieszkańcy Bronowic Małych 
i społeczność Szkoły Podstawowej nr 
50, która organizowała na nowo życie 
szkoły bronowickiej po powrocie po 
prawie 15 latach szkoły do Bronowic  
z pobliskiego osiedla Widok. Praca  

w komitecie ułatwiła wzajemne po-
znanie i nawiązanie przyjaźni, uwraż-
liwiła pracujące tam osoby na tradycje 
i kulturę Bronowic Małych. Wydana 
publikacja Andrzeja Lechowskiego pt. 
„Bronowice. Jubileusz 700-lecia loka-
cji” zainspirowała pracujących w ko-
mitecie Bronowian do działań na rzecz 
powstania stowarzyszenia mającego na 
celu propagowanie tradycji i historii 
Bronowic oraz ochronę walorów przy-
rodniczo-historycznych. Niedługo po 
zakończeniu jubileuszu 25 maja 1995 
r. zostało zarejestrowane Towarzystwo 
Przyjaciół Bronowic. 

Drugą trwałą pamiątką po Jubile-
uszu okazał się dąb, posadzony 15 maja 
1994 r., w czasie głównych uroczysto-
ści przez przedstawicieli mieszkańców 
Bronowic i Krakowa. Drzewo zostało 
posadzone niedaleko dzwonnicy na 
terenie parafii pw. św. Antoniego z Pa-
dwy, przy ul. Pod Strzechą 16. Długo 
było niepozornym drzewkiem, którego 
istnienie z biegiem czasu nic nikomu 
nie mówiło. TPB uznało, że należy upa-
miętnić wydarzenia obchodów 700-le-
cia lokacji Bronowic w roku 1994 oraz 
fakt posadzenia dębu. Dobrą ku temu 
okazją była przypadająca 9 maja tego 
roku 720. rocznica lokacji Bronowic.  
W wyniku rozmów przygotowany zo-
stał projekt obelisku — kamień z tablicą 

memoratywną. Tablicę wykonał artysta 
rzeźbiarz Kazimierz Adamski, który był 
również wykonawcą medalu 700-lecia 
Bronowic w 1994 r. Całe przedsięwzię-
cie sfinansowała Rada Dzielnicy VI, 
wiele koniecznych działań przy reali-
zacji obelisku zostało wykonanych spo-
łecznie przez mieszkańców Bronowic  
i członków TPB. 

W sobotę 10 maja 2014 r. w ko-
ściele pw. św. Antoniego w Bronowi-
cach Małych zgromadzili się mieszkań-
cy Bronowic, by uczestniczyć w uroczy-
stym odsłonięciu obelisku, o czym pisa-
liśmy w poprzednim numerze „Gazety 
Bronowickiej”, (GB nr 174).

Pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim, którzy współpracowali  
z TPB przy organizacji tej uroczystości: 
ks. proboszczowi Marianowi Bylicy, 
społeczności SP nr 50 z panią dyrek-
tor Anną Żelawską, Zarządowi Dzielni-
cy VI Bronowice, Zarządowi TPB oraz 
realizatorom logistyki całego przed-
sięwzięcia od pomysłu do odsłonięcia 
obelisku: artyście Kazimierzowi Adam-
skiemu, Jerzemu Sikorze za transport 
kamiennego obelisku z Krzeszowic do 
Bronowic, Zbigniewowi Kwapińskiemu 
za prace związane z posadowieniem 
obelisku. Prace te organizował i nad-
zorował członek Zarządu TPB pan Mie-
czysław Stachura.

Bronowickie Archiwum Społeczne to najnowsza inicjatywa Towarzystwa Przy-
jaciół Bronowic — stowarzyszenia, którego członkowie od ponad 15 lat trosz-
czą się o ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Bronowickie Archiwum Spo-
łeczne to projekt, którego celem jest 
ocalenie od zapomnienia historii życia 
codziennego w Bronowicach Małych. 
Chodzi o zachowanie pamięci o barw-
nej przeszłości i wiejskim rodowodzie 
tej części Krakowa w obliczu szybko 
postępujących zmian, które przekształ-
cają obraz lokalnego świata. 
Historia Bronowic Małych związana 
z okresem Młodej Polski czy II wojny 
światowej została ocalona od zapo-
mnienia między innymi dzięki pręż-
nej lokalnej działalności muzealniczej  

BRoNowIckIE ARchIwuM SPołEczNE

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

i wydawniczej. Na upamiętnienie wciąż 
czeka jednak historia codzienna, do-
świadczona i zapamiętana przez „zwy-
kłych” mieszkańców, którzy urodzili 
się, wychowali, uczyli, pracowali, po 
prostu żyli w Bronowicach Małych.

Panna młoda z drużbami, Bronowice Małe lata 40. XX w.
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W ramach projektu realizowane-
go od czerwca do grudnia na terenie 
naszej dzielnicy odbędą się warsztaty  
z zakresu archiwistyki społecznej, czyli 
oddolnego dokumentowania historii, 
oraz gromadzenie, opracowywanie  
i udostępnianie archiwaliów. 
Efektem wspomnianych prac będzie 
stworzenie cyfrowego archiwum spo-
łecznego zawierającego wspomnienia, 
fotografie rodzinne oraz innego ro-
dzaju dokumenty osobiste, którymi 
mieszkańcy Bronowic Małych zechcą 

wzbogacić tworzoną kolekcję. W rolę 
archiwistów społecznych wcielą się 
przedstawiciele i przedstawicielki mło-
dego pokolenia Bronowian, dla których 
udział w projekcie będzie świetną oka-
zją do wzbogacenia wiedzy o miejscu,  
z którego pochodzą. 

Uroczystą inaugurację Bronowic-
kiego Archiwum Społecznego zaplano-
wano na koniec września.

Osoby zainteresowane udziałem w pro-
jekcie – w roli archiwistów społecznych 
(do 26 roku życia) lub świadków historii 
(po 65 roku życia) – proszone są o kon-
takt mailowy pod adresem: 
kontakt@archiwumbronowickie.pl. 
Więcej informacji o możliwości zaanga-
żowania się w odkrywanie fascynującej 
historii Bronowic Małych znajduje się 
na stronie projektu: 
www.archiwumbronowickie.pl.Projekt Bronowickie Archiwum Społeczne do-

finansowano ze środków Programu Fundusz  
Inicjatyw Obywatelskich.

Bronowice siedemdziesiąt lat 
temu. Cisza przed „Burzą”? Wręcz 
przeciwnie — wiosna i wczesne lato 
1944 to okres, który zaznaczył się naj-
większą aktywnością wśród żołnierzy 
pododcinka „Żelbet” i innych jedno-
stek Armii Krajowej operujących na 
terenie Krakowa. Rekrutacja w szeregi 
Armii Krajowej osiągnęła wtedy swój 
zenit. Do konspiracji wciągnięto wie-
lu młodych mieszkańców Bronowic, 
zarówno tubylców jak i przyjezdnych 
(często byli to mieszkańcy wysiedleni 
ze Śląska). Na terenie Bronowic najbar-
dziej aktywny w tym okresie był wła-
śnie „Żelbet”. 

Początki konspiracji w Bronowi-
cach Małych sięgają listopada 1939 r. 
Na rogu ul. Wernyhory i Bronowickiej 
w budynku Zarządu Gminnego gminy 
zbiorowej Bronowice spotkało się kil-
koro młodych oficerów i podoficerów, 
wśród nich „Dąbrowa”, którzy zaini-
cjowali bronowicką grupę Tajnej Orga-
nizacji Wojskowej Garnizonu Krakow-
skiego. 

W 1944 r. cały wysiłek skupiony 
był na odtworzeniu przedwojennych 
struktur wojskowych (20 Pułku Pie-
choty, wchodzącego w skład 6 Dywizji 
Piechoty), szkoleniu nowicjuszy i kon-
tynuowaniu walki bieżącej. Co to była 
za praca konspiracyjna i jakie miała 
efekty? Poniższe migawki charaktery-
zują mały fragment tego, co się działo 
w Krakowie w czasie okupacji.

Młoda kobieta — w dzień pracuje  
w niemieckim sklepie spożywczym, 
uczy się w szkole handlowej — z torbą 

wielu obywateli 
polskich. Cen-
niejsze informa-
cje z mozolnie 
opr ac ow a nyc h 
raportów wywia-
dowczych dotrą 
ścieżką służbową 
do władz pol-
skich i alianc-
kich, wzbogaca-
jąc ich w wiedzę 
o działaniach 

nieprzyjaciela w Krakowie. Mężczy-
zna pochodzi ze Skawiny, nosić będzie 
pseudonim „Sprężyna”.

Na szczęście wiemy, kim byli ci, 
którzy są opisani powyżej. Łut szczę-
ścia i własne poczucie dobrze i godnie 
wykonanego obowiązku żołnierskiego 
i obywatelskiego spowodowało, że spi-
sali oni swoje wspomnienia. Niestety —  
w przeważającej większości — nie po-
zostały żadne ślady po ich kolegach  
i koleżankach, którzy kiedyś wiedzieli 
aż nadto dobrze, że lepiej zapomnieć, 
lepiej przemilczeć, lepiej w ogóle nie 
pamiętać. Wielu wzdragało się przed 
zapisaniem tych okruchów wspo-
mnień, nawet wtedy kiedy nastały 
nowe czasy. 

Historia pokolenia walczące-
go w szeregach AK w Bronowicach 
i w Krakowie to wciąż temat niewystar-
czająco naświetlony i rozpowszech-
niony. Chwała tym, jak Tadeusz Mło-
dzianowski (wspomniany „Dąbrowa”), 
Stanisław Młodzianowski, Stanisław 
Dąbrowa-Kostka czy Maria Rydlowa 
(„Maja”), za wkład pracy w uratowa-
nie od zapomnienia innych żołnierzy  
z bronowickiego AK.

Tegoroczna akcja gromadzenia 
wspomnień o życiu w naszym zakątku 
Krakowa pod szyldem „Bronowickie 
Archiwum Społeczne” to niezwykle 

ŻEBy PAMIęTAć
PIOTR SZMIGIELSKI
Członek Zarządu TPB

z podwójnym dnem z kłębkiem poń-
czoch dociera na róg dzisiejszych uli-
cy Bronowickiej i ulicy Rydla (dawnej 
„rogatki”). Odbiera tam materiały od 

innej młodej 
kobiety, „Baś-
ki”. Udaje się 
następnie na 
nogach na uli-
cę Złoty Róg, 
gdzie przeka-
zuje zawartość 
torby „Heł-
danowi”. Pod 
koniec dociera 
na ulicę Na 
Błonie, gdzie 
wręcza pacz-
kę materiałów 

„Godziembie”. Jest jedną z kilkudzie-
sięciu łączniczek, łączników i goń-
ców, którzy swoją ofiarną — z pozoru  
prostą — pracą zapewniają spraw-
ną komunikację między dowódcami 
a podwładnymi. Robią to codziennie 
przez wiele miesięcy, niektórzy przez 
kilka lat. Wspomniana kobieta pocho-
dzi z Bronowic Małych. Ma pseudonim 
„Maja”.

Mężczyzna w średnim wieku, ko-
mornik sądowy, stoi przy pl. Przysta-
nek (Podgórze). Widzi znajomą twarz 
Polaka, granatowego policjanta. Męż-
czyzna podchodzi doń i prosi, aby go 
aresztować i odprowadzić na Gestapo. 
Zmieszany policjant nie spełnia jed-
nak prośby. W niedalekiej przyszłości 
człowiek ten zorganizuje siatkę wywia-
dowców w kluczowych instytucjach 
policyjnych okupanta w Krakowie. 
Dzięki takim „wtyczkom”, mnóstwo 
materiałów zostanie „wypożyczonych” 
a na ich podstawie uda się uratować 

„Maja”

„Sprężyna”

***

***
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DZIEŃ
OTWARTY MAGISTRATU

Tego roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych nie zabrakło ciekawych pro-
pozycji dla odwiedzjących w dniu 15 
czerwca Urząd Miasta. „Dzień Otwar-
ty Magistratu” cieszy się od lat dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Kra-
kowa, którzy w tym dniu mogą zwie-
dzić pomieszczenia w Pałacu Wielo-
polskich, na co dzień zamknięte dla 
petentów. 

Atrakcją tegorocznej edycji była 
możliwość, by zasiąść w fotelu jednej 
z najwybitniejszych postaci Stołeczne-
go Królewskiego Miasta Krakowa XIX 
wieku — byłego prezydenta Józefa Die-
tla. Fotel ten to 147 letni zabytek ale 

pozostaje w doskonałym stanie, mimo 
śladów jakie odcisnął na nim wiatr hi-
storii. Najcięższe czasy dla orła w koro-
nie, wpisanego w herb, który wieńczy 
zaplecze siedziska nastały w latach 
1945-1956. Najprawdopodobniej wte-
dy, pod wpływem ideologicznych naci-
sków, odpiłowano fragment z koroną, 
która nie licowała z wizją rozwijającego 
się komunizmu . W 2009 roku replika 
korony powróciła na miejsce. Wykonał 
ją absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie — Bogumił Płatek. 
Fotel należał do pierwszego wyposa-
żenia sali obrad Rady Miasta Krakowa  
z 1867 r. Dziś swoją funkcję pełni w ga-

binecie Przewodniczą-
cego Rady Miasta Kra-
kowa. Obecnie zasiada 
w nim Bogusław Ko-
śmider, ale 15 czerwca 
mógł to uczynić każdy 
zwiedzający. Dodatko-
wo moment ten mógł 
uwiecznić na zdjęciu, 
które w ramach akcji 
„Twoje zdjęcie w ga-
zecie”, przygotowanej 
przez Kancelarię Rady 
Miasta i Dzielnic Kra-
kowa, zostanie opubli-
kowane w specjalnie 
wydanej z tej okazji 
gazecie.

Program obejmo-
wał też szereg innych 
wydarzeń m. in.: pod-
sumowanie projektu 
Uczeń-Obywatel; pre-
zentację krakowskich 
targowisk uczestniczą-
cych w projekcie „Cen-
tral Markets”; prezen-
tację dorobku Związ-
ku Gmin Jurajskich; 
projekcję multime-
dialną historycznych 

Fotografii z Dni Krakowa ze zbiorów 
Muzeum Historycznego Miasta Krako-
wa, liczne wystawy: „Kraków na fest”, 
„Wola Duchacka — 650 lat”, wystawę 
powojennych plakatów prezentujących 
„Dni Krakowa” i wystawę „Szlak Orlich 
Gniazd w barwach jurajskich nocy" 
oraz prezentację Dzielnic.

Dzielnicę VI Bronowice reprezen-
towali radni: Małgorzata Sroczyńska, 
Wojciech Borkowski oraz przewodni-
czący Rady Dzielnicy VI i radny miasta 
Bogdan Smok.

SŁONECZNIKI 2014
konkurs na najbardziej rozwojową 

krakowską inicjatywę dla dzieci 
 w wieku 0-14 lat.

W obecnych czasach znalezienie wartościo-
wych zajęć i warsztatów dla dzieci to duże 
wyzwanie. Portal Czas Dzieci.pl przy współ-
pracy z Gminą Miejską Kraków, już po raz ko-
lejny, postanowił wyjść rodzicom naprzeciw 
organizując konkurs, który pozwoli im od-
dać głos na najciekawsze inicjatywy w kilku 
dziedzinach. W II etapie konkursu, do końca 
lipca, można głosować na wybrane inicjaty-
wy za pośrednictwem strony: www.slonecz-
niki.czasdzieci.pl, zakładka aktualności, link  
II etap – poznaj nominowane inicjatywy i za-
głosuj na Twoim zdaniem najlepsze.
Wyniki obrad jury oraz głosowania rodziców po-
znamy podczas uroczystej gali rozdania nagród, 
która odbędzie się 6 września 2014 r. w Sali Ob-
rad Urzędu Miasta Krakowa. Zwycięzcy lipcowego 
głosowania otrzymają „Nagrodę Rodziców”.
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Fotel o wymiarach 147x70x69 cm, wykonany jest z dębu

Możemy poszczycić się sportowymi trofeami

cenna inicjatywa. Każde pokolenie 
przychodzi i odchodzi, ale musimy 
mieć świadomość, że lata II Rzeczy-
pospolitej, II Wojny Światowej i PRL-
-u z dzisiejszego punktu widzenia to 
naprawdę odległe światy. Za każdym 
pseudonimem kryje się konkretny 

człowiek, za każdym wspomnieniem 
fragment historii naszej ojczyzny. 

Zwracam się do Państwa, którzy  
w swoich rodzinnych szpargałach, po-
daniach przez lata przechowali wspo-
mnienia, zdjęcia, notatki, strzępki re-
lacji dotyczących działalności człon-

ków rodziny w AK na terenie Brono-
wic, czy Krakowa o kontakt ze mną 
pod numerem 721 161 002. Jestem  
w trakcie opracowania historii „Żelbe-
tu”, w tym jego bronowickich kompa-
nii i liczę bardzo na Państwa odzew.

[IS]



BRONISŁAWA CZAJOWSKA
Nauczyciel SP nr 93

Rajd rozpoczął się w Szkole Podsta-
wowej nr 93 w Krakowie mieszczącej się 
przy ul. Szlachtowskiego 31, gdzie miała 
miejsce rejestracja drużyn. Uczestnicy za-
bawy wysłuchali wykładu, zobaczyli film  
i oglądnęli wystawę poświęconą Papieżowi 
oraz wzięli udział w quizie na temat życia 
i działalności Jana Pawła II.

Gra przeznaczona dla szkół podstawo-
wych z terenu Miasta Krakowa i okolic jest 
nowoczesnym sposobem nauczania histo-
rii, kreowania relacji i współpracy zespołu. 
Pomysł zorganizowania tegorocznej gry po-
wstał w ramach przygotowania Polaków do 
kanonizacji bł. Jana Pawła II. 
2 czerwca 2014 roku grupy młodzieży z II 
Gimnazjum Małopolskiego Centrum Edu-

2 czerwca 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 93 zorganizowała grę terenową „Śladami 
Jana Pawła II w Krakowie”, o czym obszerniej pisaliśmy w majowym wydaniu „Gazety 
Bronowickiej”, (GB nr 173).

1. miejsce – Szkoła Podstawowa 
 w Bolechowicach, grupa „b”,
2. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 93, 
klasa 4a,
3. miejsce – Szkoła Podstawowa nr 98, 
klasa 6,
Wyróżnienie I – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Kaszowie,
Wyróżnienie II – Szkoła Podstawowa nr 
93, klasa 5a. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom

kacji w Krakowie, w barwach biało-żółtych 
pojawiły się licznie na ulicach Krakowa. Był 
to znak, że rozpoczęła się gra terenowa pt. 
„Śladami Jana Pawła II w Krakowie”, w ra-
mach której uczniowie szukali śladów, ja-
kie pozostały po Karolu Wojtyle — Księdzu, 
Biskupie, Kardynale Metropolicie Krakow-
skim i Papieżu Janie Pawle II. 

Zwycięzców poznaliśmy 9 czerw-
ca 2014 roku podczas uroczystej gali fi-
nałowej w Sanktuarium Świętego Jana 
Pawła II w Krakowie — Łagiewnikach, 
gdzie miała miejsce uroczysta msza święta 
dziękczynna za kanonizację Świętego Jana 
Pawła II, na którą przybyli uczniowie ze 
szkół, które brały udział w grze terenowej. 
Na najlepszych uczniów, zwycięskie klasy 
oraz szkoły czekały atrakcyjne nagrody rze-
czowe, które wręczył proboszcz parafii św. 
Wojciecha ks. Józef Caputa i Pani Dyrektor 
II Gimnazjum MCE w Krakowie. 

dzIELnIcOWy 
KOnKurS TaLEnTóW
14 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej 
nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera  
w Krakowie odbył się finał II Dzielnicowe-
go Konkursu Talentów pod hasłem: „Je-
stem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co 
potrafisz”. Celem konkursu było odkry-
wanie młodych talentów i promowanie 
uzdolnionych dzieci. 

JADWIGA WIĘCŁAWEK
Nauczyciel Bibliotekarz SP nr 153

W finale wzięło udział 94 uczestników 
(soliści, duety, zespoły) z Samorządowych 
Przedszkoli nr 38, 82, 137 oraz Szkół Pod-
stawowych nr 138 i 153. Honorowy Patro-
nat nad konkursem objęła Rada Dzielnicy 
VI Bronowice.

Ocenie podlegał ogólny wyraz arty-
styczny, w przypadku piosenek obcojęzycz-
nych — poprawność językowa, a w tańcu 
choreografia oraz aranżacja muzyczna. 
Widzowie mogli podziwiać zarówno  in-
dywidualne, jak i zespołowe układy ta-
neczne i baletowe, przepiękne kostiumy 
podkreślające charakter wykonywanych 
tańców, grę na instrumentach, śpiew oraz  
„teatrzyk z origami”. W przerwie obrad jury 
wszyscy uczestnicy wzięli udział w zabawie  
tanecznej. 

Różnorodność prezentowanych przez 
dzieci umiejętności, ciekawe kreacje sce-
niczne i wysoki poziom występów spowo-
dował, że konkurs był dobrą zabawą zarów-
no dla uczestników, jak i widzów.

W kategorii przedszkolaków:
1. miejsce ex aequo – grupa V z Przedszkola 
nr 82 za balet „Jezioro łabędzie” oraz Zespół 
taneczny „Wiercipięty” z Przedszkola nr 137 za 
taniec do piosenki pt. „Deszczowa piosenka”
2. miejsce – Koło teatralne z Przedszkola nr 82 
za inscenizację ruchową do piosenki pt. „Na 
marchewki urodziny”
3. miejsce – grupa „Pszczółki” z Przedszkola  
nr 38 za taniec „Samba”
W kategorii klas 0-I
Wyróżnienie – Antoni Szmyta, z SP 138 za 
recytację z pokazem teatrzyku z origami

W kategorii klas II-III
1. miejsce – Wiktoria Adamczyk z SP 138 za  
taniec
2. miejsce – Zuzanna Sroka z SP 153 za taniec
3. miejsce – Natasza Drąg z SP 138 za grę na 
instrumencie
W kategorii klas IV-VI
1. miejsce – Natalia Piotrowska z SP 153 za 
taniec
Wyróżnienie – Maja Bilik z SP 153 za śpiew

Laureaci konkursu
 w poszczególnych kategoriach:

Było bardzo wesoło i bardzo zabawowo. 
Nie zabrakło też dla każdego słodkiej niespodzianki.
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Nagrody wręczył m.in. ks. Józef Caputa 

Zespół taneczny „Wiercipięty” w tańcu do „Deszczowej piosenki”
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