
M I E S I ĘC Z N I K  R A DY  DZ I E L N I C Y  V I  B RO N OWI C E

egzemplarz bezpłatnywww.dzielnica6.krakow.pl ISSN 1426-5044Nr 227 maj Kraków 2021

OGÓLNOPOLSKI SUKCES 
UCZENNICY TECHNIKUM NA LEA

BRONOWICKIE MALWY
I cykl konkursów o tematyce lokalnej

BUDŻET OBYWATELSKI 2019 
OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW

NOWY BUDYNEK SZKOLNY
 PRZY ULICY KATOWICKIEJ



2

Wydawca: Rada Dzielnicy VI
                 Bronowice
ul. Zarzecze 124 a/104, 30-134 Kraków

Redaktor naczelny: Bogdan Smok

Redaguje: Ilona Stus

Okładka: fot. Bogdan Smok
e-mail: 
gazetabronowicka@gmail.com 

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

EKODRUK s.c.,
ul. Wielicka 250, 
30-663 Kraków
tel. (12) 267 36 60
e-mail: biuro@ekodruk.eu
ISSN: 1426-5044
Nr 227 maj Kraków 2021
Nakład: 4 tys. egz.
egzemplarz bezpłatny

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

Przewodniczący Rady i Zarządu: 
Bogdan Smok 
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu:
Wojciech Litwicki 

Członkowie Zarządu: 
Wojciech Borkowski
Waldemar Janusz 
Michał Płaza

RADA I ZARZĄD DZIELNICY VI BRONOWICE

ul. Zarzecze 124 a, pok. 102-104, I p. 
(wejście od ul. Wiedeńskiej,  
budynek KS „Bronowianka”) 
30-149 Kraków 

BIURO RADY I ZARZĄDU 
DZIELNICY VI BRONOWICE

tel.: (12) 636-15-75, fax.: (12) 626-61-45  
e-mail: rada@dzielnica6.krakow.pl, www.dzielnica6.krakow.pl

DYŻURY CZŁONKÓW RADY DZIELNICY VI BRONOWICE
W OKRESIE PANDEMII: 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii i ograniczonymi kontaktami,
dotychczasowe dyżury członków Rady Dzielnicy VI zostały odwołane.

Ewentualny kontakt możliwy jest m.in. drogą mailową. Wykaz adresów 
mailowych i telefonów do radnych można znaleźć na stronie dzielnicy: 
www.dzielnica6.krakow.pl w zakładce: Rada Dzielnicy/Radni Dzielnicy

W Biurze Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice, ul. Zarzecze 124 a,
(wejście od ul. Wiedeńskiej, budynek KS „Bronowianka”)
I poniedziałek miesiąca, w godz. 16.30-17.30, pok. 102.

DYŻURY PRZEDSTAWICIELI
STRAŻY MIEJSKIEJ W DZIELNICY VI

Straż Miejska - Oddział II Krowodrza:
Adres siedziby: 
ul. Stachiewicza 3
31-303 Kraków

Telefony:
Dyżurny: 12 623 96 90, 12 688 22 20
Fax.: 12 688 22 28
E-mail: smkrowodrza@strazmiejska.krakow.pl

Godziny Przyjmowania Mieszkańców: 
Z powodu pandemii biuro jest nieczynne aż do odwołania,

kontaktować się można jedynie
 drogą mailową: rada@dzielnica6.krakow.pl 

lub bezpośrednio z Przewodniczącym – nr tel. 604 228 830

W NUMERZE m.in.:

 str.  3

▪  SP nr 50 przy ul. Katowickiej
    rośnie jak na drożdżach
▪  Podsumowanie 2020 roku

 str.  4

▪  Bronowice Małe
 str.  5

▪  Budżet Obywatelski 2021
▪  Bronowickie malwy

 str.  6
▪  Ogólnopolski sukces
    uczennicy technikum na Lea
 str.  7

▪  Z życia Szkoły 153
 str.  8

▪  Wierny przysiędze (część II)
   Jan Filipowski ps. „Morawa”
 str.  10
▪  Wojsko na kortach

 str.  10
▪  Sesje Rady Dzielnicy VI Bronowice



3

◁▷

Szkoła Podstawowa nr 50 przy ul. Katowickiej rośnie jak na drożdżach!   
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Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 50

Z upoważnienia Pani Beaty Samborskiej, 
Dyrektorki Miejskiego Centrum Obsługi 
Oświaty w Krakowie, z którą cały czas je-
steśmy w bezpośrednim kontakcie, przed-
stawiam poniżej krótki opis dotyczący tej 
inwestycji.

Pod koniec 2019 roku rozpoczęto 
realizację budowy nowego bu-

dynku Szkoły Podstawowej nr 50 przy 
ulicy Katowickiej. Do chwili obecnej 
wykonany został stan surowy budynku 
wraz z konstrukcją dachu oraz stolarka 
okienna i drzwiowa. Obecnie trwają ro-
boty polegające na wykonaniu niezbęd-
nych instalacji wewnątrz budynku.  
W kolejnym etapie, ekipy budowlane 
zajmą się wykończeniem pomieszczeń  
i podpięciem wszystkich instalacji.

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

W budynku znajdzie 
się osiem nowoczesnych 
sal lekcyjnych, świetlice, 
szatnie i sanitariaty dla 
ok. 200 uczniów. Prze-
widziano także cztery 
pomieszczenia do pra-
cy indywidualnej, np. 
do zajęć dodatkowych 
czy logopedycznych. Po- 
nadto znajdą się tam 
pomieszczenia admini-
stracyjne i gospodarcze, 
a całkowita powierzch-
nia użytkowa wynie- 
sie – 2 621,5 m2. 

Cały budynek zaprojektowano tak, 
aby był w pełni bezpieczny i funkcjo-
nalny oraz spełniał wymagania doty-
czące osób niepełnosprawnych, m.in. 
poprzez wyposażenie w windę. Zmieni 
się też teren wokół szkoły. Powstaną 
nowe chodniki wraz infrastrukturą 
oraz dodatkowy parking.

Zakończenie budowy przewidziano 
na koniec czerwca 2022 r. i już od wrze-
śnia tego samego roku z nowego obiek-
tu skorzystają nauczyciele i uczniowie 
SP nr 50. Koszt inwestycji to ok. 21 
mln zł, a za jej wykonanie odpowiada 
Dział Realizacji Remontów i Inwestycji 
Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty. 

    Na uwagę zasługuje bardzo dobra  
współpraca Pani Anny Żelawskiej, Dy- 
rektorki Szkoły, z pracownikami MCOO 
na etapie opracowywania koncepcji, 
projektowania, a w szczególności re-
alizacji inwestycji, za co już dzisiaj  
w imieniu Rady Dzielnicy serdecznie 
dziękuję. Przy okazji pragnę Państwa 
poinformować, że w trakcie realizacji 
jest budowa nowego przedszkola na os. 
Widok, a w przyszłym roku przepro-
wadzona będzie termomodernizacja 
dwóch budynków szkolnych, wchodzą-
cych w skład Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 8, przy ul. Na Błonie  
15 b, i 15 d.

Najpierw była hala sportowa z zapleczem, a dzisiaj Miasto buduje nam nowy budynek 
szkolny z przewiązką, która połączy stary budynek z nowym.

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

Podsumowanie 2020 roku

W maju Zarząd zdał sprawoz-
danie ze swojej pracy w roku 

2020. Był to okres niezwykle trudny. 
Panująca pandemia utrudniała nor-
malne funkcjonowanie Rady Dzielnicy, 
niemniej jednak Zarząd sobie z tym 
poradził.

W normalnych warunkach przy-
gotowywaniem projektów uchwał zaj-
mują się poszczególne komisje mery-
toryczne. W okresie lockdownu więk-
szość uchwał podejmował Zarząd, bę- 
dąc do tego upoważniony przez Radę 
Dzielnicy. W tym miejscu, wraz z Prze- 
wodniczącym, chcemy podziękować 
członkom Zarządu, kolegom: Michało-
wi Płazie, Wojciechowi Borkowskiemu 
i Waldemarowi Januszowi za ich zaan- 
gażowanie, ale także i odpowiedzialne 
podejście do obowiązków. 

Okres ten przyniósł też utrudnienia 
w pracy biura. Przewodniczący Bogdan 
Smok i ja, jako zastępca, staraliśmy się 
nieomal codziennie, przez kilka godzin, 
dyżurować w siedzibie Rady Dzielnicy 
oraz być z mieszkańcami w kontakcie 
telefonicznym. Nie bez obaw o własne 
zdrowie uczestniczyliśmy z Przewodni- 
czącym w obradach różnych gremiów, 

których decyzje miały wpływ na żywot- 
ne sprawy naszej dzielnicy. Odbywa-
liśmy spotkania z radnymi miejskimi: 
Panią Iwoną Chamielec, Andrzejem 
Hawrankiem, Grzegorzem Stawowym; 
podczas których zwracaliśmy uwagę 
na potrzeby mieszkańców Bronowic, 
oczekując ich wsparcia. Za ich zaintere- 
sowanie i zaangażowanie należą się im 
serdeczne podziękowania.

Liczne spotkania w Krakowskim 
Zarządzie Dróg, Zarządzie Zieleni Miej- 
skiej, Zarządzie Infrastruktury Spor-
towej, czy też w Komisariacie Policji, 
miały znaczący wpływ na przychylność  
i działania tych jednostek na naszym 
obszarze.

Kiedy zaistniała możliwość prze-
prowadzania Sesji zdalnie, powróci-
liśmy do pracy w grupie 21 członków 
Rady Dzielnicy, a także do pracy w Ko- 
misjach.  
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BRONOWICE 
   MAŁE

Szanowni Państwo, zapewne nie 
umknęło Państwa uwadze za-

mknięcie ogródka jordanowskiego, 
położonego przy ul. Tetmajera, w po- 
bliżu przychodni zdrowia. Ogródek 
ten był już w bardzo złym stanie tech- 
nicznym i nie przeszedł przeglądu. 

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

Ogródek jordanowski przy ul. Tetmajera, w pobliżu przychodni zdrowia

◁▷

W roku 2020 mieszkańcy Bronowic 
pozytywnie przyjęli zakończenie prac 
remontowych ulic: 
◊ Lea – na odcinku od ul. Piastowskiej 
do ul. Młodej Polski ◊ Młodej Polski  
◊ Jadwigi z Łobzowa – na odcinku od 
ul. Młodej Polski do ul. Rydla ◊ Rydla – 
na odcinku od ul. Jadwigi z Łobzowa 
do ul. Bronowickiej ◊ Przybyszewskie- 
go – na odcinku od ul. Bronowickiej do 
ul. G. Zapolskiej ◊ Bronowickiej – na 
odcinku od ul. Przybyszewskiego do 
ul. armii Krajowej ◊ Balickiej – na od- 
cinku od ul. armii Krajowej do ul. Na 
Błonie. Przeprowadzenie tych prac po-
prawiło w znacznym stopniu stan ulic, 
którymi przemieszczają się każdego 
dnia. 

Dużym wyzwaniem była praca nad 
planami zagospodarowania przestrzen- 
nego, obejmującymi obszary Dzielnicy 
VI. Opinie dotyczące wyżej wymienio-
nych planów, z uwzględnieniem uwag 
składanych przez mieszkańców, były 
wypracowywane przez Komisje Zago-
spodarowania Przestrzennego i Ochro- 
ny Środowiska oraz grupy radnych. 

Przedmiotem naszego opiniowania 
były także przedkładane nam warunki 
zabudowy, w których staraliśmy się nie 
burzyć istniejącego ładu architektonicz- 
nego i istniejącej zieleni. 

Wspieraliśmy środkami z naszego 
budżetu szkoły, przedszkola, kulturę, 
zdrowie, seniorów, niepełnosprawnych 
oraz bezpieczeństwo, a także sport.

Jego remont to zwycięskie zadanie bu-
dżetu obywatelskiego z ubiegłego roku. 
Niestety ceny takich inwestycji mocno 
poszybowały w górę. 160 tys. z BO nie 
wystarczyło na realizację tego zadania, 
które po przetargu będzie kosztowało 
blisko 200 tys. zł. Z pomocą przyszedł  
budżet naszej dzielnicy, w którym zare- 
zerwowane były środki na taką okolicz- 
ność. Plac zabaw, zgodnie z projektem 
wynikającym z konsultacji przeprowa-
dzonych trzy lata temu, będzie przezna- 
czony dla młodszych dzieci. Natomiast 
stół do tenisa stołowego na razie znaj-
dzie się w magazynie, aby powrócić 
do nas w strefie aktywności sportowej 
młodzieży i dorosłych Parku Tetmajera. 
Strefa ta powinna się znaleźć w rejonie 
źródełka i ul. Truszkowskiego. Istnieje 
ryzyko, że niemożliwym będzie de-
montaż stołu bez zniszczenia jego be-
tonowej podstawy, ale będę się starać, 
aby wrócił on w pierwotnej formie. 

Na naszym terenie trwają najbar-
dziej niewdzięczne, ale konieczne, pra- 
ce projektowe. Odcinek Parku Tetma-
jera, od parkingu do źródełka, został 
zgłoszony w Wydziale Architektury do 
realizacji. Dalsza część parku jest objęta 
kończącymi się pracami projektowymi, 
powstaje również projekt chodnika na 
ul. Tetmajera – na odcinku od ronda do 
dawnej pasieki. 

Dzięki uprzejmości radnych Dzielnicy 
przymierzamy się do budowy oświetle-
nia drogowego na odcinku od ul. Trusz- 
kowskiego do ronda na ul. Tetmajera 
(projekt w BO). Zdaję sobie sprawę, że  
budowa chodnika na tym odcinku to 
absolutna konieczność, ale ponieważ 
jest to duże zadanie, liczymy na pomoc 
miasta przy jego realizacji. 

W złym stanie jest ledwie załatana 
ul. W. Żeleńskiego, ale też T. Boya-Że- 
leńskiego i Palmowa (są na liście zadań 
remontowych, ale na dość odległych 
miejscach). 

W wyniku prac zespołowych, wraz  
z radną Katarzyną Frankiewicz-Opro-
cha zgłosiłyśmy do Budżetu Obywa-
telskiego projekt ŁĄCZYMY PARKI, 
obejmujący wszystkie parki Bronowic 
(Tetmajera, Radzikowskiego, Brono-
wicki i Młynówkę). Projekt ten polega 
na darmowych zajęciach dla wszyst-
kich mieszkańców w każdym wieku 
(treningi na świeżym powietrzu, za-
jęcia dla dzieci, opowiadania o przy-
rodzie i historii), ale również budowę 
niezbędnej infrastruktury, np. ławek  
i koszy w Parku Radzikowskiego. 
Mamy nadzieję, że projekt pozytyw-
nie przejdzie weryfikację i nasze parki 
wkrótce zaczną tętnić życiem.

Pragnę w imieniu Przewodniczące- 
go – Bogdana Smoka oraz własnym po-
dziękować wszystkim Członkom Rady 
Dzielnicy VI Bronowice, a w szczegól-
ności Przewodniczącym Komisji me-
rytorycznych, radnym: Marcie Druż-
kowskiej, Marcinowi Rzeszowskiemu, 
Marcinowi Kucharczykowi, Waldema-
rowi Antosiewiczowi, Januszowi Si-
tarskiemu, Tomaszowi Fabiańczykowi, 
Bartoszowi Smokowi oraz Ryszardowi 
Kulczyckiemu, za ich trud i zaangażo-
wanie w organizację pracy Komisji. 

Można powiedzieć, że był to rok 
wyjątkowo trudny, ale przyniósł naszej 
Radzie satysfakcję i radość, bo nasza 
wspólna praca przyniosła wymierne 
efekty.
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WALDEMAR ANTOSIEWICZ
Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com

◁▷

W ramach zwycięskiego projek- 
tu Budżetu Obywatelskiego 

Miasta Krakowa pt.: „CZAS NA KINO, 
TEATR, SPACER, KSIĄŻKĘ I ŁOWIE-
NIE TALENTÓW” Towarzystwo Przyja- 
ciół Bronowic przy współpracy z Rydlów- 
ką – filią Muzeum Krakowa przeprowa- 
dzi szereg konkursów artystycznych dla 
młodzieży i dorosłych z Dzielnicy VI. 
      Jest to pionierskie zadanie realizo- 
wane z rozmachem niespotykanym do-
tąd wśród naszej społeczności Bronowic  
i Mydlnik. Zapraszamy do uczestnic-
twa dorosłych i młodzież, począwszy  
od uczniów starszych klas szkoły pod- 
stawowej. Na twórców wyróżnionych 
prac, oprócz szacunku i podziwu cze-
kają atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Należy dodać, że nasze przedsięwzię- 
cie ma także inny, bardziej duchowy 
wymiar. Z całą pewnością wielu z nas 
zaintrygowała kiedyś myśl – jak to jest 
być artystą? Teraz proponujemy taką   
podróż z nami, w krainę marzeń i wy-
obraźni. Napiszmy opowiadanie, prze-
lejmy na papier wspomnienia własne 
lub bliskich, ciekawe historie rodzinne. 
Choćby tylko dla pamięci następnych 
pokoleń. Żeby w przyszłości potomek 
mógł poznać swego nieznanego przod- 
ka, żeby pamięć o ludziach tak łatwo  
nie ginęła. Aby oszukując nieubłagany 
upływ czasu, jak pisał Horacy – Non 
Omnis Moriar – nie odejść całkiem, ale 
jakoś samemu się wyrazić – poprzez 
utrwalenie na piśmie tego co myślimy, 
tego jak czujemy. Żeby coś po nas po-
zostało. Na lata, a może kto wie – na  
całe wieki?

Jeśli nie pociąga nas pisanie, to może 
namalujmy obraz, albo zróbmy rysunek? 
    Z kolei są między nami osoby z za- 
zdrością spoglądające na zawodowych 
fotografów i filmowców. Ci także znaj- 
dą coś ciekawego w ramach naszych 
konkursów.

Podsumowując w jednym zdaniu: 
Wszystkim, którym klimaty artystyczne 

nie są obce proponujemy spróbować 
wziąć „byka za rogi”. Bo jeśli nie teraz,  
to kiedy? Kto wie czy trafi się znowu 
podobna okazja?

Więcej szczegółów o konkursach 
podamy już w najbliższym czasie. Szu- 
kajcie wiadomości w internecie na stro- 
nach Towarzystwa Przyjaciół Bronowic  
i Rydlówki – filii Muzeum Krakowa. 
Także w kolejnych  wydaniach Gazety 
Bronowickiej.

Bronowickie Malwy – 
I Cykl konkursów o tematyce lokalnej

JANUSZ SITARSKI
Radny Dzielnicy VI

BUDŻET
OBYWATELSKI
MIASTA KRAKOWA

2021

Zgodnie z wcześniejszymi ustale-
niami 14 maja zakończony został 

etap składania drogą elektroniczną pro- 
jektów w ramach VIII edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Krakowa. Obec-
nie złożone i wstępnie ocenione projekty 
zostaną zweryfikowane pod względem 
zgodności z wskazanymi w regulaminie 
wymaganiami i w przypadku pozytyw-
nej oceny zostaną poddane głosowaniu. 
   W bieżącej edycji, łącznie zgłoszono 
1043 projekty, w tym 216 ogólnomiej-
skich oraz 827 projektów dzielnicowych. 
W Dzielnicy VI zgłoszono i wstępnie 

zweryfikowano pod względem formal-
nym 22 projekty. 

Projekty te, klasyfikowane jako nale-
żące do jednej z wymienionych kategorii: 
Edukacja, Społeczeństwo, Zieleń, In-
frastruktura, Kultura, Bezpieczeństwo, 
Zdrowie, prezentowane są na stronie 
internetowej: www.budzet.krakow.pl, od-
powiednio w zakładkach: projekty 2021/
projekty ogólnomiejskie/projekty dzielnico-
we-Dzielnica VI. Tu też można zapoznać 
się z projektami odrzuconymi.

Wstępnie zweryfikowane projekty 
dzielnicowe w Dzielnicy VI Bronowice:  
• Szpiedzy Wiedzy: Bronowice – odkryj 
je na nowo! • Mali Ratownicy • Izba Tra-
dycji Bronowic • Roztańczone Brono-
wice – 3. edycja • TAK! dla Parku przy 
Forcie w Bronowicach etap II • Łączymy 
pokolenia: Senior, Rodzic, Wnuczek(-a)  
• 3 kroki w walce z wykluczeniem • Stop 
utonięciom! • Płatne patrole Policji na 
terenie Dzielnicy 6 Bronowice • Budowa 
ekranu akustycznego wzdłuż ul. Armii 
Krajowej • Bezpieczne przejście z ulicy 

AK na ul. Odlewniczą • „Rodzinna strefa 
piknikowa oraz aktywności” Młynówka 
• WIDOKowa aktywność • Bronowickie 
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży  
• Siłownia napowietrzna na Młynówce 
• Sportowo rekreacyjny park dla mło-
dzieży • Dolina Rudawy dla pieszych 
i rowerzystów! Nowy etap • „Ogród 
kwietny w Parku Młynówka Królewska”  
• ŁĄCZYMY BRONOWICKIE PARKI  
• Stwórzmy PARK dla WIZJONERÓW! 

Teraz wnioskodawcy winni w ter-
minie do 30 czerwca br. dostarczyć listy 
poparcia dla złożonych projektów. Mi-
nimum 15 podpisów, zarówno w przy-
padku projektów dzielnicowych (miesz-
kańców dzielnicy), jak i ogólnomiejskich 
(mieszkańców Krakowa).

Następnym, trzecim etapem reali-
zacji Budżetu Obywatelskiego w roku 
2021 będzie weryfikacja formalna oraz 
merytoryczno-prawna tych projektów. 
Jej wyniki zostaną ogłoszone w termi- 
nie do 6 sierpnia br. 
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OGÓLNOPOLSKI SUKCES UCZENNICY
TECHNIKUM NA LEA
Rozmowa z Klaudią Ogonowską — laureatką Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej

Klaudia jest laureatką i zdobywczynią drugiego miejsca w X Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą 
Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, uczennicą Technikum Geodezji  
i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych  
i Gospodarki Wodnej przy ulicy Juliusza Lea 235 w Bronowicach. Wybrała na- 
ukę w zawodzie technik logistyk pod namową koleżanki, a potem logistyką 
zainteresowała się na poważnie. Udowodniła, że w trudnym czasie pandemii,  
w trakcie nauki on-line można rozwijać swoje zainteresowania i osiągać olim-
pijskie sukcesy. 

Jak doszło do tego wspaniałego sukcesu –  
drugiego miejsca w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Logistycznej?

Trudno powiedzieć, chyba sama tego 
nie wiem… Dla mnie to było wielkie 
zaskoczenie. Trudno jest zaplanować 
zajęcie tak wysokiej lokaty w olimpia-
dzie ogólnopolskiej, w której startują 
uczniowie logistyki ze wszystkich szkół 
w Polsce. Myślę, że sam start wynikał  
z zainteresowania się logistyką, w szcze- 
gólności transportem. Potem, zachęco-
na przez nauczycieli zgłosiłam się do 
konkursu i kwalifikowałam się do ko-
lejnych z trzech etapów. Nie sądziłam, 
że zdobędę II miejsce w Polsce. Tak po 
prostu wyszło…

Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w Olimpia-
dzie? Czy przygotowania były trudne?

Najważniejsze dla mnie było zmie-
rzenie się ze samą sobą. Chciałam zoba- 
czyć czy dam radę…

Olimpiada MWSLiT we Wrocławiu 
jest owiana tajemnicą. Trudno do tej 
olimpiady przygotować się na podsta-
wie materiałów udostępnionych przez 
organizatorów. Musiałam zdać się na  
wiedzę, którą zdobyłam na lekcjach oraz 
zajęciach pozalekcyjnych. Dodatkowo 
zdałam się na intuicję i czytałam książki 
z logistyki transportu. Z perspektywy 
czasu mogę powiedzieć, że nie było to 
trudne. Wystarczy systematycznie pra- 
cować na lekcjach i interesować się te-
matem. W finale głównie bazowałam na 
rozwiązanych zadaniach praktycznych, 
które ćwiczyłam przed egzaminami 
kwalifikacyjnymi z organizacji trans-
portu. Rozwiązywanie zadań pozwo-
liło mi na zdanie egzaminów, ale rów-
nież na przećwiczenie logiki działania, 

a właśnie tego wymagało zadanie fina-
łowe. Myślę, że to nie było takie trudne. 

Nagrodą za II miejsce jest index na studia. 
Jaki kierunek planujesz wybrać?

Jeszcze do końca nie wiem. Ale ra-
czej wybiorę transport, tę część logisty-
ki lubię najbardziej! W przyszłości chcę 
zostać nauczycielem logistyki i przygo-
towywać młodzież do egzaminów zawo-
dowych oraz właśnie do różnego rodza- 
ju olimpiad z tematyki logistycznej.

Jak się czuje osoba, która jest wicemistrzynią 
Olimpiady Logistycznej w Polsce?

Bardzo zaskoczona. Jeszcze do teraz 
nie mogę w to uwierzyć, nie wiedziałam 
co się stało jak przeczytali, że zajęłam 
drugie miejsce. Przez chwilę myślałam,  
że to żart! Nie byłam pewna swojego 
rozwiązania, bo zadanie było złożone.

Kto pomagał i wspierał Cię w odniesieniu tak 
ogromnego sukcesu?

Najbardziej wspierali mnie moja 
wychowawczyni Pani Profesor Lucy-
na Marek, nauczyciele logistyki, moje 
przyjaciółki z klasy oraz moja rodzina. 
Pomoc i wsparcie tych osób było dla 
mnie nieocenione.

W tym roku zdajesz maturę, ale przenieśmy 
się jednak ponad cztery lata wstecz. Dlacze-
go wybrałaś Zespół Szkół Geodezyjno-Dro-
gowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie  
przy ul. Lea 235?

Myślę, że to był przypadek, że zna- 
lazłam się w ZSGDiGW na kierunku 
logistyka. Pierwszym moim wyborem 
był taniec i liceum teatralno-taneczne. 
Dopiero po kilku miesiącach po namo-
wie przyjaciółki, z którą chodziłam do 

gimnazjum przeniosłam się do ZSG-
DiGW. Na początku było ciężko, ale  
w kolejnych latach coraz bardziej wcią-
gała mnie nauka i zajęcia dodatkowe  
o tym zawodzie.

Jakie są Twoim zdaniem mocne strony szkoły 
do której uczęszczasz?

Mocną stroną szkoły są na pewno 
nauczyciele. Niektórzy z nich oprócz 
prowadzenia ciekawych zajęć potrafią 
znaleźć czas na normalna rozmowę  
z uczniami. Chodzi o to, że potrafią 
nas wysłuchać i pomóc nam w różnych 
sytuacjach. To odróżnia naszą szko-
łę od innych i tworzy dobrą atmosfe- 
rę w szkole. Poza tym dla mnie nasza 
szkoła to dwa w jednym. Ucząc się lo-
gistyki nie musiałam rezygnować ze 
swoich pasji jaką jest śpiew i taniec. 
W szkole mogłam korzystać ze studia 
muzycznego. Razem z przyjaciółkami  
Olą i Alą założyłyśmy zespół muzyczny  
i przy różnych okazjach występowa-
łyśmy. Byłyśmy nawet w Czechach i re- 
prezentowałyśmy Polskę w finałowym 
koncercie Festiwalu Piosenki Francu-
skiej. Szkoła daje duże możliwości dla 
osób, które chcą rozwijać swoje zain-
teresowania, w tym również sportowe 
(siatkówka, szachy, piłka nożna, tenis 
ziemny, ping pong i inne). Są też tur-
nieje komputerowe Leauge of Legends.

Podzielisz się z uczniami szkoły „przepisem 
na sukces”?

Jest taka piosenka którą lubię – 
Wojciech Młynarski „Róbmy swoje” – 
która podaje przepis na sukces.

Myślę, że uczestniczenie w lekcjach 
i rozwiązywanie zadań, zarówno prak-
tycznych jak i teoretycznych, dają efekty 
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i uczą logicznego, uporządkowanego 
myślenia, ponadto zainteresowanie te-
matyką i otwartość na nową wiedzę. 
Dodatkowo wiem, że trudna również 
dla mnie systematyczność jest kluczem 
do zdobywania wiedzy w każdej dzie-
dzinie. Trzeba też lubić to co się robi  
i mieć odrobinę szczęścia.

Co Twoim zdaniem jest dla człowieka warto- 
ścią najważniejszą?

Każdy w swoim życiu ma inne prio-
rytety, cele i dla każdego coś innego bę- 
dzie ważne. Dla mnie najważniejsza jest 
rodzina, miłość i przyjaciele, po prostu 
wszystkie osoby mi bliskie. Oni są dla 
mnie najważniejsi. Niosą mi szczęście, 
wsparcie, pomoc, zawsze gdy tego po-
trzebuję. To w życiu osobistym, a zawo-
dowo robić to co się kocha i lubi.

Jakie plany i marzenia ma Klaudia Ogonow-
ska?

Mam wiele marzeń i planów, ale  
z tych najważniejszych, to na początek 
zdać maturę, skończyć studia logistycz- 
ne i zostać nauczycielem oraz rozwijać 
swoje pasje, którymi jak wspominałam 
jest taniec i śpiew…

Pandemia COVID-19 zasadni-
czo zmieniła wszystkie obszary 

naszej codzienności. Podczas izolacji 
zamknięcie szkół znacznie ograniczyło 
ich funkcjonowanie. Oczywiście moż-
na by wciąż narzekać na taki stan rze-
czy, jednak warto uświadomić sobie, 
że nawet najtrudniejsze sytuacje mają 
swoje dobre strony. Czas nieobecności 
uczniów w naszej szkole został efek-
tywnie wykorzystany. Już w grudniu 
ruszyły prace związane z przearanżo-
waniem szkolnego korytarza według 
autorskiego projektu pani wicedyrektor 
Doroty Martinek. Realizacji podjęły się 
nauczycielki SP 153 (p. Grażyna Bilik – 
nauczyciel plastyki, p. Anna Strojny (kl. 
3a), p. Bogusława Kasperska (kl. 3b) 
oraz p. Monika Bobak (kl. 1a)). Zwy-
kły dotychczas szkolny hol przeobraził 
się w pełne uroku krakowskie uliczki. 
W ciągu malowniczych kamieniczek, 
rozświetlonych ulicznymi latarenka-
mi, wkomponowane zostały wejścia do 

Z ŻYCIA SZKOŁY 153

Rozmowę przeprowadził 
Rafał Zagórski

ANNA STROJNY

sal lekcyjnych. Wszyst-
ko tworzy tajemniczą, 
wręcz teatralną scene-
rię, która stała się inspi- 
racją do kolejnego, nie-
banalnego wyzwania. 
Tym razem podjęliśmy 
próbę sił w utworzeniu 
szkolnego przedstawie-
nia on-line, jako formy 
edukacyjnej adresowa-
nej do dzieci przedszkol- 
nych i uczniów klas 1-3. 

Po realizacji zdal-
nych lekcji grupa na-
uczycielek i nauczycieli 
poczyniła przygotowania spektaklu pod 
intrygującym tytułem „Wędrówka skar- 
petek”. Scenariusz w oparciu o teksty 
Michała Rusinka („Wierszyki domowe”) 
oraz twórczości własnej, opracowała 
Anna Strojny. Scenografia i rekwizyty 
były efektem pracy pani Grażyny Bilik 
i pani Doroty Martinek. Kreacje aktor- 
skie przypadły w udziale: Annie Stroj-
ny, Dorocie Martinek, Jadwidze Wię- 
cławek (nauczycielka bibliotekarz) oraz 
panu Łukaszowi Kaszni – nauczycielowi 

historii. Oprawą artystyczną i monta-
żem zajął się dyrektor Marek Gaweł. 
Efektem końcowym i zamierzonym ce-
lem było barwne, zaskakujące i pełne 
humoru przedstawienie. 

Odczucia, wrażenia i własne emo-
cje związane z obejrzanym spektaklem 
widzowie mogli wyrazić w ogłoszonym 
konkursie plastycznym pod tym samym 
tytułem.

Z realizacją kolejnych pomysłów 
i projektów, a mamy ich dość sporo: 

między innymi aranża-
cja kolejnego korytarza  
i stołówki szkolnej, cze-
kamy na lato. Podczas 
wakacji będzie moż-
na spokojnie wcielić je 
wszystkie w życie.

Zapraszamy na nasz 
szkolny kanał na YouTu-
be: ZSOnr8Krakow. Mo-
żecie Państwo obejrzeć 
tam „Wędrówkę skarpe-
tek” i nie tylko. ◁▷
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Wierny przysiędze
część II

Jan Filipowski
ps. „Morawa” 
(Urodzony w Kra-
kowie 20.11.1914 r., 
zmarł 1.08.2004 r.) 

Dowódca grupy 
dywersyjnej „Ke-
dywu”, wywodzą-
cej się z organi-
zacji bronowickiej 

AK, utworzonej i działającej w Brono-
wicach Wielkich. 

Poniżej, dzięki uprzejmości córki – Pani 
Barbary Józefik, publikujemy fragmenty 
wspomnień spisane przez Jana Filipow-
skiego w latach 70. ubiegłego wieku.

Słońce grzało mocno z bezchmur-
nego nieba, gdy wraz z kilkuoso-

bowym patrolem kroczyłem wąską i krętą 
ścieżyną leśną po mundury, tak potrzebne 
dla oddziału. Na gładkiej przestrzeni pól, 
między lasem a wsią, ludzie pracujący na 
polach przerywali swoje zajęcia i z zacie-
kawieniem przyglądali się uzbrojonym 
chłopcom z lasu. W zabudowaniach wiej-
skich towarzyszyła nam gawiedź podrost- 
ków żądnych różnych emocji. W końcu  
i dziewczęta wyległy przed swoje domy  
i zerkały na przybyłych. Zabierane mun-
dury układało się na miejscową furmankę, 
wystawiając kwit podpisany moim pseu-
donimem. Po dostarczeniu do gajówki 
około 100 mundurów, z miejsca bractwo 
przebrało się. Wyglądając jednolicie robiło 
wrażenie solidnego oddziału. 

W tym samym czasie nasz patrol –
„Pstrąg”, „Skok” i jeszcze ktoś zatrzymali 
i rozbroili dwóch Niemców na motocyklu, 
jadących po wypożyczane chłopom konie 
z Pferdelazarett w Krakowie. Jeńców prze- 
słuchano i puszczono na wolność, zabie-
rając im broń, motor, a ja z „Błyskawicą” 
odprowadziłem ich za naszą linię ubezpie- 
czeń. Gdy wieczorem chciałem odjechać, 
zatrzymano mnie siłą i nie było innej rady 
jak zostać jeszcze przez noc między „le-
śnymi”. Zadowolony z przeżytych wrażeń  
wracałem na drugi dzień do Krakowa, po 
pierwszych emocjach partyzanckich.

Minęło kilka dni zanim d-ctwo Żelbe- 
tu wyraziło zgodę na przeniesienie mnie 
do oddziału „Bicza”. Pluton „Stasia” ob-
jął d-ca I drużyny pchor. „Morucha”, stan 

Na leśnych ścieżkach

77 członków, a drugą połowę przejął d-ca 
drużyny III: plutonowy „Lis”. Obu wyty-
powałem po głębokiej analizie, dając ob-
szerną biografię każdego do dowództwa 
na szczycie, podkreślając organizacyjne  
i wojskowe zdolności. Po przeprowadze- 
niu tych formalności opuściłem Kraków, 
po raz drugi udając się do lasu.

Zastałem oddział powiększony przez 
połączenie się z grupą „Gołębia”, która 
działała w terenie od czasu pacyfikacji 
„Łęgu”. Grupa brała już udział w kilku  
bojowych akcjach i posiadała duże do-
świadczenie partyzanckie. Jej dowódca – 
ppor. Gołąb, dobry i zdolny oficer, miły  
i uprzejmy w obejściu, dbał o swoich pod- 
komendnych prawie po ojcowsku. Po- 
łączone grupy „Bicza” i „Gołębia” liczyły 
około 40 ludzi. Opracowany został pro-
gram zajęć dnia, który normował życie 
oddziału. Od tego czasu dni mijały szyb- 
ko, bo zajęć było wiele, a zwłaszcza dla  
kadry instruktorskiej, którą można było 
policzyć na palcach jednej ręki. 

Poza normalnymi obowiązkami do- 
chodziło przeszkolenie miejscowego od-
działu konspiracyjnego z Naramy, nad  
którym Żelbet objął patronat. Zostałem 
jego instruktorem, przeprowadzając zaję- 
cia teoretyczne i praktyczne. Oddział zbie- 
rał się wieczorami na polanie leśnej, gdzie 
bez przeszkód można było przeprowadzić 
zajęcia. Warunki były idealne dla przepro- 
wadzenia tego typu akcji. Na rozległych 
bezdrożach odbyło się kilka ćwiczeń noc-
nych, marszów ubezpieczonych, niezakłó- 
conych przez żadne niespodzianki.

Z początkiem lipca jeszcze raz wróci- 
łem do Krakowa, ponieważ należałem do 
zespołu mającego wykonać zamach na 
gen. Koppego. Miasto było zmienione nie 
do poznania. Postępująca z wielkim roz-
machem ofensywa wojsk radzieckich wy-
woływała popłoch wśród Niemców. Dwo- 
rzec zapchany masami cywilnej ludności 
niemieckiej, oczekującej odjazdu do Re-
ichu. Na ulicach był ruch wielki z powodu 
odwrotu rozbitych oddziałów szwabskich. 
Posuwające się po mieście kolumny […] 
przypominały sytuację z września 1939 
roku, tylko role się teraz zmieniły. Zaczę-
ła się mocno chwiać potęga Rzeszy. Butni  
dotychczas Niemcy zaczynali z trwogą 
myśleć o jutrze.

Podczas dwudniowego pobytu w Kra- 
kowie zostałem poinformowany, że spra-
wę zamachu na Koppego przekazano 
warszawskiemu Kedywowi, który będzie 
operował wyłącznie swoimi siłami [dopisek 
pismem innej osoby – to było znacznie wcze-
śniej, na początku czerwca!].

Po raz trzeci wracałem do oddzia-
łu, by pełnić w nim służbę do końca jego 
istnienia. Zastałem tu nowego członka  
o pseudonimie „Stryszawa Kamysz” [?]. 
Był bardzo energiczny, o lotnym umyśle, 
przy tym usłużny i koleżeński. Przypadł  
mi bardzo do gustu. Z Władkiem zaprzy- 
jaźniłem się na dobre, prowadząc z nim 
przy każdej okazji szerokie dyskusje na 
temat istnienia oddziałów leśnych i ich 
znaczenia jako wkład w walkę z wrogiem. 
Również na płaszczyźnie politycznej roz-
mowy nasze obejmowały szeroki wachlarz 
zagadnień. W późniejszym okresie, kiedy 
została przeprowadzona reorganizacja  
i podział na dwa mniejsze oddziały, „Stry- 
szawa” znalazł się w grupie „Gołębia”,  
a jeszcze później został d-cą IV oddziału 
partyzanckiego Żelbetu.

Na początku sierpnia Niemcy prze-
prowadzili w Krakowie, na nienotowaną  
dotychczas skalę, wielką obławę w celu 
sparaliżowania ruchu oporu, obawiając się 
jawnego wystąpienia przeciw nim. Zabie-
rano wszystkich mężczyzn spotykanych 
na ulicach, boiskach sportowych, wycią-
gając z tramwajów i domów, lokując ich  
w obozie w Płaszowie. Zajmował on tereny 
Krzemionek, łącznie z kamieniołomami 
Libana. Ogrodzony był potrójnymi rzę-
dami drutów kolczastych i pod prądem  
o wysokim napięciu. W ogrodzeniu usytu- 
owane były dwie wieże strażnicze, posia-
dające ruchome reflektory. Wewnątrz tego 
obszaru były baraki dla więźniów i domy 
mieszkalne dla administracji obozu i straż- 
ników. Zatrzymanych przesłuchiwały spe- 
cjalne ekipy śledcze, orzekając kto ma być 
zwolniony. Pierwsi wyszli na wolność ci, 
którzy pracowali w niemieckich firmach, 
a następnie pracownicy przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej. W końcu ci, któ-
rzy pracowali gdziekolwiek. Podejrzanych 
i niepracujących wywożono do obozów 
koncentracyjnych. 

Do naszego oddziału zaczęły przyby-
wać wielkie grupy żołnierzy Żelbetu, które 
wymknęły się z obławy. Nieprzygotowany 
na to oddział zaczął ich odsyłać z powro- 
tem do Krakowa. Pomimo tego oddział po- 
większył się do 120 ludzi, w tym uzbrojo-
nych było około 15%. D-cą jego był „Bicz”, 
z-cą „Gołąb”. Całość podzielono na trzy 
plutony, których d-cami zostali: ppor. Ta-
deusz – I pluton, sierż. pchor. Morawa – II 
pluton, plut. pchor. Stryszawa – III pluton.

Stan plutonu wynosił 40 ludzi i składał 
się z dwóch drużyn po 20 żołnierzy, a dru- 
żyna z trzech sekcji po 6 członków, dru-
żynowego i z-cy. Usztywniony został pro- 
gram dziennych zajęć przedstawiający się 
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następująco: pobudka, mycie i gimnastyka 
poranna, śniadanie. Raport poranny był 
przyjmowany przez d-cę oddziału w szyku 
przewidzianym przez regulamin dla armii 
przedwrześniowej. 

Dwuszereg, na prawo patrz, powitanie 
oddziału i powitanie jego dowódcy przez 
oddział. Wymarsz plutonami na ćwiczenia 
ustalone przez opracowany program szko- 
leniowy.  

Po drodze rozlegała się Szturmówka 
„Hej po drodze brzmi wichura”, ochoczo  
i z fasonem śpiewana przez chłopców. 
Echo roznosiło piosenki po najdalszych 
zakątkach ostępów leśnych (las naramski).  
       W zależności od rodzaju ćwiczeń, wy- 
konywano je sekcjami, drużynami lub ca- 
łym plutonem. Nad całością czuwali d-cy 
plutonów, pomagając młodym instrukto-
rom, mającym przeszkolenie tylko kon-
spiracyjne, prawidłowo przeprowadzić 
program zajęć. Program obejmował pod-
stawowe przeszkolenie piechoty: natarcie, 
obronę, marsze ubezpieczone, marsze 
opóźniające, ubezpieczenie miejsca po-
stoju, służbę wartowniczą, służbę porząd- 
kową i musztrę. Szkolenie odbywało się  
w tempie błyskawicznym, bo tak wyma-
gała rzeczywistość okupacyjna. Oddział  
w 90% składał się z ludzi nieposiadają- 
cych służby wojskowej, a większość z nich 
była w wieku do lat dwudziestu. 

Młode i zapalone umysły, pełne entu- 
zjazmu szukały możliwości walki o wy-
zwolenie ojczyzny, wstępując do oddziałów 
partyzanckich, które w 1944 roku wyra- 
stały jak grzyby po deszczu, jeden po dru-
gim, sprawiając okupantowi wiele kłopotu. 
     Okoliczna ludność zbratała się z party- 
zantami, przynosząc do obozu dary żyw-
nościowe jak chleb, masło, mleko i owoce. 
Robiły to przeważnie młode dziewczyny  
z chęci poznania naszych chłopców.  
W niedzielę wszyscy mieszkańcy mogli 
podziwiać, maszerujący w zwartym szyku  
do kościoła, nasz oddział (do Naramy).  
Podczas przebywania w kościele czuwały 
nasze straże i czujki miejscowego oddziału. 
     Pewnego razu, gdy wracaliśmy, na- 
tknęliśmy się na samochód z żołnierzami 
Wermachtu w pełnym uzbrojeniu. Oddział 
rozwinął się natychmiast w tyralierę, ota- 
czając szczelnym kordonem samochód.  
Po kilku ostrzegawczych strzałach Niemcy 
poddali się bez walki. Zostali rozbrojeni  
i puszczeni wolno.    

Więź z miejscową terenówką dawała 
nam bardzo pożyteczne rezultaty w po-
staci wywiadu, co się wokoło nas dzieje. 
Dostarczano informacje, kompletowano  
i przerabiano na nasz użytek. 

Pewnego poranka doniesiono nam, że 
kilku umundurowanych Ukraińców, nale- 
żących do obozu stacjonującego w Wilcz-
kowicach grasuje w Naramie, rabując do- 
bytek i mienie gospodarzy. Obozy takie 
istniały kilka lub kilkanaście dni, potem 
zwijały się, uchodząc dalej na zachód. By- 
ły to wielkie skupiska ludzi, którzy mieli  
na sumieniu współpracę z okupantem, 
służbę w jego szeregach, przeważnie po-
licyjnych lub pacyfikacyjnych. Nie mając 
zorganizowanego zaopatrzenia zdobywali 
żywność rabunkiem, grabiąc co popadło. 
Posiadając liczny tabor konny wypasali 
łąki i niszczyli różne ziemiopłody. Po ich 
odejściu miejscowości wyglądały jak po 
ataku szarańczy. 

Po odebraniu meldunku „Bicz” pole-
cił wyruszyć do Naramy i przepędzić bu- 
szujących rabusiów.

Zorganizowałem patrol i natychmiast 
pobiegliśmy na pomoc napadniętej wio-
sce. Zamierzałem zaskoczyć ich od tyłu,  
w związku z czym droga nam się wydłu- 
żyła i opóźniła o cenne minuty kontakt  
z przeciwnikiem. Również meldunek do 
nas był nieco spóźniony. Rozpaczający lu- 
dzie pokazali nam unoszące się tumany 
kurzu, powodowane uchodzącymi fur-
mankami wroga.    

Ponieważ odległość uciekających fur- 
manek wynosiła około pół kilometra, 
istniała więc możliwość dopędzenia ich, 
więc wyruszyliśmy w pościg za nimi 
i z każdą chwilą dystans między nami  
zaczął się zmniejszać. Wydawało się, że  
nie ujdą pogoni, gdy nagle zostaliśmy  
zasypani strzałami z pobliskiej pojedyn- 
czej chaty. Była to jedna z czujek ubez- 
pieczających ich obóz. Odpowiedzieliśmy 
ogniem, w wyniku czego został zabity 
Ukrainiec trafiony przez najlepszego i nie- 
zawodnego snajpera oddziału „Jerzykow- 
skiego”. Strzelanina zaalarmowała cały 
obóz leżący tuż przed nami, w którym  
z miejsca zawrzało jak w mrowisku.  
W momencie zorganizowali się i wyru- 
szyli wielkimi kupami przeciwko nam.

Rozpoczął się trudny odwrót, którego 
wyniku nie można było na razie przewi-
dzieć, ze względu na stosunek sił obydwu 
stron, wynoszący w przybliżeniu 1 do 30.  
Patrol nasz był pięcioosobowy, w które-
go skład wchodzili: „Mewa”, „Morawicz”, 
„Mimoza”, „Jerzykowski” i ja. Początko-
wo cofaliśmy się przez żniwne połacie  
pól, pomiędzy kopkami zżętego zboża,  
które nam służyło za obronę i zasłonę,  
a potem zepchnięci zostaliśmy do wą- 
wozu, ciągnącego się w kierunku Naramy.  
Na skarpie wąwozu zatrzymaliśmy się  

trochę ostrzeliwując napastników, zmu-
szając ich do zatrzymania się w miejscu, 
co wykorzystaliśmy natychmiast odska-
kując o kilkadziesiąt metrów za zakręt 
wąwozu. Zanim ten manewr został za-
uważony, znów zajęliśmy nową pozycję 
obronną, zasypując ich strzałami. Takty-
ka nasza szybko została rozszyfrowana 
i przestali nas atakować od czoła, tylko 
dążyli do okrążenia, zataczając szerokie 
koło. 

Zmęczeni cofaniem się, walką, pode-
rwaliśmy się resztkami sił, aby oderwać 
się od nieprzyjaciela i nie dopuścić do za-
mknięcia w pierścieniu obławy. Byłby to 
koniec z nami.

Jasne było, że chcieli nas ująć ży-
wych, aby później pastwić się nad nami, 
urządzając z tego publiczne widowisko. 
Znani byli z najbardziej wyrafinowanego 
okrucieństwa, przypominającego czasy 
średniowiecza. Taką potworną „imprezę” 
zdobili jakimś swoim [?] rytuałem, nada-
jąc temu wydarzeniu akt zadośćuczynie-
nia i sprawiedliwości. 

Zdawałem sobie sprawę z naszego 
ciężkiego położenia, które z każdą chwilą 
się pogarszało, zmniejszając nasze szanse 
na wyratowanie się. 

Usiłujące zamknąć nas w kole, zbliżają-
ce się do siebie skrzydła, zostały ostrzela- 
ne i znów na moment przywarły do ziemi, 
co wykorzystaliśmy, aby odskoczyć znowu 
naprzód. W tej dramatycznej sytuacji, od 
strony Naramy ukazała się furmanka za-
przężona w parę koni, która w szalonym 
pędzie zbliżała się do nas, a woźnica da- 
wał nam znaki ręką. Zatrzymał się o ja- 
kieś 150 m przed nami i miał wielkie  
trudności nawrócenia wozu w ciasnym 
jarze. Szczęściem dla nas i woźnicy było, 
że przeciwnik nie widział tej odsieczy, bo 
nacierał górą i nie mógł dostrzec co dzie-
je się w parowie, bo inaczej odpowiednio 
by zareagował. Aby wykonać ten ostatni  
skok ratunku i doskoczyć do wozu, ostrze- 
laliśmy ich gwałtowanie, utwierdzając  
w przekonaniu o desperackiej obronie do 
ostatniego naboju. Wykorzystując mo- 
ment spokoju pobiegliśmy naprzód i wska- 
kując do pojazdu ruszyliśmy z kopyta, 
wymykając się obławie. Spostrzegłszy to 
z wściekłością ruszyli na skróty, mając  
w planie ujęcie nas żywych. Nagle zosta- 
li ostrzelani z dość dużej odległości i za-
trzymali się. Tę zmianę sytuacji spowo- 
dowało ukazanie się „Bicza” z częścią  
oddziału, a już z dalszej odległości otwo-
rzono ogień, aby powstrzymać napast-
ników, oswobadzając nas prawie z rąk  
bestialskiego barbarzyńcy.



10

XXVI sesja Rady Dzielnicy 
VI Bronowice odbyła 

się 19 kwietnia 2021 r. Podjęto następujące 
uchwały:
UCHWAŁA Nr XXVI/217/2021
w sprawie opinii do ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji pn. przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku przy ul. Za-
rzecze w Krakowie.
Rada negatywnie zaopiniowała powyższe 
założenie inwestycyjne wraz ze zmianą spo-
sobu użytkowania budynku o funkcji miesz-
kaniowej jednorodzinnej na budynek wie-
lorodzinny, z rozbudową kondygnacji pod-
ziemnej, przeznaczoną na garaż podziemny 
oraz z budową oficyny o funkcji mieszkalnej 
wielorodzinnej wraz z przebudową i rozbu-
dową instalacji wewnętrznych oraz przebu- 
dową istniejącego zjazdu.

Na wniosek radnego okręgu negatywnie 
zaopiniowano ww. zamierzenie, ze względu 
na poniższe argumenty:
» projektowana inwestycja znajduje się w oto-
czeniu przeważającej zabudowy jednorodzin-
nej i nie nawiązuje do sąsiadującej zabudowy, 
» wnioskowana wysokość nie stanowi kon-
tynuacji parametrów zabudowy znajdującej 
się w jej pobliżu,
» wnioskowana – zbyt duża – intensywność 
zabudowy może powodować problemy na-
tury komunikacyjnej i parkingowej,

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

Woźnicą, który nas uratował był oby- 
watel Naramy Stanisław Gądkiewicz (do- 
pisek ps. Okrzeja lub Kosiński [?]). 

Po kilku tygodniach oddział przerzu- 
cił się do miejscowości Zagaje. Następo-
wało dalsze szkolenie, podczas którego 
robiono szybkie postępy. 

Do romantyczno-wygnańskiego ży-
cia leśnego wszedł na stałe regulamin, 
usztywniając życie obozu partyzanckie- 
go, przypominające życie w koszarach. 
Każdy dzień był wypełniony zajęciami 
z zakresu wyszkolenia lub służby we-
wnętrznej. Kończył się apelem wieczor-
nym, przeprowadzanym przez szefa od-
działu, sierżanta Rezułę. Był to typowy 
partyzant o wielkim poczuciu humoru, 
lubiący dowcip i piosenkę, oferując ją 
przy każdej sposobności. Najbardziej 
lubianą i śpiewaną przez niego była 
piosenka „Mówiła mu panna Mania”. 

Uczestnicy Mistrzostw

Wojsko na kortach 

Od 12 do 14 maja 2021 r. repre-
zentacja naszego Wojewódzkie-

go Sztabu Wojskowego z ul. Rydla brała 
udział w Tenisowych Mistrzostwach 
Polski, w których wystąpiło 15 repre-
zentacji WSzW, z całej Polski. W dru-
żynie naszego województwa wystąpił 
Szef Sztabu Wojewódzkiego płk Mar-
cin Żal, Z-ca Szefa Sztabu ppłk Paweł 
Wójcik oraz ppłk Zbigniew Pustułka. 
Nasi reprezentanci zajęli ostatecznie III 
miejsce, pokonując WSzW Lublin 2:1. 
Zwycięstwem cieszyli się zawodnicy  

WOJCIECH LITWICKI

z Bydgoszczy po pokonaniu Olsztyna 
2:0. Wszyscy uczestnicy chwalili orga-
nizację turnieju oraz gościnność gospo- 
darzy. Jak zawsze, wielu uczestników 
turnieju, rozgrywanego w Krakowie, 
skorzystało z okazji, by zwiedzić w wol-
nych chwilach nasze miasto i jego pięk- 
ne zabytki. Z racji mojego doświadcze-
nia i uprawnień, powierzono mi funkcję 
Dyrektora Turnieju, co przełożyło się 
także na zacieśnienie współpracy Za-
rządu naszej Dzielnicy z Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym. 

W trzecim dniu naszego pobytu w Za- 
gajach patrol nasz pod dowództwem 
samego szefa Rezuły pochwycił i zli-
kwidował trzech rabusiów ukraińskich, 
pochodzących z obozu w Celinach. Obóz 
ten, podobnie jak w Wilczkowicach, re-
krutował się z kolaborantów różnej ka-
tegorii, którzy w poczuciu swojej winy 
uciekali przed ofensywą radziecką. 

Na drugi dzień po tym wydarzeniu 
zaproszono nas na wieczorne przyjęcie 
do majątku w Minodze, który cały ciężar 
wyżywienia oddziału wziął na siebie. 
„Bicz” przyjął zaproszenie, a w grupie 
mającej uczestniczyć w przyjęciu znala-
złem się również ja. Przysłano podwody 
i o zmroku odjechaliśmy prowadzeni 
przez łącznika z terenówki. Powita-
nie było tak serdecznie, że niejednemu 
partyzantowi łezka zakręciła się w oku. 
Los partyzanta był twardy i surowy, a tu 
taka odmiana. Rzucano nam się na szyję 

i pocałunkom nie było końca, a zwłaszcza 
że płeć piękną była licznie reprezento-
wana. Zostaliśmy rozdzieleni pomiędzy 
nich, tworząc jakby rodzinę, co sprzyja-
ło swobodnej atmosferze. Częstowano 
nas sutą kolacją nie zapominając o na-
szym ubezpieczeniu, które się kilka razy 
zmieniło. Rewanżowaliśmy się piosenką 
polską, angielską i rosyjską, ponieważ 
mieliśmy żołnierzy tych narodowości.  
A potem już wspólny chór zaśpiewał 
kilka staropolskich pieśni ludowych. 
Po niewygodach życia partyzanckiego 
wieczór ten był czymś nadzwyczajnym. 
Przypominały się nam nasze rodziny, 
może zasiadające teraz do kolacji przy 
wspólnym stole, martwiące się o nasz 
los. Opuszczaliśmy gościnnych gospo-
darzy z jakąś nostalgią, by kontynuować 
tułacze życie partyzanckie. ◁▷



11

Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie  
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl, 
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

POSZUKUJE KANDYDATÓW 
DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ 

                             DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI RODZICIELSKIEJ. 
Szczególnie jesteśmy zainteresowani tworzeniem rodzin zastępczych o charakterze 

 długotrwałym i specjalistycznym. Poszukujemy również chętnych na prowadzenie rodzinnego 
domu dziecka na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
Z ZESPOŁEM DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 

UL. PIŁSUDSKIEGO 29 
TEL. 12 422 29 94, 12 431 07 15.

◁▷

UCHWAŁA Nr XXVII/221/2021 
w sprawie zmiany rozdysponowania środ-
ków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy 
VI Bronowice na rok 2021.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania przyjętego 
Uchwałą Nr XIX/170/2020 Rady Dzielnicy 
VI Bronowice z 09.07.2020 r. w następują-
cy sposób: z „Wykonanie przejść medialnych  
wg. wskazań dzielnicy” na „Dofinansowanie 
remontu chodnika i nawierzchni jezdni przy 
ul. Jadwigi z Łobzowa”. Realizator – ZDMK 
oraz kwota 3 641 zł pozostały bez zmian. 
UCHWAŁA Nr XXVII/222/2021 
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania  
z działalności Zarządu Dzielnicy VI Bronowi-
ce w roku 2020.
Przyjęto roczne sprawozdanie z bieżącej dzia-
łalności Zarządu oraz poziomu rozdyspono-
wania środków przeznaczonych na realizację 
zadań w roku 2020, które stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały. Jego pełna treść jest 
dostępna m.in. na stronie internetowej Dziel- 
nicy VI – www.dzielnica6.krakow.pl.
UCHWAŁA Nr XXVII/223/2021 
w sprawie wstępnego rozdysponowania 
środków wydzielonych do dyspozycji Dziel-
nicy VI Bronowice na rok 2022.
Rada postanowiła o wstępnym rozdyspono-
waniu środków wydzielonych do dyspozycji 
Rady Dzielnicy VI Bronowice na rok 2022, 
które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
Szczegółowe rozdysponowanie ww. środków 
zostanie opublikowane w kolejnym numerze. 
UCHWAŁA Nr XXVII/224/2021 
w sprawie zbycia działki nr 212/1 obr. 1 Kro- 
wodrza w rejonie ul. Nad Zalewem Krakowie. 
Rada negatywnie zaopiniowała możliwość 
zbycia powyższej działki o pow. 0,2899 ha, 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kra-
ków, w celu poprawy warunków zagospoda- 
rowania nieruchomości przyległej, składa-
jącej się z działek nr 213/1, 249/1, 186/4, 
173/11, 173/12, 173/13, 214/1, 215/1 
o łącznej pow. 2,2529 ha, stanowiących wła- 
sność osób fizycznych. Działka o której mowa 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pla- 
nowanego przebiegu Trasy Balickiej, w związ-
ku z czym, do momentu ustalenia finalnego 
przebiegu Trasy Balickiej wydaje się bezza-
sadnym sprzedaż ww. gruntów.

XXVII sesja Rady Dziel-
nicy VI Bronowice 

odbyła się 10 maja 2021 roku. Podjęto na-
stępujące uchwały:
UCHWAŁA Nr XXVII/219/2021 
w sprawie projektu budowy ciągu pieszego  
w okolicy skrzyżowania ul. Zarzecze i Przy-
byszewskiego w Krakowie.
Rada pozytywnie zaopiniowała projekt in-
westycji pn. „Budowa ciągu pieszego na 
działkach nr 550/2, 550/3, 550/4, obr. 2 
Krowodrza”.
UCHWAŁA Nr XXVII/220/2021 
w sprawie zmiany rozdysponowania środków 
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bro-
nowice na rok 2021.
W § 1 zmieniono realizatora zadania „Mon-
taż nowej tablicy informacyjnej oraz do-
posażenie i remont starych tablic na tere-
nie Dzielnicy VI”, przyjętego Uchwałą Nr 
XXV/211/2021 Rady Dzielnicy VI Brono-
wice z 11.03.2021 r. z ZDMK na ZZM. Kwo-
ta 3 739 zł pozostała bez zmian.
W § 2 przeniesiono środki finansowe z zada- 
nia przyjętego Uchwałą Nr XIX/170/2020 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z 09.07.2020 
r. z uwzględnieniem § 1 niniejszej uchwały  
w następujący sposób: 
Kwotę 15 641 zł (Środki nierozdyspono-
wane – rezerwa) przeniesiono na zadania: 
• „Pielęgnacja drzewostanu w SP nr 93” –  
5 641 zł (realizator ZZM) • „SP nr 153 – 
Rodzinny festyn rekreacyjno-sportowy” –  
2 000 zł (realizator MCOO) • „SP nr 93 – za-
kup i montaż szafek” – 6 000 zł (realizator 
MCOO) • „Montaż nowej tablicy informa-
cyjnej oraz doposażenie i remont starych  
tablic na terenie Dzielnicy VI” – 2 000 zł 
(realizator ZZM). 

» parametry zabudowy dla tego obszaru 
winny rozstrzygnąć zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
będącego w trakcie sporządzania.
UCHWAŁA Nr XXVI/218/2021
w sprawie opinii i rekomendacji dla propo-
nowanych wariantów Trasy Pychowickiej  
i Zwierzynieckiej.
Rada Dzielnicy VI Bronowice pozytywnie 
zaopiniowała przystąpienie do prac projek-
towych budowy trasy Zwierzynieckiej i trasy 
Pychowickiej, czyli strategicznych elemen-
tów tzw. III obwodnicy Krakowa, wskazując 
wariant drugi jako najkorzystniejszy.
Zawnioskowano o uwzględnienie następu-
jących uwag przy opracowywaniu koncepcji 
budowy trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej: 
» konsultacje społeczne powinny być prze-
prowadzone z czynnym udziałem mieszkań-
ców w podejmowaniu decyzji na każdym 
etapie prowadzenia inwestycji (programo-
wanie, projektowanie, podejmowanie decy-
zji, realizacja),
» konsultacje społeczne powinny być prowa-
dzone zarówno z wykorzystaniem środków 
pośrednich (np. telewizja, internet, materia- 
ły drukowane), jak i bezpośrednich (np. spo- 
tkania, warsztaty, dyskusje publiczne),
» przed rozpoczęciem prac nad przygoto-
waniem projektu przeprowadzenie szero-
kich konsultacji społecznych (z możliwością 
indywidualnego zgłaszania uwag), co po-
zwoli na rzetelne przeanalizowanie wszyst-
kich sugestii mieszkańców,
» wykonanie waloryzacji środowiska przy-
rodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony wartości krajobrazowych i ciągłości 
korytarzy ekologicznych,
» projektowanie rozwiązań komunikacyjnych 
preferujących transport zbiorowy i jego użyt-
kowników, stąd pozytywnie ocenia się połą- 
czenie linią tramwajową Bronowic z połu-
dniowymi dzielnicami Krakowa,
» uwzględnienie w planowanej organizacji 
komunikacji publicznej pozostawienia aktu-
alnych lokalizacji przystanków autobuso-
wych przy ul. Armii Krajowej,
» przeprowadzenie analizy zasadności, ce-
lem połączenia przyszłej linii tramwajowej 
z układem transportowym w rejonie kluczo-
wego dla Krakowa węzła komunikacyjnego – 
Ronda Ofiar Katynia,
» w ramach realizacji inwestycji stworzenie 
nowych przejść i ciągów dla pieszych oraz 
tras rowerowych,
» zaprojektowanie elementów i urządzeń 
ograniczających uciążliwość akustyczną, na 
którą narażeni będą w szczególności miesz-
kańcy bezpośrednio sąsiadujący z planowa- 
ną inwestycją (pod warunkiem przeprowa-
dzenia konsultacji z mieszkańcami).
W tym względzie wnosi się:
• o sporządzenie analizy zasadności wyko-
rzystania pasa zwartej zieleni wysokiej o cha- 
rakterze izolacyjnym (ekranów roślinnych), 
• o przeprowadzenie analizy zasadności insta- 
lacji przeźroczystego ekranu akustycznego, 

• • •

skutecznie rozpraszającego fale dźwiękowe 
(na wysokości osiedla Widok),
• o zaprojektowanie parków i skwerów o cha- 
rakterze linearnym wzdłuż naziemnego frag-
mentu projektowanej trasy.

Radni podkreślili, jako istotną, uwagę 
Rady Dzielnicy VII (zawartą w uchwale nr 
XXVIII/282/2021 Rady Dzielnicy VII Zwie-
rzyniec z 16 marca 2021 roku) o treści: Na-
leży przyjąć wszelkie możliwe rozwiązania 
techniczne, dzięki którym przejazd III ob-
wodnicą nie będzie atrakcyjną alternatywą 
dla przejazdu autostradą A4.




