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KRAKÓW SPRZED LAT

B SONIA MA OKOŁO TRZECH LAT i jest średniej wielkości. To sympatyczna

B FESTIWAL. Wnumerzez 19września1956r.„DziennikPolski”pisał:„Festi-

i bardzo mądra suczka, która czeka w hotelu dla zwierząt na dobry dom.
– Ma ogromny potencjał – taki, który mógłby wnieść wiele pozytywnej
energii w życie rodziny – mówi wolontariuszka, która pomaga bezdomnym zwierzętom. Dodaje, że Sonia zna podstawowe komendy. Jest bardzo łagodna i kontaktowa. Akceptuje inne psy oraz koty. Jest wysterylizowana, zaszczepiona i odrobaczona. Kontakt w sprawie adopcji suczki:
tel. 668-306-076. (PSZ)

walfilmówradzieckichwzbudziłjakcorokudużezainteresowaniewśród
krakowskichkinomanów.Abyzdobyćbiletynadobryfilm,trzebabyłostać
wkolejcepo kilkagodzin,czyw Orbisie,czyprzed kasamikinowymi.Alecóż
ztego,kiedyhandlarzewykupująbilety(asprzedająwiemywszyscypoile),
niepozostawiającichdlatych,którzypragnąobejrzećdobryfilm”.Nailustracjiplakatznanegoradzieckiegofilmu„PancernikPotiomkin”.

A DYNIOWEWARSZTATYCARVINGOWE, którepoprowadząmistrzowie

piańska62)–wgodz.10–18.Wprogramiem.in.warsztaty,kiermaszrękodzieła,koncerty.Wstępwolny.
A „JAŚIMAŁGOSIA” –spektakldla
dzieci.Wprogramietakżezabawy
interakcyjne;godz.17,klubIskierka
(ul.Żywiecka44).Wstępwolny.

rzeźbieniawwarzywachiowocach
zKrakowskiejSzkołyRestauratorów;
wgodz.9–12i13–16,klubWersalik
(os.Ogrodowe15).Zapisypodnr.tel.
12644-68-10,wew.25.Wstępwolny.

A PODGÓRSKAJESIEŃKULTURALNA:

„Utrwalenibezgwarancji.Poeci”
– spotkaniezDanutąWęgiel;godz.18,
DomKultury„Podgórze”(ul.Sokolska13).Wstępwolny.
A PROMOCJAKSIĄŻKI MarkaLeiiKingiRacoń-Lei„WokółDworuCzeczów,czyliilustrowanahistoriaBieżanowa”;godz.18,DwórCzeczów
(ul.Popiełuszki36).Wstępwolny.
A „ROKWROZMOWIE. Pisarzekrytycznymokiem”–spotkaniewokół
książkiJarosławaCzechowicza;
godz.18,WojewódzkaBiblioteka
Publiczna(ul.Rajska1).
A NOWEKINOLATYNOAMERYKAŃSKIE

–pokazfilmów„Zkamienia”(Chile)
i„25watów”(Urugwaj);godz.19,kino
PodBaranami(RynekGłówny27).
A „KACZMARSKIINACZEJ” –krakowscymuzycyzaprezentująutwory
Kaczmarskiegownowymbrzmieniu;godz.20,DworekBiałoprądnicki
(ul.Papiernicza2).Wstępwolny.
A INKUBATORKABARETOWY. WystąpiąKabaretPSiMateuszWistak;
godz.20,KinoteatrWrzos(ul.Zamoyskiego50).

A ZCYKLU„MUZEUMBEZGRANIC”:

„OdstacjiPłaszówdoładowniWisła.
NażelaznychszlakachKrólewskiegoWolnegoMiastaPodgórza”–wykładDominikaLulewicza,połączony
zespacerem;godz.12,Fabryka
Schindlera(Lipowa4).Wstępwolny.
A „WOJENNATEKAGALICJA1915”

– wernisażwystawyaustriackiego
grafikaipejzażystyLuigiKasimira;
godz.16,MDKFort49„Krzesławice”
(os.NaStoku27b).Wstępwolny.
A „MUZAWMUZEUM” –IXwieczórpoetycko-historyczny;godz.17,Dom
HistoriiPodgórza(ul.Limanowskiego13).Wstępwolny.
A „ROZKWITANIE” –otwarciewystawyIzabeliGajewskiej;godz.17,klub
Iskierka(ul.Żywiecka44).Wstęp
wolny.
A PODGÓRSKAJESIEŃKULTURALNA:

recitalEdytyPiaseckiej-Durlak.
Wprogramiem.in.Chopin,Szymanowski,Paderewski,Puccini;godz.18,
DomKultury„Podgórze”(ul.Sokolska13).Wstępwolny.
A WIECZÓRKABARETOWY. Wystąpią:
AgataRymarowicz,TadeuszKrok
iTomaszJachimek;godz.20,KinoteatrWrzos(Zamoyskiego50). (PSZ)

WOKÓŁ KRAKOWA: CO, GDZIE, KIEDY?
20 września – sobota
NIEPOŁOMICE. KoncertzespołuYan-

kelBand,laureatawielufestiwali
jazzowychibluesowych;godz.18,MałopolskieCentrumDźwiękuiSłowa.
WIELICZKA. IIIWystawaMotocykli
Klasycznych„Znalezionewstodole”;wgodz.10–18,wCentrum
Edukacyjno-Rekreacyjnym„Solne
Miasto”wparkuMickiewicza(wsobotęiniedzielę).Wstępwolny.

21 września – niedziela
PROSZOWICE. IV Małopolski Festi-

wal Polskiej Zielononóżki Kuropatwianej na placu targowym
przy ul. Królewskiej (przez cały
dzień). W programie: degustacja
potraw regionalnych, wybór księcia
i księżnej zielononóżki, konkursy
kulinarne, występy. Gościem specjalnym będzie Mikołaj Rej, który
przygotuje jajecznicę proszowicką.
GDÓW. Piknik Zdrowia; od godz. 14
na Zarabiu. To okazja do uzyskania bezpłatnych porad o profilaktyce chorób układu krążenia, cukrzycy oraz wybranych chorób nowotworowych. Lekarze zbadają
też m.in. ciśnienie, zawartość

tkanki tłuszczowej w organizmie
oraz poziom glukozy we krwi. Więcej informacji: www.gdow.pl.
SUŁKOWICE. Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze;
od godz. 14, stadion KS Gościbia.
ZIELONKI. Piknik rodzinny; od godz.
15 w parku Wiejskim. W programie
m.in. czytanie „Trylogii” Henryka
Sienkiewicza, warsztaty plastyczne i fryzjerskie, koncert.
STANIĄTKI. Koncert „Ze skarbca
staniąteckich zbiorów”; godz. 16,
opactwo św. Wojciecha. Wystąpi
zespół Flores Rosarum. Uczestniczenie w koncercie po złożeniu
ofiary na ogrzewanie i remont
klasztoru.
DOBCZYCE. Koncert „Rozśpiewane
Dobczyce”; godz. 18, sala widowiskowa Regionalnego Centrum
Oświatowo-Sportowego. W programie: piosenki regionalne i ludowe, wspólne śpiewanie, występ
ZPiT „Dobczyce”. Wstęp wolny.
SKAWINA. Koncert organowy Michała Kocota w ramach Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej;
godz. 19, kościół pw. Miłosierdzia
Bożego.

Wiceprezydent promuje
nasze szkoły w Chinach
O tym się mówi. Prawie 17 tysięcy złotych kosztowała wizyta wiceprezydenta Tadeusza
Matusza w Chinach. Dyrektorzy szkół zawodowych nic o niej i jej efektach nie wiedzą
AgnieszkaMaj

agnieszka.maj@dziennik.krakow.pl

TadeuszMatusz,wiceprezydent
Krakowa do spraw edukacji,
przez 10 dni w czerwcu przebywał z wizytą w Chinach. Podróżował po takich miastach, jak:
Ningbo,Xuzhou,TianjiniPekin.
Celem wyprawy były „rozmowy z przedstawicielami
władz miast chińskich na temat
możliwościwspółpracywzakresie szkolnictwa zawodowego” –
jak czytamy w poleceniu wyjazdu służbowego. Zgodnie z tym
dokumentem wiceprezydent
sprawdzał możliwości praktyk
dla uczniów krakowskich szkół
zawodowych. Koszt wyjazdu to
16 863 zł. Czy w jego efekcie krakowscyuczniowiebędąsięszkolić w Chinach?
Dyrektorzy szkół zawodowych nic na ten temat nie wiedzą, mimo że pod koniec sierpnia spotkali się z przedstawi-

FOT. ANDRZEJ BANAŚ

Jutro – 20 września

A DZIEŃOTWARTYCENTRUMSZTUKI
WSPÓŁCZESNEJ„SOLVAY” (ul.Zako-

(PS)

Tadeusz Matusz spędził w Chinach 10 dni

cielami władz miasta. – Nikt
nam jednak nie mówił wtedy
o możliwości wysłania uczniów
na praktyki do Chin – mówi
Krzysztof Sekunda, dyrektor
Technikum Mechanicznego
nr 17. Jego placówka na razie
współpracuje z podobną pla-

cówką na Węgrzech. O tym, jakoby krakowscy uczniowie mieli jeździć do Chin, nic
nie wie również Andrzej
Mielczarek, dyrektor Technikum Budowlanego nr 1. – Dla
mnie na razie to pomysł jak
z księżyca. Ale gdyby pojawi-

ła się taka możliwość, to nie
miałbym nic przeciwko temu –
zapewnia dyrektor Andrzej
Mielczarek. Póki co jego uczniowie muszą się zadowolić
praktykami w Niemczech.
Tadeusz Matusz powiedział,
że po wizycie w Chinach, gdzie
promował krakowskie szkoły,
ma pomysł na to, aby spopularyzować w tym kraju... polską
kuchnię. – Chciałbym włączyć
w to Uniwersytet Rolniczy i nasze szkoły przemysłu spożywczego – mówi. Dodaje, że także
ILO w Krakowie jest zainteresowane współpracą z Liceum nr 8
w Pekinie.
Radnego Solidarnej Polski
MirosławaGilarskiegodziwijednak, że wiceprezydent chce wysyłać uczniów do Chin. – To kraj
totalitarny, słynący z ciężkich
warunków pracy. Myślę, że to
raczej Chińczycy woleliliby pracowaćunasniżmyunich–uważa radny.

ROZMOWA KRONIKI

Historia Bronowic zapisana we wspomnieniach
FOT. ANNA KACZMARZ

Dziś – 19 września

FOT. ARCHIWUM

PRZYGARNIJ BEZDOMNEGO PSIAKA

WARTO WIEDZIEĆ I SKORZYSTAĆ
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Natalia Martini
– socjolog, pomysłodawczyni
i koordynatorka projektu
Bronowickie Archiwum Społeczne,
realizowanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Bronowic

– Jutro o godz. 17 ruszy strona
internetowa, która pozwoli
przenosić się w czasie –
w przeszłość Bronowic Małych.
Ile trwały prace nad nią?
– Ruszamy po blisko dwóch
miesiącach zbierania materiałów i opracowywania kolekcji archiwalnej. W projekcie wzięło udział 10 osób w roli archiwistów społecznych
i 20 w roli świadków historii.
Zarejestrowaliśmy ich wspomnienia, zgromadziliśmy też

ponad 100 fotografii i dokumentów osobistych.
– Zdarzyły się ciekawe odkrycia?
– Wśród zgromadzonych archiwaliów znalazła się prawdziwa
perełka: kolekcja zdjęć autorstwa Andrzeja Musiała (fotografa amatora z Bronowic Małych). Przedstawia krajobraz
i architekturę Bronowic Małych
z lat 50. XX wieku.
– W jakie czasy zabierze nas to
nowe cyfrowe archiwum?
– W czasy, w których większość
mieszkańców Bronowic Małych
pracowała na roli, mieszkała
w chatach krytych strzechą,
w bronowickim krajobrazie dominowały pastwiska, pola, ogrody i stawy. Dowiemy się o nieistniejących już zwyczajach, takich jak darcie pierza (które pełniło wtedy również funkcję
towarzyską) oraz przebieranka
(organizowana przez kolędników w trakcie świąt Bożego Na-

rodzenia). 80-letni i 90-letni seniorzy opowiedzą o życiu w czasach okupacji.
– Było coś, czego nie spodziewała się Pani, planując takie archiwum?
– W trakcie realizacji projektu
zaskoczyło mnie to, jak nisko
oceniana jest wartość wspomnień jako źródła wiedzy o przeszłości. Zdarzało się, że zapraszani do udziału w projekcie seniorzy odsyłali młodych archiwistówdoksiążek,twierdząc,że
z nich dowiedzą się o wiele więcej.Tymczasemsiłametody,którązastosowaliśmy,poleganaodkrywaniu historii doświadczonejprzezwspominającego,opartajest naosobistejperspektywie
i na emocjach, które towarzyszą
jej opisywaniu. Mam ogromną
nadzieję, że osoby, które podzieliły się swoimi wspomnieniami
w ramach projektu, w trakcie
inauguracji zostaną nagrodzone gromkimi brawami. Należą

się: za odwagę, za przełamanie
onieśmielenia wywołanego
obecnością dyktafonu i za
ogromny wkład w rozwój wiedzy na temat historii życia codziennego w Bronowicach Małych. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy
w sobotę do Rydlówki przy ulicy Tetmajera 28.
– Cyfrowe Bronowickie Archiwum Społeczne – pierwsza taka inicjatywa w Krakowie – to
nie dzieło zamknięte. Jakie są
dalsze plany?
– Liczymy, że inicjatywa spotka
się z oddolnym oddźwiękiem,
że zaczną się do nas zgłaszać
mieszkańcy Bronowic z własnymi kolekcjami zdjęć, które
można by tu umieszczać. Ponadto Towarzystwo Przyjaciół
Bronowic planuje kolejne działy tematyczne, m.in. poświęcone wybitnym postaciom, społecznikom.
Rozmawiała Małgorzata Mrowiec

