Bronowickie Archiwum Społeczne
Bronowickie Archiwum Społeczne to najnowsza inicjatywa Towarzystwa Przyjaciół Bronowic — stowarzyszenia, którego członkowie od ponad 15 lat troszczą się o ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego.

memoratywną. Tablicę wykonał artysta
rzeźbiarz Kazimierz Adamski, który był
również wykonawcą medalu 700-lecia
Bronowic w 1994 r. Całe przedsięwzięcie sfinansowała Rada Dzielnicy VI,
wiele koniecznych działań przy realizacji obelisku zostało wykonanych społecznie przez mieszkańców Bronowic
i członków TPB.
W sobotę 10 maja 2014 r. w kościele pw. św. Antoniego w Bronowicach Małych zgromadzili się mieszkańcy Bronowic, by uczestniczyć w uroczystym odsłonięciu obelisku, o czym pisaliśmy 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 dyrektor Anną Żelawską, Zarządowi Dzielnicy VI Bronowice, Zarządowi TPB oraz
realizatorom logistyki całego przedsięwzięcia od pomysłu do odsłonięcia
obelisku: artyście Kazimierzowi Adamskiemu, Jerzemu Sikorze za transport
kamiennego obelisku z Krzeszowic do
Bronowic, Zbigniewowi Kwapińskiemu
za prace związane z posadowieniem
obelisku. Prace te organizował i nadzorował członek Zarządu TPB pan Mieczysław Stachura.
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w komitecie ułatwiła wzajemne poznanie i nawiązanie przyjaźni, uwrażliwiła pracujące tam osoby na tradycje
i kulturę Bronowic Małych. Wydana
publikacja Andrzeja Lechowskiego pt.
„Bronowice. Jubileusz 700-lecia lokacji” zainspirowała pracujących w komitecie Bronowian do działań na rzecz
powstania stowarzyszenia mającego na
celu propagowanie tradycji i historii
Bronowic oraz ochronę walorów przyrodniczo-historycznych. Niedługo po
zakończeniu jubileuszu 25 maja 1995
r. zostało zarejestrowane Towarzystwo
Przyjaciół Bronowic.
Drugą trwałą pamiątką po Jubileuszu okazał się dąb, posadzony 15 maja
1994 r., w czasie głównych uroczystości przez przedstawicieli mieszkańców
Bronowic i Krakowa. Drzewo zostało
posadzone niedaleko dzwonnicy na
terenie parafii pw. św. Antoniego z Padwy, przy ul. Pod Strzechą 16. Długo
było niepozornym drzewkiem, którego
istnienie z biegiem czasu nic nikomu
nie mówiło. TPB uznało, że należy upamiętnić wydarzenia obchodów 700-lecia 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 został projekt obelisku — kamień z tablicą
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jako pastwiska i stawy rybne przekazano parafii Najświętszej Marii Panny
w Krakowie w formie uposażenia i włączono 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 imprez, które przygotował dla mieszkańców 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 dzielnic miasta Krakowa, a także Muzeum
Historyczne miasta Krakowa, bronowickie parafie oraz parafia Mariacka.
W skład komitetu weszli także mieszkańcy 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

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

NATALIA MARTINI
Koordynator projektu

fot. arch. TPB (ofiarowała D. Sikora)
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ronowickie Archiwum Społeczne to projekt, którego celem jest
ocalenie od zapomnienia historii życia
codziennego w Bronowicach Małych.
Chodzi o zachowanie pamięci o barwnej przeszłości i wiejskim rodowodzie
tej części Krakowa w obliczu szybko
postępujących zmian, które przekształcają obraz lokalnego świata.
Historia Bronowic Małych związana
z okresem Młodej Polski czy II wojny
światowej została ocalona od zapomnienia między innymi dzięki prężnej lokalnej działalności muzealniczej

Panna młoda z drużbami, Bronowice Małe lata 40. XX w.
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wzbogacić tworzoną kolekcję. W rolę
archiwistów społecznych wcielą się
przedstawiciele i przedstawicielki młodego pokolenia Bronowian, dla których
udział w projekcie będzie świetną okazją do wzbogacenia wiedzy o miejscu,
z którego pochodzą.
Uroczystą inaugurację Bronowickiego Archiwum Społecznego zaplanowano na koniec września.
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W ramach projektu realizowanego 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 społecznego zawierającego wspomnienia,
fotografie rodzinne oraz innego rodzaju dokumenty osobiste, którymi
mieszkańcy Bronowic Małych zechcą

Projekt Bronowickie Archiwum Społeczne dofinansowano ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

Żeby Pamiętać
PIOTR SZMIGIELSKI
Członek Zarządu TPB
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ronowice siedemdziesiąt lat
temu. Cisza przed „Burzą”? Wręcz
przeciwnie — wiosna i wczesne lato
1944 to okres, który zaznaczył się największą aktywnością wśród żołnierzy
pododcinka „Żelbet” i innych jednostek Armii Krajowej operujących na
terenie Krakowa. Rekrutacja w szeregi
Armii Krajowej osiągnęła wtedy swój
zenit. Do konspiracji wciągnięto wielu młodych mieszkańców Bronowic,
zarówno tubylców jak i przyjezdnych
(często byli to mieszkańcy wysiedleni
ze Śląska). Na terenie Bronowic najbardziej aktywny w tym okresie był właśnie „Żelbet”.
Początki konspiracji w Bronowicach Małych sięgają listopada 1939 r.
Na rogu ul. Wernyhory i Bronowickiej
w budynku Zarządu Gminnego gminy
zbiorowej Bronowice spotkało się kilkoro młodych oficerów i podoficerów,
wśród nich „Dąbrowa”, którzy zainicjowali bronowicką grupę Tajnej Organizacji Wojskowej Garnizonu Krakowskiego.
W 1944 r. cały wysiłek skupiony
był na odtworzeniu przedwojennych
struktur wojskowych (20 Pułku Piechoty, wchodzącego w skład 6 Dywizji
Piechoty), szkoleniu nowicjuszy i kontynuowaniu walki bieżącej. Co to była
za praca konspiracyjna i jakie miała
efekty? Poniższe migawki charakteryzują 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
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z podwójnym dnem z kłębkiem pończoch dociera na róg dzisiejszych ulicy Bronowickiej i ulicy Rydla (dawnej
„rogatki”). Odbiera tam materiały od
innej młodej
kobiety, „Baśki”. Udaje się
następnie na
nogach na ulicę Złoty Róg,
gdzie przekazuje zawartość
torby
„Hełdanowi”. Pod
koniec dociera
na ulicę Na
Błonie, gdzie
wręcza pacz„Maja”
kę materiałów
„Godziembie”. Jest jedną z kilkudziesięciu łączniczek, łączników i gońców, którzy swoją ofiarną — z pozoru
prostą — pracą zapewniają sprawną komunikację między dowódcami
a podwładnymi. Robią to codziennie
przez wiele miesięcy, niektórzy przez
kilka lat. Wspomniana kobieta pochodzi z Bronowic Małych. Ma pseudonim
„Maja”.
Mężczyzna w średnim wieku, komornik sądowy, stoi przy pl. Przystanek (Podgórze). Widzi znajomą twarz
Polaka, granatowego policjanta. Mężczyzna podchodzi doń i prosi, aby go
aresztować i odprowadzić na Gestapo.
Zmieszany policjant nie spełnia jednak prośby. W niedalekiej przyszłości
człowiek ten zorganizuje siatkę wywiadowców w kluczowych instytucjach
policyjnych okupanta w Krakowie.
Dzięki takim „wtyczkom”, mnóstwo
materiałów zostanie „wypożyczonych”
a na ich podstawie uda się uratować

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie – w roli archiwistów społecznych
(do 26 roku życia) lub świadków historii
(po 65 roku życia) – proszone są o kontakt mailowy pod adresem:
kontakt@archiwumbronowickie.pl.
Więcej informacji o możliwości zaangażowania się w odkrywanie fascynującej
historii Bronowic Małych znajduje się
na stronie projektu:
www.archiwumbronowickie.pl.

wielu obywateli
polskich.
Cenniejsze informacje z mozolnie
opracowanych
raportów wywiadowczych dotrą
ścieżką służbową
do władz polskich i alianckich, wzbogacając ich w wiedzę
„Sprężyna”
o
działaniach
nieprzyjaciela w Krakowie. Mężczyzna pochodzi ze Skawiny, nosić będzie
pseudonim „Sprężyna”.
***
Na szczęście wiemy, kim byli ci,
którzy są opisani powyżej. Łut szczęścia i własne poczucie dobrze i godnie
wykonanego obowiązku żołnierskiego
i obywatelskiego spowodowało, że spisali oni swoje wspomnienia. Niestety —
w przeważającej większości — nie pozostały 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 wspomnień, nawet wtedy kiedy nastały
nowe czasy.
Historia pokolenia walczącego w szeregach AK w Bronowicach
i w Krakowie to wciąż temat niewystarczająco naświetlony i rozpowszechniony. Chwała tym, jak Tadeusz Młodzianowski (wspomniany „Dąbrowa”),
Stanisław Młodzianowski, Stanisław
Dąbrowa-Kostka czy Maria Rydlowa
(„Maja”), za wkład pracy w uratowanie od zapomnienia innych żołnierzy
z bronowickiego AK.
Tegoroczna akcja gromadzenia
wspomnień o życiu w naszym zakątku
Krakowa pod szyldem „Bronowickie
Archiwum Społeczne” to niezwykle

