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TWOJA DZIELNIC A
(…) dziś, gdy patrzę na okolicę z okna mojego pięterka na Rydlówce, widzę oczyma duszy chaty rozrzucone po pagórkach, tonące w ogrodach (…) i słyszę rechot żab
dochodzący z dwu stawów, dziś już nieistniejących. Na horyzoncie bloki, dworki –
pałacyki nowobogackich. A przecież tam ciągnęły się pola uprawne (…). Zmienia się
obraz świata, mojego świata – jak zatrzymać bodaj pamięć o nim?
/Maria Rydlowa, Moje Bronowice, mój Kraków, WL, Kraków 2013/

NATALIA MARTINI

BRONOWICE MAŁE SŁYNĄ NIE TYLKO
ZE SŁABOŚCI, JAKĄ ŻYWILI DO NICH
MŁODOPOLSCY ARTYŚCI, LECZ RÓWNIEŻ
Z BARWNEJ HISTORII ŻYCIA CODZIENNEGO,
KTÓRA WCIĄŻ CZEKA NA UPAMIĘTNIENIE.
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ BRONOWIC
POSTANOWIŁO ODKRYĆ NA NOWO SKARB, JAKIM
SĄ WSPOMNIENIA MIESZKANEK I MIESZKAŃCÓW
TEJ MAGICZNEJ CZĘŚCI KRAKOWA.
W ramach społecznego projektu archiwistycznego realizowanego przez stowarzyszenie, którego misją jest ochrona i promocja
bronowickiego dziedzictwa kulturowego, podejmujemy próbę zachowania pamięci o życiu w Bronowicach Małych, dawnej podkrakowskiej wsi. O tutejszych zwyczajach, wierzeniach, opowiadaniach
i pieśniach, o tańcach, zabawach i strojach, o chatach, ogrodach

i polach, a nawet o stawach, które dziś już nie istnieją. O wszystkim
tym, co składa się na historię lokalnego świata, który jeszcze nie tak
dawno temu był, a którego dziś już prawie nie ma.
Uczestnicy projektu (osoby pochodzące z Bronowic Małych,
w wieku poniżej 26 lat) zaproszeni zostaną do udziału w warsztatach z zakresu archiwistyki społecznej prowadzonych przez specjalistki z Ośrodka Karta, które przygotują ich do gromadzenia indywidualnych świadectw minionych czasów (wspomnień, fotografii,
dokumentów), dokumentujących historię życia codziennego doświadczoną i zapamiętaną przez mieszkańców i mieszkanki Bronowic Małych. Pozyskane przez uczestników projektu zbiory zostaną
opracowane przez historyków z Towarzystwa Przyjaciół Bronowic
i udostępnione na stronie internetowej Bronowickiego Archiwum
Społecznego, której inauguracja nastąpi jesienią. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wszystkie osoby zainteresowane projektem zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@archiwumbronowickie.pl.
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TO CO MNIE PRZERAŻA
I CZEGO NAJBARDZIEJ
SIĘ BOJĘ…
ARBITRALNA DECYZJA I SYNDROM PINOKIA
W 2008 roku władze Krakowa zapowiedziały budowę ekospalarni. Zapowiedziały i już. Mieszkańcy, którzy byli przeciwko inwestycji mającej stanąć przy ul. Giedroycia zebrali 3000
podpisów, ale nikogo to nie wzruszyło. Co się będą przejmować marnymi sprzeciwami? Pokrzyczą, pokrzyczą i przestaną.
Podkreślali, że teren nie jest zagrożony powodzią, a tu masz
– już w 2010 roku został zalany i można po nim było pływać
łódkami. Mimo powtarzanych kłamstw okazało się, że spalarnia jest budowana na terenie zalewowym, a w dodatku
w tzw. korytarzu przewietrzenia miasta. To, że jacyś „nawiedzeni, bliżej nieokreśleni” ludzie grzmieli na temat zanieczyszczenia powietrza przez spalarnię, nic a nic Miasta nie
obchodziło. Mało istotne, niech gwiżdżą, ryczą, wrzeszczą
(bo to nawiedzeni samozwańczy ekolodzy), a spalarnia i tak
powstanie. O intratne interesy trzeba zadbać... Wskazywano rewelacyjną sieć komunikacyjną, nie dostrzegając coraz
to bardziej zakorkowanych ulic: Igołomskiej i Klasztornej,
a obietnice planowanego węzła drogi ekspresowej S7 okaza-
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ły się mrzonkami. Wielką, ale tak naprawdę marną zaletą wybranej lokalizacji miało być to, że teren jest własnością gminy.
Ich gminy (bo utwierdzam się w przekonaniu, że coraz mniej
naszej)! Początkowo pomysł w 85% miał być finansowany ze
środków unijnych, a wkład gminy wynosić miał 82 mln złotych.
Ale co tam początkowa kalkulacja! Przez lat kilka koszty stale
idą w górę, po to, aby w roku 2014 można było ogłosić, że unijne dofinansowanie to 46%, natomiast my, mieszkańcy, zapłacimy niemal pół miliarda, czyli pięć i pół razy więcej.

PRZECIEŻ DZIAŁAMY…
Czy ja palę? Ja palę przez cały czas, na okrągło! – odpowiadał
w „Misiu” na zarzuty kierowniczki z ADM-u pracownik kotłowni.
Jako równie absurdalne traktować można deklaracje lokalnych grup trzymających władzę, niekiedy przypominających sitwy, „jak to im zależy na jakości życia mieszkańców Nowej Huty”.
W imię tego szeroko pojętego „dobra” podpisano 17.06.2009 r.
umowę społeczną, która miała mieszkańcom zapewnić rekompensatę za zgodę na tę inwestycję w sąsiedztwie.

BRONOWICE MAŁE
Bronowice Małe, północno-zachodni obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VI, do 1941 roku istniał jako odrębna wieś,
lokowana na prawie niemieckim w XIII wieku. To tutaj, 20 listopada 1900 roku, odbyło się wesele Lucjana Rydla i Jadwigi
Mikołajczykówny, opisane w słynnym dramacie przez Stanisława Wyspiańskiego. Pamięć o tym wydarzeniu pozostaje wciąż
żywa wśród członków społeczności lokalnej, którzy co roku organizują uroczystą imprezę stawiania chochoła w dawnym
dworku Włodzimierza Tetmajera, który pod koniec lat 60. XX wieku przekształcono w siedzibę Muzeum Młodej Polski.
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