
Zad.4) Spod kuźni znów idź ulicą gdzie ptaki z metalu kończą swój taniec, 
a po trzystu metrach stań tam gdzie spoczął niejeden Mydlnik mieszkaniec. 
W połowie drogi - kapliczka, perełek tych Bronowice i Mydlniki mają wiele, 
200 letnią figurę z niej - Chrystusa Frasobliwego, spotkasz dziś w kościele. 

U celu w II kwartale cmentarza jest najstarszy grób, a z napisu wyrytego, 
wyczytasz, że ponad 150 lat temu zmarł (15) Darowski -syn Wincentego. 
Gdy wyjdziesz z cmentarza i znajdziesz zebrę w pobliżu kolumbarium, 
profesor Spiczakow pokaże Ci ichtiologiczną wizytówkę Mydlnik, 
gdzie ryba ma swoje „cztery kąty”, ale nie w akwarium. 

 
Zad. 5) Ostatnie zadanie - na wzgórzu, co duchowego wsparcia udziela, 
a jego dworska historia sięga 1600 roku i pałacu Erazma Danigiela. 
Jego relikty zna tylko ten co zobaczył kościoła piwnicę, 
gdy świątynia otwarta to możesz złożyć pokłon MB Nieustającej Pomocy 
(wzór ikony - kościół redemptorystów w Rzymie) i podejdź pod dzwonnicę. 

 

Na niej obejrzyj symbol drogi życia oraz (16) Krakowa, 
a z drugiej strony świątyni naczynie, co w kwiatach ważne słowo chowa. 

Litery w nim przestaw, a nowy element budowlany ułożysz. 
Stań przed nim, by widzieć twarze dwóch świętych o imieniu zaczynającym 
się na literę (9, 19), a zobaczysz prostokąt za którym skrzynkę otworzysz. 

Koniec spaceru ☺ Gratuluję! W pigułce Dzielnicy VI. wzięliście urodę. 
Byliście dzielni! Odcisk pieczęci i poniższy cytat weźcie jako nagrodę. 

 

Hasło w wytłuszczonej kolumnie stanowi dokończenie myśli księdza  
w rozmowie z panem młodym w I akcie „Wesela” S. Wyspiańskiego: 
Są i tacy, co mną gardzą, żem jest ze wsi, bom jest z chłopa.  
Patrzą koso – zbędą prędko, a tu mi na sercu lentko.  
Sami swoi, polska szopa, …  
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Miejsce na pieczątkę  
……………………………………………………………………………... 

POCZĄTEK TRASY (PT): Kraków, Bronowice Małe: skrzyżowanie  
ul. W. Tetmajera i ul. Pod Strzechą (50005’12,1”N, 19052’44,7”E). 
 

Do PT dochodzimy pieszo (700m, 10 minut) z pętli tramwajowej  
i przystanku autobusowego Bronowice Małe: z pętli przechodzimy 500m 
ulicą Zielony Most (pod wiaduktem), a następnie kierujemy się w lewo, 
krótkim odcinkiem ul. Katowickiej i na koniec skręcamy w lewo  
w ul. W. Tetmajera. Po 200m dochodzimy do PT. 
Do pętli Bronowice Małe dojeżdżają tramwaje: 4,8,20 oraz autobusy MPK: 
120, 139, 172, 208, 210, 218, 226, 230, 238, 248, 258, 268, 278, 439, 572. 
200m od PT zlokalizowany jest parking dla samochodów. 
……………………………………………………………………………... 

Długość trasy: 5,8 kilometra  Czas przejścia: 3 godziny 
Max różnica wzniesień: 58 m  Ścieżki polne (25%), chodniki 
Uwaga: 30% trasy przebiega w trudnodostępnym, niezabudowanym 
terenie, odradza się realizowanie questu po zmroku. 

……………………………………………………………………………... 

KONIEC TRASY (KT): Kraków, Mydlniki: pętla autobusowa. 
(50005’01,4”N, 19050’44,8”E). 
Dojazd z KT do centrum Krakowa autobusami MPK: 139, 208, 218, 226. 
W pobliży przystanek PKP Kraków Zakliki – trasa Port Lotniczy-Wieliczka. 
Przy pętli zlokalizowany jest ogólnodostępny parking dla samochodów. 
…………………………………………………………………………....... 
Opiekun questu: GeoAsysta Witold Warcholik, www.geoasysta.pl,   
Uwagi i oceny proszę przesyłać na adres: geoasysta@gmail.com 
 

Quest został opracowany w ramach zadania „Zagadkowa Dzielnica VI”, 
prowadzonego przez stowarzyszenie PUŁAP w ramach projektu „Tu mieszkam,  
Tu zmieniam”, finansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. 
 

   
 

 
 

Cytaty użyte w treści questu: Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie, zeszyt 32, 
Kraków, 2014, ISSN 1425-2066. 

 

QUEST W DZIELNICY VI. MIASTA KRAKOWA    
 

 

 Z Bronowic Małych do Mydlnik 
 

 
 

Cały rok tu tętniło bronowickie życie … 
Krowy szły na Wróżną, rykiem budziły ludzi.  
Do pracy wstawać! Nowy dzień się budzi.  

 
Kwiecia różnego wszędzie, koło każdej chaty,  
wystrój prosty lecz jakże w kolorach bogaty.  
Rosły malwy, nagietki, gieorgonije, piękne białe i żółte lilije.                                        
                                     Aniela Młynarczyk – mieszkanka Bronowic. 

 

 


