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Powrót pasterzy
(fragment)

Kiedy pasterze wrócili z Betlejem
To było im tak ciepło, że nawet nie czuli
Jak wiatr zapomnienia nad polami wieje.
Żyli, jakby ich Anioł skrzydłem swym otulił.

Chcieli powiedzieć wszystko, co widzieli.
W ich głosach kwitło światło i muzyka
I żyli jakby ciągle w radosnej niedzieli
Nie wiedząc, jak to światło powoli zanika...

Ernest Bryll
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Drodzy Czytelnicy!

Jak co roku o tej porze myślą i sercem łączymy się 
z Wami, by Wam przekazać serdeczne, najszczersze ży-
czenia zdrowia, spokojnego serca i ludzkiej życzliwości. 
Niech nas nie opuszcza poczucie bezpieczeństwa i wiara 
w to, że jutro będzie lepiej, a jeśli nam przyjdzie przeżyć 
mroczną, złą chwilę – niech każdy znajdzie przyjazną 
dłoń, która pomoże przejść przez smugę cienia. Niech 
Betlejemskie światło rozjaśnia nam całe nasze życie 
i pomoże cieszyć się najdrobniejszym nawet okruchem 
dobra, czego życzy

Zarząd TPS
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Legenda o Mogiłce

Działo się to w czasach, gdy na Wawelu rządził książę – jak piszą kro-
niki – silny wielce. Nie dał się podporządkować rosnącemu w siłę 
Państwu Wielkomorawskiemu.

Z Moraw wielokrotnie szły wojska na podbój i pokonanie księcia na 
Wawelu, lecz odchodziły pobite. Razu pewnego, gdy drużyny księcia były 
w okolicy Wiślicy, gdzie spodziewano się najazdu koczowniczych Połow-
ców ze Wschodu - wydarzyła się tragedia nad strumykiem wpadającym do 
Skawinki. Od tego czasu strumyk ten nazwano Mogiłką. 

Jak już wspomniano, drużyn książęcych nie było na Wawelu, pozostała 
tam żona władcy z dziećmi i służbą. Doniesiono, że w stronę grodu podą-
żały wojska morawskie, a przeprawiwszy się przez Wisłę przystępowały do 
zdobycia grodu.

Księżna wraz z dziećmi potajemnie opuściła wzgórze, a rybak przewiózł 
ich łodzią na drugą stronę Wisły. Piechotą zmierzali w stronę Tyńca, gdzie 
było grodzisko służące do schronienia i obrony okolicznych mieszkańców.

Napastnicy zdobyli Wawel, a od służby dowiedzieli się o ucieczce księż-
nej i natychmiast udali się w pościg. Uciekinierzy zmienili kierunek ucieczki 
podążając prawym brzegiem w górę rzeki (obecnie Skawinki) z zamiarem 
schronienia się w niedostępnej puszczy.

Pościg zbliżał się coraz bardziej i aby go zgubić, weszli do wody i stru-
mieniem uciekali dalej. 

Dno strumienia było kamieniste, pokryte warkoczami zielonych wodo-
rostów niczym dywan, brzegi porośnięte drzewami i krzakami, ale czasami 
zdarzały się głębokie bełty i należało je ominąć wychodząc z wody. Miejsca-
mi brzegi były bardzo strome i podmyte przez wodę, gotowe w każdej chwili 
zwalić się do wody.

I tak też się stało.
W chwili gdy księżna i dzieci szły skrajem urwiska, nastąpiła tragedia. 

Ziemia wraz z dziećmi i rosnącymi drzewami osunęła się grzebiąc trójkę 
dzieci. Ocalała jedynie księżna, która stała dalej od urwiska. Księżna rzuciła 
się do wody ratować dzieci i w tym momencie zastał ją pościg i pochwyciw-
szy zabrał do niewoli na Morawy. 
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Po kilku latach książę z Wawelu najechał Morawy i uwolnił żonę dowia-
dując się o strasznej tragedii sprzed lat. Po przybyciu do kraju wraz z żoną 
odszukali miejsce tragedii.

 Nad strumykiem osadzili jeńców z rodzinami pobranych z dalekiego Po-
dola, aby składali w tym miejscu ofi ary za zmarłych. Powstały z biegiem lat 
przysiółek nazwano Podolem, a strumyk Mogiłką. 

Historia ta, obecnie zapomniana, była opowiadana przez rdzennych 
mieszkańców Podola. 

Henryk Krupnik
Jurczyce rok 2005
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Wspomnienia Anny Haller 
(Lata okupacji – ciąg dalszy)

 

W  Jurczycach i okolicy byli jeszcze warsza-
wiacy. Po większej części starsi powracali 
do Warszawy, skąd przywozili rzekomo 

swoje albo cudze rzeczy. Dzieci ich zostały i przy-
chodziły do mnie na naukę. Tak przygotowałam do 
wyższego gimnazjum jednego chłopca z Warszawy, 
który rok potem zdał maturę. W Radziszowie miałam 
także dwie uczennice spod Lwowa, pp.  Malinówny. 
Te pracowały na swoje utrzymanie robotą polną, a w 
niedziele przerabiałam z nimi wszystkie lektury, tak że 
potem w Krakowie skończyły gimnazjum. Miałam też 
jedną uczennicę w Krakowie, do niej przyjeż dżałam 
co czwartek, ucząc przedmiotów humanis ty cznych, 
a wieczorem czytywałyśmy głośno arcydzieła naszej literatury. Czyty wa liśmy 
na role, w tym pomagał ojciec dziewczynki, były dyrektor banku w Gdańsku. 
Ten dyrektor teraz sprzedawał pasztety, które wpierw wyrabiał ze swoją żoną. 
Na tę naukę było upoważnienie z dyrekcji gimnazjum im. Joteyki w Krakowie.

Tak minęła zima 1943 roku; z wiosną skończyła się nauka, gdyż dyrektor 
nieopatrznie ujawnił się jako ofi cer polski, wskutek czego został w nocy wy-
wieziony i więcej nie wrócił. Córka jego straciła zupełnie ochotę do nauki. 
W dniach tej pracy przed południem zaangażowałam się do pracy przy wy-
robie pasztetów dla więźniów u pani Zazulowej. Przez kilka godzin krajały-
śmy cebulę, dzięki której pasztety pani Zazulowej trzymały więźniów przy 
życiu. Ta kobieta umiała dobrze rozmawiać po niemiecku i mogła wyjednać 
u Niemców wszystko, czego żądała.

Minęła w końcu sroga wojna, z początkiem jej umarła nasza Matka, po-
chowana w Radziszowie, przy udziale całej ludności. Myśmy się  utrzymali 
w Jurczycach, bo Niemcy uznali, że gospodarstwo mojego brata (Karola 
– L.K.) jest wzorowe.

W roku 1942 zaaresztowali mojego bratanka Kazika (jedyny syn Karola Hal-
lera – L.K.), gdy zatrzymał się w Krakowie w drodze do Warszawy, gdzie miał 
porozumieć się z władzami Armii Krajowej co do oddziałów, w których praco-
wał w Radziszowie. Kazia zabili Niemcy w Oświęcimiu, o czym dowiedział 

Anna Haller
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się jego ojciec od berlińskiego Czerwonego Krzyża. Niedawno w Dzienniku 
Polskim wspomniał o nim: Zetknęliśmy się raz z Kazikiem, już po jego areszto-
waniu, przy mijaniu się w pochodzie do pracy. On zdołał beztrosko powiedzieć 
– A to mamy przygodę. Wkrótce jego poprowadzono na rozstrzał, a powiedzia-
no mi, że przedtem go pytali, czy jest krewnym generała Józefa Hallera.

W ostatnie lato wojny koło 7.00 rano przybyli do Jurczyc gestapowcy. Do 
auta ciężarowego kazali wsiąść mojemu bratu oraz kilku chłopcom ze wsi. 
Czekali pod bramą kilka godzin, więc mogłam do auta przynieść trochę pro-
wiantów. Objechawszy całą okolicę, dojechali do Myślenic, gdzie umieścili 
w więzieniu mego brata Karola oraz kilkunastu chłopców. Po kilku dniach 
zrobili indagację, pytając o dostarczanie zboża dla żołnierzy w lesie. On od-
powiedział doskonałą niemczyzną, że posądzenie jest nieprawdziwe i że ża-
den rozumny człowiek nie uwierzyłby, żeby z majątku 100 ha, oprócz wyży-
wienia domowników i służby oraz oddania rządowi kontygentu należnego, 
było jeszcze tyle zboża na darowiznę. Niemcy zrozumieli tę niemożność 
i wszystkich jurczycan z wyjątkiem Józefa Wójcickiego wysłali z powrotem 
do Jurczyc. Mój brat ugościł wszystkich obiadem i zapłacił za powrotną dro-
gę, Józek zaś po kilku miesiącach potrafi ł wydostać się z Oświęcimia (Józef 
Wójcicki zdołał zbiec z transportu do Oświęcimia, a chłopcami z Jurczyc 
aresztowanymi wówczas byli, jak udało mi się ustalić: Antoni Paleta, Wła-
dysław Wójcicki brat Józefa, Władysław Motyl, Eugeniusz Kościelny, Mie-
czysław Godzik – L.K.) Ci wiejscy chłopcy trwali też później w organizacji 
i pokutowali w więzieniu.

Leszek Krupnik

Dworek w Jurczycach
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Historia Poczty w Skawinie

Decydującym czynnikiem, dzięki któremu powstał Urząd Pocztowy 
w Skawinie było uruchomienie w 1884 r. linii kolejowej z Krako-
wa do Oświęcimia i powierzenie kolei przewozu przesyłek poczto-

wych.
Zaznaczyć należy, że w 1886 r. uruchomiono odgałęzienie kolei ze Ska-

winy do Suchej, a 16 marca 1886 r. otwarto Urząd Pocztowy w Skawinie. 
Urząd mieścił się w domu będącym własnością rodziny Hachorkiewiczów 
(obecnie Rynek nr 11). Dom ten wybudowano na przełomie XVIII i XIX 
wieku.

Do czasu uruchomienia Poczty w Skawinie korespondencję przesyła-
no dyliżansem konnym, a najbliższa stacja tego dyliżansu znajdowała się 
w Mogilanach.

Skawińscy fi lateliści posiadają dwa listy z pierwszej połowy XIX w., 
które stanowią potwierdzenie tego sposobu przesyłania korespondencji. List 
datowany 21 maja 1841 r. został wysłany z Tarnowa i przez Mogilany trafi ł 
do Krzęcina. List z 1848 r. wysłany przez Urząd Miasta Skawiny – przez 
Mogilany dotarł do Lwowa.

Pierwszym Naczelnikiem Poczty Skawińskiej był Ludwik Hachorkie-
wicz, który pełnił urząd do 1907 r. 

Przesyłki pocztowe były przewożone ze stacji kolejowej specjalnym kon-
nym wozem pocztowym. Miejscem postoju tego pojazdu była obszerna sień 
domu Naczelnika.

W 1893 r. Urząd Pocztowy w Skawinie został włączony do sieci telegra-
fi cznej i od tej pory nazwa jego brzmi: Urząd Pocztowo-Telegrafi czny. 

Następcą Ludwika Hachorkiewicza został mianowany Jan Płatek, pozo-
stający na tym stanowisku prawdopodobnie do 1918 r. Jego następcą został 
Jan Szarek. Posiadamy pierwszy dokument, podpisany przez tego Naczelni-
ka – z 1921 roku.

Brak nam natomiast wiadomości, do kiedy Urzędem kierował Jan Szarek 
i kiedy jego następcą został Drzymalik. Następna zmiana na stanowisku na-
czelnika wiązała się prawdopodobnie z okresem wyzwolenia Skawiny spod 
okupacji.
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Dzięki uprzejmości potomków Bolesława Wisza posiadamy udokumen-
towany przebieg pracy tego bardzo zasłużonego pracownika, który w re-
sorcie łączności pracował od 15 października 1921 do 29 lutego 1972 r., 
a w notatce odręcznej Naczelnika Obwodu w Krakowie z dnia 26 stycznia 
1945 r. tytułowany jest naczelnikiem.

Znamy również nazwiska listonoszy, którzy w tym czasie pracowali; 
a byli to P. Abramski, Antoni Abramski i Jan Bieroń.

Zostawimy na chwilę sprawy personelu, a przyjrzymy się rozwojowi Ska-
winy i Poczty w tym mieście. Wracamy więc do pierwszej siedziby, gdzie 
w pomieszczeniu obsługi klienta znajdowały się dwa okienka i drewniana 
oszklona rozmównica telefoniczna. W drugim pomieszczeniu znajdował się 
aparat telegrafi czny. W miarę rozwoju miasta, a szczególnie pracujących 
w Skawinie zakładów przemysłowych i związanym z tym powiększeniem 
się liczby mieszkańców, zaszła konieczność znalezienia większego obiektu 
dla potrzeb Poczty. Tu podkreślić należy bardzo pozytywny stosunek Urzędu 
Miasta do tych potrzeb, a szczególnie burmistrza Skawiny – Feliksa Pukły. 
Kiedy wybudowano przy Radziszowskiej (dzisiaj ul. Żwirki i Wigury) nową 
szkołę powszechną – mniejszy, parterowy budynek dawnej szkoły (obecnie 
Żwirki i Wigury 13) został przez Urząd Miasta gruntownie wyremontowany, 
nadbudowano także piętro i na początku lat trzydziestych XX wieku prze-

Pracownicy poczty w czasie okupacji. Pierwszy z prawej: Jan Droździewicz
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niesiono tam Urząd Pocztowy. Do 1939 r. systematycznie poszerzano zakres 
działalności i wprowadzam ulepszenia techniczne. Po wkroczeniu Niemców 
we wrześniu 1939 roku ukryto polski napis i Godło Państwowe.

Ostatnie dni okupacji były bardzo trudne dla skawińskiej Poczty. Po-
mieszczenia jej zajęli żołnierze niemieccy; w czasie tygodnia bombardowań 
i ostrzału artyleryjskiego uległa zniszczeniu sieć telegrafi czna, budynek zo-
stał pozbawiony szyb. Podkreślić należy, że następnego dnia po wypędzeniu 
Niemców pracownicy skawińskiej Poczty pod kierunkiem Bolesława Wisza 
samorzutnie przystąpili do porządkowania i uruchomienia Urzędu. Zawie-
szono Godło i napis Urząd Pocztowo-Telegraficzny, wywieszono biało-czer-
woną fl agę. Już 24 stycznia 1945 roku Urząd rozpoczął pracę. Rozpoczęto 
doręczanie przesyłek z okresu, kiedy Pocztę zajęli żołnierze niemieccy. Na-
leży więc przypomnieć nazwiska tych sumiennych pracowników: Bolesław 
Wisz, Jan Droździewicz, A. Łach, K. Styrylska, J. Galczak, Józef Liskie-
wicz, L. Klus, Maria Zając, Stefania Niedźwiecka. 

Stopniowo następowała normalizacja pracy. W kwietniu 1945 r. urucho-
miono połączenie telefoniczne z Krakowem, w lipcu z Kalwarią. Rozwój 
miasta na początku lat pięćdziesiątych, związany z budową nowych zakła-
dów przemysłowych (Huty Aluminium, Elektrowni), modernizacją starych 
zakłaców, szybki wzrost liczby mieszkańców – wszystko to powodowało 

Przed pocztą w czasie okupacji: (od prawej) Jan Droździewicz, Władysław Rusin
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wzrost zapotrzebowania na usługi pocztowo-telekomunikacyjne. Wzrosła 
ilość abonentów telefonicznych z 50 w 1953 r. do 350 w 1958. Wymienić 
należy nazwiska tych, którzy rozwijali skawińską telekomunikację: Roman 
Skołyszewski, Władysław Łach, Zygmunt Karczewski.

W 1954 r. zainstalowano aparaturę radiowęzła i zainstalowano głośniki 
w Skawinie, Korabnikach, Samborku i Tyńcu. W tym samym roku 1954 
zainstalowano dalekopis, ułatwiający kontakt z Krakowem, a następnie 
z całym krajem. W dalszym ciągu wymiana poczty następuje przez stację 
kolejową; przesyłki przewozi się ręcznym wózkiem i furgonem konnym. 
Postęp w tym zakresie następuje dopiero w latach 1960–1977, kiedy naczel-
nikiem był Józef Wacław: wymiana poczty z Urzędem Pocztowym w Kra-
kowie odbywa się już za pomocą samochodów.

Wróćmy teraz do spraw osobowych: Bolesław Wisz w 1955 r. zostaje 
przeniesiony do Krakowa, a jego następcą w latach 1955–1961 jest Jan Sza-
farczyk. W latach 1961–1977 naczelnikiem Poczty był Józef Wacław. Był to 
okres znacznego wzrostu usług pocztowych i okres zmian. W 1975 r. nastę-
puje rozdzielenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

W 1967 r. wykonano gruntowny remont budyku poczty – trwający cały 
rok, a pocztę przeniesiono do lokalu zastępczego. W tym też czasie rozpo-
częły się starania dotyczące budowy nowego budynku poczty na działce 
przekazanej przez Urząd Miasta. Nowy Urząd Pocztowy w Skawinie odda-
no do użytku 1 wrzesnia 1979 r. W tym czasie Naczelnikiem Poczty była od 
grudnia 1977 r. Halina Klimek.

28 lutego 1982 r. zakończył pracę listonosz Józef Liskiewicz z Korabnik, 
który przepracował na Skawińskiej Poczcie 48 lat.

W 1983 r. oddano do użytku automatyczną centralę telefoniczną o pojem-
ności 3000 numerów, a liczba pracowników Poczty wzrosła do 42 osób.

W roku 1993 – w dniu 18 października uroczyście obchodzono jubileusz 
435-lecia powstania Poczty Polskiej.

1 września 1994 r. Halina Klimek obchodziła 40-lecie pracy, a od 17 lat 
piastowanie urzędu Naczelnika Poczty w Skawinie.

12 czerwca 1996 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia „Poczty Pol-
skiej” Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Skawinie.

31 stycznia 1999 r. po 45 latach pracy – w tym 21 lat na stanowisku Na-
czelnika Urzędu Pocztowego w Skawinie – przechodzi na emeryturę Halina 
Klimek. W dniu 1 lutego kierownictwo Urzędu obejmuje Kazimiera Maj, 
która pełni funkcję nadal w chwili pisania historii Poczty w Skawinie.
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Przy przygotowaniu tego opracowania korzystano:
1. z materiałów Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, tj. z Informatorów nr 30 z grudnia 1992 r. 

i nr 31 z maja 1993 r. 
2. z kronik Skawińskiej Poczty z okresów 
  1945 – 1978
  1978 – 1999
  1999 –
3. z dokumentów rodzinnych Bolesława Wisza, za zgodą Romana Klusa
4. z walorów fi latelistycznych Stanisława Chmielka.

Kwiecień – maj 2004 r. 
Stanisław Chmielek

Aneks do „Historii Poczty” w Skawinie

Kiedy w maju 2004 opracowywałem historię Poczty w Skawinie popeł-
niłem prawdopodobnie błąd w ustaleniu daty powstania tego urzędu w na-
szym mieście. Nie dałem wiary kopii dokumentu (bez daty i podpisu), który 
podawał datę 16 marca 1866 i mówił, że przez Skawinę przebiegał w tym 
czasie konny trakt pocztowy z Krakowa przez Zator do Oświęcimia. Istotna 
jest chyba informacja, że pierwszy naczelnik Urzędu Pocztowego Ludwik 
Hachorkiewicz zajmował to stanowisko przez 40 lat.

Sprawdzając dzisiaj swoje zasoby fi latelistyczne spostrzegłem, że mam 
„rewers dostawny” datowany „Skawina, 10/4 95”. Oczywiście 1895. Pocho-
dzi on zatem z pierwszego trzydziestolecia naszego urzędu pocztowego.

Pozostała część mojego opracowania ma oparcie w dokumentach, walo-
rach fi latelistycznych i fotografi ach.

Stanisław Chmielek
25.10.2006
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Moja Kalwaria
Matka Boska Kalwaryjska – królowa krakowiaków i górali

 

Uczestnicząc w pielgrzymkach papieża Jana Pawła II, a szczególnie 
w tej ostatniej, wszyscy zauważyli szczególny sentyment Ojca 
Świętego do Kalwarii Zebrzydowskiej. To cudami słynące miejsce 

od kilku wieków przyciąga ogromne rzesze pielgrzymów z południa Polski, 
a nawet z Czech i Słowacji. Pielgrzymki te mają inny charakter niż popular-
ne piesze marsze do sanktuarium w Częstochowie. Wędrówka na Jasną Górę 
trwająca kilka, a nawet kilkanascie dni to „rekolekcje w drodze”, które są 
celem samym w sobie. Po krótkim pobycie w kaplicy Cudownego Obrazu 
tysiące (przeważnie młodych) pielgrzymów szybko wraca wcześniej zamó-
wionymi środkami lokomocji: pociągami, autobusami i samochodami.

Do Kalwarii Zebrzydowskiej idzie się tylko kilka godzin, ale w okresie 
Święta Wniebowzięcia Matki Boskiej przebywa i modli się przez trzy dni 
– zawsze od czwartku do niedzieli.

Pamiętam, że dla mojej Mamy były to najważniejsze dni w ciągu całego 
roku. Żyła, można by rzec, „od Kalwarii do Kalwarii”. Również my, dzie-
ci, od maleńkości mocno przeżywaliśmy ten okres; na początku dlatego, że 
Mama zostawiała nas, aby iść do Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Te cztery dni 
czekania kończyły się w niedzielne popołudnie, kiedy to z ojcem wycho-
dziliśmy po obiedzie, aby witać powracającą „kompanię”, bo tak nazywało 
się grupę pielgrzymów. Szliśmy kilka kilometrów naprzeciw, nasłuchując, 
czy zza kolejnych górek nie doleci nas charakterystyczny śpiew pieśni piel-
grzymkowych. I najpierw była ogromna radość przywitania Mamy i innych 
znajomych, a później duma, że możemy, choć przez krótki czas, maszerować 
razem z „pątnikami kalwaryjskimi”.

Zaciekawienie nas, dzieci, budziły już idące przez Skawinę kompanie z in-
nych parafi i, w których teksty śpiewanych pieśni, często mające kilkadzie-
siąt zwrotek, „przepowiadali” ich przewodnicy. Przepowiadanie wynikało 
z braku śpiewników i tak powszechnych współcześnie tub nagłaśniających. 
Aby kompania śpiewała, trzeba było tekst zwrotki najpierw głośno i dość 
szybko podać z charakterystycznym zaśpiewem. Najgłośniej był podawany 
początek refrenu po każdej zwrotce. Do dzisiaj brzmi mi w uszach...
Ślicznaaa....,
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Śliczna, śliczna jak różany kwiat, Matko Kalwaryjska niech Cię wielbi świat....,
Ślicznaaaa...

Niezwykłość śpiewu, chorągwi i stroju pielgrzymów budziły w nas, kil-
kuletnich dzieciach, ciekawość i chęć uczestnictwa w tym niezwykłym po-
chodzie do Matki Boskiej.

Było nas w domu pięcioro dzieci, co roku mniej zostawało, bo w miarę 
dorastania, po pierwszej Komunii Świętej, kolejne z nas Mama zabierała na 
pielgrzymkę na Kalwarię. Nic dziwnego, że na pierwszą pielgrzymkę cze-
kało się jak na coś bardzo ważnego w życiu. Dla 9–10-latka pieszy marsz 
na trasie 16–20 kilometrów to był jednak znaczny wysiłek, tym bardziej, 
że jako „zielonym” pleciono na głowę wianek z miękkich gałązek (choć jed-
na często była z kolcami) i trzeba było po drodze „oblatywać” wszystkie 
przydrożne kapliczki, odmawiając w tym czasie „zdrowaśki”, a następnie 
dogonić kompanię.

W Kalwarii kompanie przebywają cztery dni i trzy noce, dlatego trzeba 
było znaleźć nocleg. Oczywiście martwili się o to wcześniej przewodnicy, 
rezerwując u zaprzyjaźnionych gospodarzy całe domy i obejścia. W kompa-
nii skawińskiej w najlepszych latach szło do 250 osób. Spało się na słomie 
ułożonej na podłodze wszędzie, gdzie się dało: na strychu, w pokojach, ga-
rażach, warsztatach i oczywiście stodołach. W czasach mojego dzieciństwa 
o śpiworach i karimatach nikt nie myślał. Słomę przykrywało się przywie-
zionymi prześcieradłem, a okrywało się kocem. Obowiązywała na nocle-
gach rozdzielność płci w pomieszczeniach. Tylko małe dzieci spały z mat-
kami. Poranne i wieczorne mycie w zimnej wodzie nad miednicą lub nawet 
z butelki też należało do „uroków” noclegu. Skawińska kompania przez wie-
le lat nocowała w mieszkaniu i warsztatach stolarza, które mieściły się na tej 
samej posesji, co posterunek Milicji Obywatelskiej. Dlatego moje pierwsze 
pielgrzymkowe noclegi były „na milicji” – tuż obok aresztu, w którym prze-
bywali czasowo zatrzymani.

Między innymi na noclegach uczyłem się pobożności od Mamy i innych 
współtowarzyszy pielgrzymki, którzy, młodzi i starzy, mimo zmęczenia klę-
kali do wieczornego cichego pacierza. Przed zaśnięciem wszyscy śpiewali 
prostą, ale pełną głębokiej wiary pieśń:

 ...Wszystkie nasze dzienne sprawy, przyjm listośnie Boże prawy,
 A gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali...
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Rano tuż po przebudzeniu jakby na nowo podejmowano tę pieśń śpiewając:

 Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze,
 Tobie śpiewa żywioł wszelki. Bądź pochwalon, Boże wielki...
 ... My się jeszcze obudzili, byśmy Cię, Boże, chwalili...

To była dla mnie lepsza lekcja wiary niż niejedno napuszone kazanie 
księży.

Aby było co jeść, Mama przed pielgrzymką piekła placki i drożdżowe 
bułeczki, które, obok jajek na twardo, były podstawowym wyżywieniem 
w czasie tych czterech dni. Gorącą herbatę, a czasami zupę pomidorową, 
można było kupić na noclegu albo w kuchni koło klasztoru. Placki jecha-
ły do Kalwarii w walizkach. Wszystkie bagaże: walizy, plecaki i tobołki 
z ubraniami i pościelą były w latach sześćdziesiątych przewożone konny-
mi wozami drabiniastymi. Później konie w wozach zastąpiły traktory. Po 
wielokrotnych przeładunkach resztki w walizkach stanowiły „mamałygę”, 
która była wielką atrakcją dla tych, co nie byli na pielgrzymce. Resztki babki 
piaskowej wyjadało się łyżkami. Ponadto Mama przywoziła z odpustu cia-
steczkowe różańce przetykane bibułkowymi kokardami. Czasami były też 
ogromne czerwone lizaki i kostki cukru z imbirem.

To wszystko było atrakcją dla dzieci, które oglądały pielgrzymkę z boku, 
lecz gdy się już szło w pielgrzymce, najważniejsze były modlitwa i śpiew. 
Często naiwne i archaiczne teksty pieśni kalwaryjskich były dla mnie w mło-
dości zabawne, a nawet drażniące. Gdy z czasem sam czułem emocje „mar-
szu do Matki”, zawarta w nich głęboka wiara i serdeczność w odniesieniu do 
Boga stały się dla mnie czymś cennym.

W Kalwarii Zebrzydowskiej najważniejszy dla „pątników” jest umiesz-
czony w bocznej kaplicy kościoła, a obecnie bazyliki przy klasztorze ojców 
bernardynów, Cudowny Obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. To przed nim 
od kilku stuleci modlą się tysiące pielgrzymów, dziękując, a przede wszyst-
kim prosząc o wspomożenie i opiekę i bywają wysłuchani. Sam jestem tego 
świadkiem i przykładem, ale o tym później.

Wokół kościoła i klasztoru na okolicznych wzgórzach, wśród lasów i pól 
wybudowano kilkadziesiąt kaplic i kościołów, jak gdyby odzwierciedlają-
cych ważne miejsca w Jerozolimie z czasów Chrystusa. Fundatorem Kalwa-
rii był Mikołaj Zebrzydowski, dlatego została nazwana Zebrzydowską. 
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W okresie odpustu Wniebowzięcia w piątek już od rana każda kompania 
indywidualnie odprawia tzw. „Dróżki Pana Jezusa”. Jest to nabożeństwo bę-
dące rozszerzoną wersją Drogi Krzyżowej, odprawiane w plenerze w ciągu 
kilku godzin. Podczas odprawiania dróżek każda kompania prowadzona jest 
przez wysoki, łatwo rozpoznawalny dla parafi an krzyż, któremu czasami to-
warzyszą chorągwie lub sztandary. Tzw. stacji – kaplic jest 28. Przy każdej 
z nich przewodnicy odczytują stosowne opisy nawiązujące do Pisma Świę-
tego lub tradycji. Spotykaliśmy kompanie, których przewodnicy znali na pa-
mięć teksty czytań dróżek. Między stacjami kompanie modlą się lub śpiewa-
ją tradycyjne kalwaryjskie pieśni lub współczesne pieśni pasyjne. „Dróżki 
Pana Jezusa” rozpoczynają się stacją „Pożegnania z Apostołami”, a następna 
jest w kaplicy „Modlitwy w Ogrójcu” w Ogrodzie Oliwnym. Droga pojma-
nego tam Jezusa prowadziła przez rzekę Cedron. Według tradycji żydowscy 
żołnierze przeszli mostem, a Jezusa przegonili przez wodę. Pobożni pątnicy 
również pokonują rzekę Cedron znajdującą się na trasie Dróżek w bród, cza-
sami nie zdejmując nawet obuwia. Istniejące niegdyś w Jerozolimie bramy 
znalazły odzwierciedlenie w Kalwarii Zebrzydowskiej, toteż kompanie prze-
chodzą przez nie idąc śladami Chrystusa. W „mieście” Jerozolima, którego 
kaplice stoją obok współczesnych domów mieszkańców Kalwarii, znajdują 
się m.in. Wieczernik oraz Pałac Kajfasza, w którego podziemiu jest piwnica 
– „Ciemnica”, gdzie Chrystus spędził ostatnią noc przed męką. W tym dość 
ciasno zabudowanym miejscu spotyka się kilka kompanii, przewodnik każ-
dej czyta głośno odpowiednie do stacji teksty. Gwar oraz przekupnie sprze-
dający napoje i słodycze przypominają rozgardiasz tamtej Jerozolimy przed 
świętem Paschy, w który wprowadzono pojmanego Jezusa, aby go skazać 
na śmierć. Od Kajfasza powiedli Go do Piłata. Przed pałacem Piłata odbył 
się sąd nad Jezusem z Nazaretu. Następnie prowadzili Go do króla Heroda 
i z powrotem popędzili do pałacu Piłata. Tradycja „Dróżek” nakazuje, aby tę 
trasę wszyscy, którzy mogą, pokonali biegiem. Zmęczeni dobiegają do wy-
sokich schodów przed pałacem Piłata, zwanych „Gradusami”. Zbudowane 
w formie zamkniętej klatki schodowej, pokonywane są na kolanach, gdyż 
w każdym ze schodów są umieszczone pod szybką relikwie Ziemi Świętej 
z czcią całowane przez pątników.

Przed pałacem Piłata rozpoczyna się Droga Krzyżowa. Idąc kamienistą 
drogą śladami męki Chrystusowej rozważa się w modlitwach i pieśniach 
szczegóły Jego cierpienia, opisywane czasem naiwnym językiem, ale z głę-
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boką wiarą. Większość uczestników nabożeństwa wczuwa się w nastrój, za-
chowując powagę i modląc się żarliwie. Pamiętam jak moja Mama upomi-
nała mnie, gdy zmęczony przysiadałem podczas czytań i modlitwy. Mimo 
mieszaniny czytań i śpiewów odprawianych równocześnie przez różne kom-
panie i czasami w ścisku w ciasnych miejscach, np. „gradusach”, czuło się 
w postawie pielgrzymów zaangażowanie i głęboką wiarę. Za Bramą Za-
chodnią droga na górę Golgotę jest bardzo stroma. Starszym uczestnikom 
nabożeństwa trudno tam wejść, a młodzi i silni albo pomagają starszym, 
albo zgodnie z tradycją wnoszą kamienie, czasami symboliczne, a czasem 
naprawde ciężkie. Widziałem ludzi, którzy stromiznę góry Kalwarii poko-
nywali na kolanach i nikt się temu nie dziwił.

Na pielgrzymkę do Kalwarii niemal zawsze wyruszało się z jakąś inten-
cją. Rzadko mówiło się o tym innym, ale zwykle były to ważne okoliczności 
życiowe (egzaminy, choroba w rodzinie, brak wiary, uzależnienie od nałogu 
lub po śmierci bliskich). Intencje te „niosło się” aż na Golgotę, towarzysząc 
Chrystusowi dźwigającemu krzyż i składało się je w Kościele „III Upadku” 
obchodząc ołtarz z fi gurą Chrystusa leżącego pod krzyżem. Zamawiało się 
tam zazwyczaj mszę św. w tej intencji. W kaplicy „Obnażenia” pątnicy idący 
po raz pierwszy zostawiali swoje korony cierniowe.

Na górze Ukrzyżowania w gęsto ustawionych kaplicach odprawia się 
ostatnie stacje Drogi Krzyżowej, rozważając śmierć Boga-Człowieka.

W powadze Dróżek Pana Jezusa, w których uczestnictwo trwało kilka 
godzin, były też przerwy, podczas których spożywało się niesione ze sobą 
produkty. Ponieważ „Dróżki Pana Jezusa” odprawiane są w piątek (dzień 
postny), były to przeważnie słodkie bułeczki upieczone przez Mamę i jaj-
ka na twardo zagryzane kiszonymi ogórkami kupowanymi prosto z beczek 
na wozach. Smakowały wyśmienicie. Przerwy na posiłek były konieczne, 
gdyż po wyjściu z noclegu ok. godz. 5 rano przebywało się na „dróżkach” 
do wczesnych godzin popołudniowych. Poza tymi planowanymi przerwami 
nikt nie podjadał, traktując całą przestrzeń dróżek jak kościół. Znam takich 
ludzi, którzy w tym dniu pościli jak w Wielki Piątek, jedząc tylko jeden po-
siłek lub wcale.

A siły w tym dniu trzeba mieć dużo, ponieważ po południu odbywa się 
jedyne w swoim rodzaju nabożeństwo – „Pogrzeb Matki Boskiej”. Na tra-
sie od Domku Marii w Jerozolimie do Grobku umiejscowionego za Bramą 
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Wschodnią u podnóża Góry Oliwnej, w uroczystej procesji poprzedzonej 
mszą świętą, jest niesiona „trumienka” z fi gurką Matki Boskiej.

Charakterystyczne, że w odniesieniu do Matki Boskiej, o której tradycja 
mówi, że nie umarła, ale zasnęła, w Kalwarii Zebrzydowskiej mówi się nie 
grób, a „grobek”, oraz nie trumna, lecz „trumienka”.

W „Pogrzebie” uczestniczą tłumy wiernych – nie tylko ci z pielgrzymek, 
ale także ci, którzy specjalnie na to nabożeństwo przyjeżdżają z bliska i z da-
leka. Pamiętam lata, gdy liczbę uczestników oceniano na sto i więcej tysięcy. 
Gdy Karol Wojtyła był jeszcze arcybiskupem diecezji krakowskiej, niemal 
co roku pojawiał się na trasie „pogrzebu” witany owacyjnie.

Tak jak w czasie pogrzebu zwykłych ludzi przed trumną niesie się wień-
ce i wiązanki kwiatów od rodziny i przyjaciół zmarłego, tak na Pogrzebie 
Matki Boskiej przed trumienką formowana jest procesja złożona z tzw. 
„asyst”, wystawianych przez poszczególne parafi e i zgromadzenia. Asysty 
niosą emblematy – małe fi gurki, duże różańce dochodzące do kilku metrów, 
poduszki w kształcie serc oraz „korony Matki Boskiej” ufundowane przez 
parafi e. Te korony są wykonywane z różnych materiałów – korali, koronek 
i in.. Najpoważniejsze są stalowe, pozłacane i ozdobione kamieniami, tak jak 
królewskie z historycznych obrazów. Poduszka, na której spoczywa korona, 
jest ozdobiona girlandą z asparagusa oraz kilkunastoma i więcej sztucznymi 
kwiatami. W dużych asystach z wieloletnią tradycją panna niosąca w tym 
dniu poduszkę z koroną nazywana jest „królową”. Większość asyst składa się 
z dziewczynek i panienek ubranych w białe suknie. W procesji uczestniczą 
w białych sukniach także dojrzałe niewiasty, prawdopodobnie zachowujące 
panieństwo. Te dojrzałe, a nawet stare kobiety w czasach mojej młodości 
budziły we mnie uśmieszek politowania. Teraz, gdy sam jestem dojrzałym 
mężczyzną, mam dla tych „panienek” głęboki szacunek.

Asysty młodzieżowe składały się z kilkunastu do kilkudziesięciu dziew-
czynek i panien. Niektóre parafi e wystawiały asysty par, gdzie pannom 
towarzyszyli kawalerowie ubrani w czarne garnitury. W dniu „pogrzebu” 
młodzieńcy mieli czarne „muszki”, a dziewczęta niosły zapalone świece. 
Asysty szły dwoma szpalerami poprzedzającymi „królową” niosącą koro-
nę w towarzystwie „króla”. „Królową zostawała panienka z dużym stażem 
w asyście. W czasie przemarszu koronę zawsze niosła królowa. Król po-
magał jej tylko na postojach. Dla młodszych dziewczynek zaszczytem było 
potrzymanie korony choć przez chwilę.
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Uczestniczą w „pogrzebie” także asysty „ludowe”. Przedstawiciele para-
fi i i zgromadzeń w różnym wieku, ubrani w tradycyjne stroje, poprzedzają 
asysty „białe” z koronami. W tym barwnym korowodzie byli krakowiacy, 
górale z różnych stron Podhala, Ślązacy w strojach górniczych i żywieckich. 
Między poszczególnymi asystami szły orkiestry dęte, w niektórych latach 
było ich kilkanaście. W czasie przemarszu między kapliczkami stacji „po-
grzebu” orkiestry grały żałobne marsze i pieśni. Na czele procesji „szły” 
krzyże niesione przez przedstawicieli parafi i, z których kompanie przyszły 
na Kalwarię.

Procesja „pogrzebu” miała czasami ponad kilometr długości, złożony 
z krzyży, asyst ludowych, orkiestr i asyst młodzieżowych. Jest to barwny, 
ale poważny, uroczysty korowód, dodatkowo oświetlony wieczorem rzęda-
mi zapalonych świec.

Kolejność asyst nie było przypadkowa. Układają ją opiekunowie sank-
tuarium kalwaryjskiego – ojcowie bernardyni, ustawiając je według zasług 
i powagi wyglądu. Najbardziej honorowe miejsce – tuż przed trumienką, 
zajmuje mieszana asysta cieszyńska. Przed nią szły krakowska, tarnowska 
i inne. Asysta skawińska, gdy z dziewczęcej została przekształcona na mie-
szaną, awansowała na siódme, ósme miejsce od trumienki.

Pogrzeb rozpoczyna się ok. godz. 17 przy Domku M.B. i po mszy św. 
rusza na trasę ok. 3 km, na której zatrzymuje się przy stacjach, gdzie są 
wygłaszane kazania. Między stacjami „trumienkę” oraz towarzyszący jej 
baldachim niosą młodzieńcy i mężczyźni z asyst mieszanych. Dla uczestni-
ków tego nabożeństwa jest to ogromny honor i wielkie przeżycie. Pamiętam 
wzruszenie i dumę, jakie towarzyszyły mi, gdy miałem możliwość nieść tru-
mienkę z fi gurą Matki Boskiej. Należy przyznać, że młodzież występująca 
w asystach potrafi ła na ogół zachować się właściwie. Opiekunowie asyst 
dbali o to, aby pary szły dostojnie z zachowaniem szyku szpaleru i odległości 
między asystami, aby procesja była zwarta. Podziwu godne były momenty, 
gdy czasami podczas Pogrzebu lub niedługo przed padał deszcz i na drodze 
stały spore kałuże. Wystrojeni członkowie orkiestr i asyst stali w deszczu lub 
brnęli przez kałuże, znosząc cierpliwie te niedogodności, ofi arując je Matce 
Boskiej.

Ogromny tłum wiernych uczestniczący w Pogrzebie na ciasnych odcin-
kach trasy (były tam do pokonania m.in. dwa mostki) napierał, wciskając się 
między asysty, dzieląc, rozrywając procesję. Dlatego asystom często towa-
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rzyszyli członkowie pielgrzymek parafi alnych, tworząc szpalery osłonowe. 
Nieśli oni także napoje, gdy był upał, lub parasole i płaszcze przeciwdesz-
czowe na wypadek deszczu. Jako nastolatek, gdy asysta skawińska nie była 
jeszcze mieszana, z poczucia odpowiedzialności między innymi za swoje 
siostry odpierałem napór tłumu w tych trudnych miejscach. „Zasłużyłem so-
bie” na uczestnictwo w asyście mieszanej i zaszczyt niesienia trumienki.

Opiekunką asysty skawińskiej w tym czasie była moja Mama. Chodziła 
na pielgrzymkę do Kalwarii „od zawsze” kontynuując tradycję Sikorskich. 
Jej Ojciec, a mój dziadek Hieronim Sikorski, był wieloletnim przewodni-
kiem kalwaryjskim, a zarazem opiekunem asysty. W naszej rodzinie ode-
brane zostało symbolicznie to, że dziadek umarł w wigilię Wniebowzięcia, 
jakby Matka Boska zabrała go ze sobą.

Mama zawsze dbała o wystrój korony. Nie wiem, jak to robiła, bo 
w owym czasie byliśmy raczej ubodzy, ale zawsze uciułała pieniądze na 
dwa komplety sztucznych kwiatów (zawsze bardzo ładnych), osobne na Po-
grzeb, a inne na procesję Wniebowzięcia. W nocy z czwartku na piątek, gdy 
większość pielgrzymów już spała, Mama z przyjaciółkami pracowicie stro-
iły koronę. Wśród pomagających była najpierw siostra dziadka Sikorskiego 
– ciocia Jadwiga Pęczyńska, a później panie Elza Baumgartner i pani Czop-
kowa. Strojenie korony odbywało się także w nocy z soboty na niedzielę. Po 
śmierci Mamy pani Baumgartner, nazwana przez członków „Ciocią Elzą”, 
przejęła opiekę nad asystą.

Tak się przedziwnie złożyło, że jedną z opiekunek asysty krakowskiej 
była przez długi czas Maria Pęczyńska, moja ciocia „Maniunia”, córka cio-
ci Jadwigi. Ciocia Maniunia pochodziła ze Skawiny, mieszkała i pracowała 
jako nauczycielka na Śląsku, w Szopienicach, a opiekowała się asystą kra-
kowską razem z panem XX, aktorem z teatru w Tarnowie.

Jako matka chrzestna mojej siostry Krysi, dość wcześnie zabrała ją do 
asysty krakowskiej i po latach Krysia była tam dwukrotnie „królową”. 
W sukni uszytej na tę okazję brała później ślub.

W asyście krakowskiej uczestniczyli także młodzieńcy ze Skawiny, gdy 
skawińska była jeszcze tylko żeńska. Byli to przeważnie starsi ministranci. 
Wśród nich znalazł się także mój brat Wojtek, który w swoim pogmatwanym 
życiu miał i ten wzniosły epizod. Gdy umarł, przez pamięć jego noszenia tru-
mienki Matki Boskiej w czasie jej pogrzebu, zanosiliśmy modlitwy za jego 
duszę za pośrednictwem Matki Kalwaryjskiej.
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Pogrzeb Matki Boskiej kończy się późnym wieczorem przy kościele 
Grobku M.B. na tzw. Dolinie Jozafata, gdzie mszę świętą odprawiał zwy-
kle przybyły biskup. Potem wierni i asysty z zapalonymi świecami, aby 
oświetlać sobie drogę, rozchodziły się na kwatery. Być może ten widok za-
inspirował biskupa Karola Wojtyłę do zorganizowania marszu ze świecami 
w sobotni wieczór, w ramach spotkania z młodzieżą.

W ciągu roku między świętami Odpustu Wniebowzięcia wszystkie cenne 
korony były przechowywane w klasztornym skarbcu, skąd mogły je wziąć 
tylko upoważnione osoby we czwartek przed Pogrzebem, a wracały w nie-
dzielę po procesji Wniebowzięcia.

Świeccy przewodnicy kalwaryjscy rekrutowali się z różnych stanów i za-
wodów. Wśród skawińskich mój dziadek Sikorski był masarzem, starszym 
cechu rzeźników. Pamiętam Jana Galacińskiego, Stanisława Muszyńskiego, 
który prowadził sklep z jarzynami na tzw. Szwabach. Żeby zostać przewod-
nikiem, trzeba było wielokrotnie uczestniczyć w pielgrzymkach (niektórzy 
pątnicy, m.in. moja Mama, byli ponad 30 razy), brać udział w społecznym 
przygotowaniu sprzętu, zamawianiu noclegów, także w spotkaniach forma-
cyjnych organizowanych przez Ojców Bernardynów. Przewodnik musiał 
mieć zdrowie i mocne nogi. Dobrze, gdy przewodnik miał mocny głos i do-
bry słuch, co decydowało o jakości śpiewu kompanii. Dobrze śpiewał Staś 
Muszyński, który w ciągu roku był czynnym członkiem chóru parafi alnego 
w tenorach. Był tam moim starszym kolegą, gdyż razem z Mamą i siostrą 
Krysią śpiewaliśmy w chórze parafi alnym prowadzonym przez organistę Jó-
zefa Salusa.

W czasach licealnych marzyło mi się, że w przyszłości, tak jak dziadek, 
będę przewodnikiem kalwaryjskim.

Nie z każdą kompanią, ale ze skawińską zawsze, szedł na pielgrzymkę 
ksiądz. Odprawiał dla kompanii mszę św. w kaplicy cudownego Obrazu, na 
ganku bazyliki lub w kościele Ukrzyżowania. Służył spowiedzią, w tamtych 
czasach tylko w konfesjonale. Uczestniczył w Dróżkach, przy niektórych 
stacjach głosząc krótkie kazania. Był to doskonały sposób, aby parafi anie 
mogli bliżej poznać księdza, którego w Skawinie spotykali tylko przy udzie-
laniu sakramentów.

W sobotę odprawiane są Dróżki Matki Boskiej składające się z trzech 
części: I – Boleści M.B. na trasie częściowo pokrywającej się z Drogą Krzy-
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żową, lecz obchodzone w przeciwnym kierunku; II – Zaśnięcia – na tej trasie, 
którą w piątek prowadził Pogrzeb; III część – Wniebowzięcia od grobku do 
kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej. Trzy części dróżek obejmujące 24 ka-
plice-stacje obchodzi się w ciągu 5–6 godzin. Modlitewna wędrówka w tym 
dniu na trasie kilku kilometrów wymaga skupienia, ale nie jest pozbawiona 
oddechu i radosnej atmosfery, szczególnie gdy czekając w długiej kolejce, 
aby przejść na kolanach przed grobkiem i fi gurą Matki Boskiej Wniebowzię-
tej, kompanie rywalizują „na śpiew”. Ważny jest nie tylko głośny śpiew, ale 
jego jakość i bogaty repertuar. Także przerwy na posiłek w tym dniu są pełne 
żartów i sympatycznych rozmów.

W sobotę po południu zwykle szło się „na odpust”. Od miasta na zboczu 
i u podnóża góry, na której stoi klasztor i bazylika, rozłożone są kramy 
z dewocjonaliami i stragany ze słodyczami i odpustowymi cackami. Bliżej 
miasta działały typowe wesołe miasteczka ze strzelnicami, karuzelami i roz-
maitymi grami. W tym czasie wracało się myślą do tych, co zostali w domu, 
i kupowało im „coś” z odpustu. My młodzi szliśmy z dziewczynami na 
strzelnicę, aby ustrzelić im papierowe lub piórkowe kwiatki.

Arcybiskup Wojtyła wymyślił pod koniec lat szcześćdziesiątych nową 
tradycję. Zaprosił na sobotni wieczór młodzież na spotkanie na Górze 
Ukrzyżowania. Były to radosne spotkania, wypełnione krótkimi rozważania-
mi i śpiewem coraz popularniejszych religijnych piosenek tzw. oazowych. 
To właśnie tam poznawaliśmy i pokochaliśmy naszego Biskupa, który śpie-
wał z nami piosenki religijne i rozmawiał z nami jak straszy przyjaciel, a nie 
hierarcha Kościoła.

Wieczorem młodzież z zapalonymi świecami schodziła z góry do kościo-
ła M.B. Anielskiej (obecnie bazyliki ustanowionej przez papieża Jana Pawła 
II), śpiewając zawsze pieśń „Po górach, dolinach…” i na każde „Zdrowaś” 
i „Ave” podnosząc w górę świece. Co roku było nas coraz więcej, a idą-
cą rzekę ogników zaczęli oglądać i oklaskiwać dorośli wierni. To było ko-
lejne nasze zbiorowe wyznawanie wiary, dające nam młodym poczucie, że 
jesteśmy razem, szczególnie że czasy, gdy to się zaczynało, były niełatwe 
dla wierzących.

Moja pierwsza pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 1963 
była w czasie szczególnie nasilonej walki PZPR z Kościołem Katolickim. 
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Na każde wyjście kompanii ze Skawiny (tak jak z innych miejscowości) 
trzeba było uzyskać zgodę milicji. W roku owym zgody nie było, ale piel-
grzymka wyszła, tylko bez śpiewu, krzyża i sztandaru. Szliśmy małymi 
grupkami rozmawiając i modląc się. Czuło się w tym emocje „partyzantki”, 
szczególnie gdy w miejscach patrolowanych przez MO przemykaliśmy się 
opłotkami. Jako dziesięciolatek przeżywałem to mocno. Mama, idąc jak co 
rok na pielgrzymkę i zabierając mnie ze sobą, dawała mi kolejny przykład 
wiary i odwagi, której się po niej nie spodziewałem. 

Ale gdy blisko Kalwarii pojawiły się inne kompanie z krzyżami, i nasza 
skawińska kompania zebrała się w całość. Znalazł się także krzyż i sztanda-
rek przywieziony pociągiem przez kościelnego Felka Spólnika i do miasta 
weszliśmy ze śpiewem. W kościele pw. św. Józefa na rynku ludzie mieli łzy 
w oczach. Stamtąd poszliśmy wprost na posterunek milicji, gdzie był nasz 
nocleg.

W latach następnych od Skawiny do Kalwarii i z powrotem kompania 
szła z krzyżem i sztandarem. Powoli pojawiało się coraz lepsze nagłośnienie 
i śpiew był gromki i serdeczny, zwłaszcza wtedy, gdy wraz z odchodzącymi 
pątnikami cały tłum odprowadzających ich członków rodzin i przyjaciół śpie-
wał „Serdeczna Matko…” na melodię taką samą jak „Boże coś Polskę…”.

Niesienie krzyża na trasie 16 km do Kalwarii, a potem na Dróżkach, było 
honorem, a zarazem dużym wysiłkiem. Krzyż, zgodnie z tradycją, nosili 
chłopcy, a sztandarek dziewczęta, wymieniając się na trasie. Jednego roku 
w okolicach mojej 18-tki podjąłem w sercu zobowiązanie i niosłem krzyż 
prawie całą drogę do Kalwarii i przez Dróżki Pana Jezusa. 

W niedzielę w okolicach 15 sierpnia odbywa się procesja Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny. Rozpoczyna się wcześnie rano przy Grobku 
M.B. Od stacji do stacji niesiona jest fi gurka Matki Boskiej Wniebowziętej 
ubrana w uroczyste szaty, osłonięta bardzo wysokim baldachimem. Niosą 
je młodzieńcy i mężczyźni z asyst mieszanych i ludowych, które poprze-
dzają fi gurkę w procesji. Dziewczęta z asyst niosą nie świece, lecz kwiaty, 
a młodzieńcy mają białe muszki zamiast czarnych. Liczne orkiestry idące 
między asystami grają w tym dniu pieśni maryjne lub pogodne marsze. Trasa 
prowadzi do bazyliki Matki Boskiej Anielskiej pod górę, przez most i często 
pod drzewami (charakterystyczne są aleje wysadzane kasztanowcami), toteż 
niesienie fi gurki i baldachimu jest zadaniem nie tylko bardzo wzruszającym, 
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ale związanym z niemałym wysiłkiem. Stanowiło to jednak zawsze powód do 
autentycznej dumy i głębokiego religijnego przeżycia. Wdzięczny jestem Ma-
mie i Matce Boskiej, że dane mi było kilka razy nieść fi gurkę Wniebowziętej.

Uroczysta procesja kończy się przed Kaplicą Cudownego Obrazu, gdzie 
na zewnątrz murów otaczających klasztor jest urządzony ołtarz polowy. Po-
niżej ołtarza gromadzą się asysty „białe” i barwne – ludowe, które do koń-
ca mszy zakończonej błogosławieństwem fi gurką Wniebowziętej, a w nad-
zwyczajnych przypadkach – Cudownym Obrazem Matki Boskiej, cierpli-
wie trwają w gorącym słońcu godzin południowych. Naprzeciw ołtarza, na 
zboczu Góry Ukrzyżowania, jak w amfi teatrze, gromadzi się tłum wiernych 
pątników i tych, którzy specjalnie na Procesję Wniebowzięcia przyjeżdżają 
z bliska i daleka z całej krakowskiej diecezji, a także z Czech i Słowacji. 
Układ zbocza góry daje doskonały widok na ołtarz i zgromadzone pod nim 
asysty, a rosnące tam drzewa dają cień i naturalne siedzenia z wystających 
korzeni. Zainstalowane głośniki umożliwiają także doskonałą słyszalność 
odprawianej mszy i głoszonych kazań. Liczba zgromadzonych była ocenia-
na na kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

Tam właśnie gromadziły się tysiące ludzi, witając Papieża Jana Pawła II 
– Karola Wojtyłę, gdy nawiedzał kalwaryjskie sanktuarium.

Po mszy na podwyższeniu ołtarzowym pojawiały się orkiestry dęte 
i trwał koncert różnorodnych melodii, nie tylko nabożnych, ale także muzyki 
rozrywkowej. Taka forma hiszpańskiej „fi esty” – podniosłych nabożeństw 
połączonych z radosnymi zabawami – to również piękno kalwaryjskiej tra-
dycji łączącej duchowość i religijność z różnorodnymi elementami kultury 
regionu krakowskiego i Pogórza.

Po mszy wracaliśmy na nocleg, gdzie po przebraniu się i odniesieniu ba-
gaży, po krótkim odpoczynku ruszaliśmy w drogę do domu. W ostatnich 
latach, gdy nocleg jest na Bugaju, droga powrotna wiedzie koło klasztoru. 
Czasami mimo tłoku udaje się kompanii dostać do Kaplicy Cudownego Ob-
razu, przed którym po raz ostatni w tym okresie zanosiło się prośby. Zawsze 
wzruszała (nie tylko mnie) intonowana przy tej okazji błagalna pieśń:

Maryjo, przed Twym Obrazem; może już ostatnim razem;
klękamy przed Twym obliczem. Matko, czy nas puścisz z niczem…

Myślę, że nikt nie odchodził z niczym. Jeżeli nie czuł się od razu wysłu-
chany (choć znam i takie przypadki), to głębokie przeżycia oraz świadectwo 
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wiary tysięcy ludzi współuczestniczą-
cych w nabożeństwach były „ładowa-
niem baterii” na cały rok.

Podczas powrotu do Skawiny, 
szczególnie w latach, gdy publiczne 
wyznawanie wiary nie było popu-
larne, ogromnym przeżyciem było 
dla mnie zawsze, gdy rosnący tłum 
pielgrzymów i dołączających do nich 
witających rodzin, wchodząc na ska-
wiński rynek, co roku podejmował 
pieśń-hymn „My chcemy Boga…”, 
śpiewając ją na przestrzeni między 
ratuszem a posterunkiem Milicji 
Obywatelskiej. W latach 60. do 80. 
było to demonstracją i wyznaniem 
wiary tak specyfi cznym, że śpiewają-
cym (piszę o sobie, ale wiem, że nie 

tylko mnie) dreszcz przechodził po plecach, gdy śpiewało się całym sercem 
i całym gardłem.

Po powrocie do domu często wracało się w myślach i rozmowach rodzin-
nych do pielgrzymki. Piękna kopia obrazu M.B. Kalwaryjskiej była bardzo 
ważna w moim domu rodzinnym obok wielkiego krzyża z domu dziadków 
Kolstrungów i innych obrazów religijnych: „Chrystus – Dobry Pasterz” czy 
„Chrystus nauczający z łodzi Piotrowej”, „Matka Boska z Lourdes ukazu-
jąca się Bernadetcie”. Ten ostatni miał na ramach całą Drogę Krzyżową 
w obrazkach.

Dlatego w chwilach kryzysu czuliśmy potrzebę zwracania się o opiekę do 
Matki Kalwaryjskiej i jej wsparcie w potrzebach.

Sam tego doświadczyłem w II klasie liceum. W grudniu, w niedzielę 
przed Wigilią, wybrałem się z kolegami na narty. Był ładny śnieg, a do tego 
tęgi mróz –18ºC. Tak się stało, że całkowicie odmroziłem sobie ręce. Wła-
ściwie to je zamroziłem, tak że ojciec odcinał kijki piłą, bo zamarzły w rę-
kawicach razem z palcami. Na pogotowiu lekarz uznał, że odmrożone palce 
– po trzy w każdej dłoni trzeba odciąć. Mimo straszliwego bólu i rozpaczy, 
a może właśnie dlatego, zacząłem się modlić do Matki Boskiej Kalwaryj-

Franciszek i Jadwiga Ocetkiewiczowie, Helena 
Chmie lko wa, Agnieszka Ocetkiewicz (siostra Jad-
wi gi) i Kry sia Kolstrungówna (obecne Grajny)
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skiej o pomoc, abym nie stracił palców, i czułem, że nie zostanę bez pomocy. 
Odmówiłem poddania się operacji. Rehabilitacja była długa, a chodzenie 
przez pół roku z opatrunkami na rękach bardzo uciążliwe. W tym czasie 
doznałem wielu serdecznych gestów pomocy od rodziny i kolegów. Ale 
w maju mogłem już wszystkimi palcami uścisnąć dłoń lekarza, który prowa-
dził moje leczenie. W sierpniu poszedłem na Kalwarię podziękować Matce 
Boskiej Kalwaryjskiej za ratunek. Dziękuję Bogu i Matce Boskiej wiele razy 
nadal i z wielką ufnością idę do niej, czy to do Kalwarii, czy do Częstocho-
wy, szczególnie w trudnych chwilach, których nie brakowało w moim życiu 
rodzinnym i zawodowym.

Szedłem na Jasną Górę z moją córką Joasią, aby podziękować za jej zda-
ną maturę, za uniknięcie uszkodzenia ciała w moim ciężkim wypadku samo-
chodowym, a w tym roku pójdę, aby podziękować za 25 lat małżeństwa.

Kilka lat temu byłem w Skawinie 15 sierpnia na imieniny swojej siostry 
Marysi. Tradycyjnie wybraliśmy się witać pielgrzymów wracających z Kal-
warii. Było mi smutno na widok garstki starszych ludzi, którzy stanowili 
skawińską kompanię, a wśród nich prawie 80-letnia „Ciocia Elza”. Niestety, 
starzy pątnicy kalwaryjscy się wykruszają, a młodzi nie zostali być może 
zaszczepieni pięknem i wartościami kalwaryjskiej pielgrzymki. Czy zginie 
tradycja kultywowana od wielu pokoleń mimo tylu przeciwności? Byłoby to 
ogromną stratą. Nie pozwólmy na to!!!

Przepiękna jest symbolika pielgrzymki do Kalwarii. Wyruszając z domu 
zabiera się bagaże, ze sobą podręczny plecak lub chlebak. Najważniejsze, 
co niesie się do Matki Bożej, to intencje: dziękczynne, przebłagalne, a naj-
częściej prośby w ważnych sprawach własnych, rodziny, kraju. Gdy w po-
dróży po raz pierwszy z odległości kilku kilometrów pojawi się na zboczu 
góry charakterystyczna sylwetka klasztoru i bazyliki, gdzie czeka w Cudow-
nym Obrazie Matka Boga i Ludzi, kompania spontanicznie upada na kolana 
i śpiewa „O Maryjo, witam Cię…”. U końca wędrówki przechodzi się przez 
miasto pokryte reklamami (sławne meblami), następnie pielgrzymi idą mo-
zolnie pod górę, przebijając się przez rozbawiony tłum zgromadzony mię-
dzy kramami sprzedającymi tanie błyskotki. W końcu kompania wchodzi na 
Rajski Plac – dziedziniec u podnóża kościoła – bazyliki p.w. Matki Boskiej 
Anielskiej oddzielony od targowiska wysokim metalowym ogrodzeniem, 
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przez które prowadzą trzy wiel-
kie bramy. Charakterystyczny jest 
zgiełk i rozgardiasz Rajskiego Placu 
w okresie odpustu Wniebowzięcia, 
gdy każda grupa kontynuuje swój 
głośny śpiew i słychać czasami kil-
ka lub kilkanaście pieśni i głośnych 
modlitw równocześnie. Tu kończą 
się modlitwy kompanijne. Wokół 
Placu znajdują się tzw. Krużganki, 
w których stoją duże konfesjonały 
zachęcające do pojednania się z Bo-
giem przez sakrament spowiedzi.

Do pięknego kościoła zwieńczo-
nego dwiema wieżami prowadzi kil-
kadziesiąt schodów, które jak zdro-
waśki Różańca lub inne modlitwy 
pokutne podnoszą nas z doliny co-
dziennego życia i hałasu indywidu-
alizmu do pogodnej ciszy lub rado-
snego zbiorowego śpiewu kościoła 

Aniołów. Do kaplicy Cudownego Obrazu wchodzi się przez kościół. Żarliwa 
modlitwa jest cichą rozmową bezpośrednio z Jezusem lub Jego Matką przed 
Obrazem Matki Kalwaryjskiej. W tym kościele przypomina się Kana Gali-
lejska, gdzie zatroskana Maria – Matka Boża mówi „Synu – wina nie mają”. 
Tego wina różnorodnych życiowych potrzeb. I Syn nie odmawia Matce; to 
ogromna nasza nadzieja na jej niezawodne pośrednictwo. Ale równocześnie 
Maria zwraca się do sług – do nas: „Uczyńcie, co wam powie”. Pięknie myśl 
tę rozwija znana religijna piosenka

Uczyńcie, co wam powie Syn, przeobleczcie wiarę w czyn;
niech się Słowo Boże stanie Ciałem w każdym z was.

Z tym przesłaniem i nadzieją wracamy znów do hałasu miasta, jarmar-
ku próżności i codziennych trosk. I dlatego w chwilach zwątpienia idzie-
my znów na Kalwarię, gdzie pod Górą Ukrzyżowania czeka Łask Pośred-
niczka.

 

Jadwiga Pęczyńska, Pelagia Janeczek, Jadwiga 
i Agnieszka Ocetkiewicz, Helena Chmielkowa, 
Krysia i Irena Kolstrungówny
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W naszej rodzinie dość często poza odpustem Wniebowzięcia udawali-
śmy się do Kalwarii z okazji różnych świąt lub spontanicznie. Ja jeździłem 
tam na rowerze, inni udawali się koleją, pokonując dość długą drogę pod 
górę od stacji do bazyliki. W ostatnich latach niemal pod klasztor dojeżdża 
się samochodami.

Dość regularnie udawaliśmy się zbiorowo w dniu 8 września, kiedy to 
odprawiane były Dróżki za Zmarłych. Szczególnie ważne stało się to po 
śmierci Mamy, która właśnie w tym dniu obchodziła imieniny.

Ja z wielką radością zawiozłem na Kalwarię moją żonę Basię, by jej po-
kazać urok tych miejsc, gdzie umacniała się moja wiara. Jedna z ostatnich 
wizyt, gdy udaliśmy się wspólnie z córką Joasią oraz z moimi siostrami Ma-
rysią i Irką, była w przededniu odwiedzin Kalwarii Zebrzydowskiej przez 
Jana Pawła II w czasie jego ostatniej pielgrzymki do Polski. Całej Polsce 
i całemu światu pokazał On, jak ważne to miejsce było dla Niego i w jego 
życiu. On także w dzieciństwie przybywał tu z ojcem z pobliskich Wadowic, 
a później wracał z Krakowa jako kapłan i biskup do Kalwarii, aby w ciszy 
Dróżek i przez Obrazem Matki Kalwaryjskiej przemyśleć ważne dla Kościo-
ła krakowskiego problemy. Zapraszał tu także innych.

Pamiętam spotkanie mężczyzn diecezji krakowskiej w czerwcu. Byłem 
wtedy po wojsku, na studiach. Zebrało nas się kilkanaście tysięcy „chłopa”. 
Z kardynałem Wojtyłą udaliśmy się odprawić Drogę Krzyżową. Na stacji 
Włożenia Krzyża okazało się, że będziemy nieśli wielki, kilkunastometrowy 
krzyż drewniany, aby go postawić na Górze Ukrzyżowania jako pamiątkę 
tej pielgrzymki. Zachwyciło mnie, gdy ten ciężar w pozycji leżącej kilku-
dziesięciu mężczyzn podniosło na ramiona i gdy za chwilę spontanicznie 
krzyż znalazł się powyżej tłumu, niesiony na wyciągniętych w górę setkach 
męskich dłoni. Na stacjach krzyż kładziono na koziołkach, gdy ruszaliśmy, 
znów unosił się ponad tłum i „płynął” nad naszymi głowami. Każdy uczest-
nik nabożeństwa chciał choć przez chwilę nieść krzyż, dotykając go chociaż 
palcami. I ja miałem zaszczyt nieść ten krzyż na palcach uratowanych za 
wstawiennictwem Matki Kalwaryjskiej. W tym rozmodlonym tłumie poją-
łem, że nie ma takiego ciężaru, którego z wiarą nie można unieść.

Często wracałem na Kalwarię w różnych trudnych chwilach mojego ży-
cia, a szczególnie po śmierci bliskich mi osób: Taty, Mamy, Brata i maleń-
kiego synka Krzysia, po maturze, po skończeniu studiów. Tak się składało, 
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że smutne i tragiczne momenty łączyły się w czasie z innymi, pozytywnymi 
i zawsze było Matkę Kalwaryjską o co prosić i za co dziękować.

Byłem niedawno ogromnie dumny, gdy „moją kochaną Kalwarię” mo-
głem pokazać mojemu chórowi „Fermata” z Lublina i gdy chóralną pieśnią 
oddaliśmy cześć Matce Boskiej Kalwaryjskiej.

Chciałbym dożyć chwili, gdy na Kalwarię poprowadzę swoje wnuki. 
Oby mi starczyło zdrowia i sił, aby z nimi obejść Dróżki i przekazać im 
przynajmniej pamięć i niezwykły nastrój tych miejsc i obrzędów.

Ryszard Kolstrung
2006-07-08

Od redakcji: w trakcie przygotowywania Informatora do druku powyż-
szą publikację przeczytał długoletni prezes TPS, p. Stanisław Chmielek, nadal 
współpracujący z naszym pismem. On również pielgrzymował do Kalwarii, to-
też artykuł p. Ryszarda Kolstrunga poruszył go głęboko i przywołał falę wspo-
mnień. Temu zawdzięczamy stary, bo liczący blisko 120 lat, obrazek Kalwaryj-
skiej Pani, wydany z okazji koronacji obrazu w 1887 r. Od p. Chmielka też po-
chodzą dwie fotografi e z pielgrzymki wrześniowej, o prywatnym charakterze.

A oto fotografi e skawińskich asyst sprzed lat. Tylko nieliczne osoby udało się 
nam rozpoznać. Apelujemy do naszych Czytelników: pomóżcie nam opisać te 
zdjęcia – może wśród sfotografowanych osób znajdziecie siebie lub swych bli-
skich? Nasz adres: 32-050 Skawina, ul. Mickiewicza 26, tel. (0-12) 276-23-30. 
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Wspomnienia członka założyciela
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

Do Skawiny przyjechałem na mocy przeniesienia służbowego z Huty 
Metali Nieżelaznych Szopienice w dniu 3 maja 1954 roku pocią-
giem z Oświęcimia o godzinie 9:01. Pociąg ten kursuje do dziś. 

Przyjechało wtedy kilkanaście osób.
Ówczesny przystanek kolejowy Skawina Las miał wysokie perony. Wbi-

te w ziemię kołki i deski zasypane żużlem tworzyły ten tak tani, niezwykle 
pomysłowy, wygodny wysoki peron.

Po długim oczekiwaniu pod bramą wtedy tuż przy ulicy, z przepustką 
w ręku poszliśmy do dyrekcji mieszczącej się w budynku Instytutu. Rozma-
wiali z każdym z osobna dyrektor Jan Pałac i Marek Brafmann. Przyjęty zo-
stałem na upragnione stanowisko mistrza zmianowego na Elektrolizie – mój 
zawód wtedy to technik technolog elektrochemii. W tym samym dniu w pię-
ciu kolegów dostaliśmy mieszkanie w wielkim bloku przy ulicy Kościuszki. 
Z okna na trzecim piętrze był piękny widok na park i starą pocztę. Duży plac 
przecinała szeroka wydeptana ścieżka.

Huta przygotowywała się do rozruchu. Masowo szkolono załogę, koń-
czono montaż wanien elektrolitycznych w II hali. Mimo tych peronów na 
stacji Skawina Las, drewnianych niebieskich domków i wielu ulic o polnej 
nawierzchni mnie i nowym skawiniakom na ogół się tu podobało. Może 
sprawiał to zaszczyt udziału w uruchamianiu pierwszej polskiej Huty Alumi-
nium, na pewno piękna rzeka Skawinka, na pewno bliskość Krakowa, a mo-
że przede wszystkim dobre przyjęcie przez rówieśników, co jest tak ważne 
wśród dwudziestolatków. Do dziś pozostają moimi przyjaciółmi Andrzej 
Spólnik, Staszek Stochel, Józek Małysa, Włodek Galaciński i inni, także już 
świętej pamięci. Gorzej było z dziewczynami, ale przecież zjechało wtedy 
do Skawiny około tysiąca młodych, żądnych kariery i stabilizacji chłopców.

Mój dziadek, stary górnik, gdy wiedział, że nie wrócę ani do Pszowa, ani 
do Wodzisławia, mówił: dobrze jest żyć w małym miasteczku koło wielkie-
go miasta.

Dziś Skawina nie jest już małym miasteczkiem.
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Inż. Skoczyński, kierownik zmiany na Elektrolizie, jakoś bardzo szybko 
powołany stąd do Zjednoczenia na inne stanowisko, jeszcze potem przez 
dwa lata przyjeżdżał do Skawiny na wczasy nad Skawinką.

Zaczął się rozruch huty, brutalna, nieludzka, ciężka praca uruchamiania 
wanien. 17 lipca 1954 roku wszystkie wanny w hali II były już uruchomio-
ne. Już płynęło to pierwsze polskie aluminium. Równocześnie z wielkimi 
problemami uruchamiano pierwszy wielki piec w Nowej Hucie. Tak dla rze-
telności trzeba wspomnieć, że pierwsze polskie aluminium malutką strużką 
płynęło już z doświadczalnych wanien w Hucie Trzebinia za sprawą profeso-
rów Zofi i i Mariana Ormanów. Wanny te nosiły imiona dziewcząt, zapewne 
ukochanych pionierów polskiego aluminium.

Drugą halę Elektrolizy (Hala I) uruchomiono jesienią 1954 roku i wte-
dy już jako „doświadczony hutnik” na rok zostałem odroczony z wojska. 
W wojsku okazało się, że bardziej tęsknię za Skawiną niż za stronami ro-
dzinnymi. O pozostawienie dla mnie stanowiska mistrza zmianowego wal-
czył zacny mój kierownik zmiany i przyjaciel Hieronim Orłowski. W roku 
1960 wybudowano i uruchomiono drugą serię Elektrolizy. W tym roku też 
pobraliśmy się z Felicją i dostaliśmy mieszkanie. Teraz nadszedł czas na stu-
dia, o których myślałem już od dawna. Było to wielkie obciążenie; przede 
wszystkim dla żony. W 1970 roku obroniłem pracę magisterską, a dzieci 
miały już wtedy 9 i 7 lat. 

Teraz można było pomyśleć o pracy społecznej. Do polityki zraziłem się 
w 1956 roku. Pewnego dnia zagadnął mnie śp. inż. Włodzimierz Chrenowski 
– „Czy nie zechciałbyś być radnym?” – i byłem radnym przez 4 kadencje.

Wtedy to na jednej z Sesji Rady na naszej Gubałówce pani wicenaczelnik 
Miasta i Gminy Anna Porębska wysunęła propozycję założenia regionalnego 
stowarzyszenia w historycznym przecież mieście i powstało Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny. Czułem się już na całe życie związany ze Skawiną, więc 
bardzo chętnie do tego stowarzyszenia przystąpiłem. I tak stałem się człon-
kiem założycielem z legitymacją numer 16.

Pierwszym prezesem wybraliśmy Jana Gajniaka. Sekretarzem został 
śp. Zbigniew Raczyński. Z wielkim zaangażowaniem prowadził sprawy for-
malne. Założył ewidencję gromadzonych pamiątek. Nie pozwolił Towarzy-
stwu umrzeć z braku formalnego działania. Otrzymaliśmy skromny lokal 
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w zespole pawilonów Ajka. W wielkiej ciasnocie zbierał się tam zarząd TPS. 
Siedzieliśmy na starych krzesłach z obciętymi oparciami. Miały tę zaletę, 
że po zebraniu łatwiej je było pochować po kątach i pod stołem. Wtedy też 
powstał pomysł wystawienia w gablocie, w rynku, gazetki ściennej TPS, 
prekursora dzisiejszego Informatora.

Zarząd cały czas dopominał się o odpowiedni lokal. Zgromadzono 
już dość dużo wartościowych pamiątek i coraz trudniej było je pomieścić 
w ciasnym lokalu. W końcu nowe władze i burmistrz Jacek Krupa docenili 
naszą działalność i potrzebę przyzwoitego lokalu. Znaleźliśmy się na uli-
cy Mickiewicza 26. Powstała wystawa „Historyczna Skawina”, ciesząca się 
ciągle jeszcze uznaniem Skawinian i gości z całego świata.

W Towarzystwie były zawsze i są osoby, dla których działalność w TPS 
jest pasją życia. Nie chcę ich wymieniać, bo wszyscy dobrze wiemy, kto to 
jest.

Z tego miejsca chciałbym wspomóc władze naszego miasta i gminy 
w uznaniu za coraz pilniejszą potrzebę budowy nowoczesnego gmachu 
Urzędu Miejskiego, jakie już dawno mają Spijkenisse i partnerskie Huerth. 
Stary ratusz musiałyby wtedy objąć ważne organizacje społeczne, a przede 
wszystkim najbardziej do tego predysponowane Towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny.

Chcę jeszcze publicznie zauważyć, że Skawina jest pięknym miastem. To 
wynik pracy mieszkańców i dobrego zarządzania. Na pewno dobrze uloko-
waliśmy nasze przywiązanie do tego miejsca na ziemi.

Wspominał: Eugeniusz Krzemień

Skawina, 11 czerwca 2006
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Huta Aluminium – Zakłady Metalurgiczne

Uchwałą Prezydium Rządu nr 301 z dnia 29 kwietnia 1951 roku pod-
jęto decyzję o budowie huty aluminium w Skawinie. 20 lipca 1954 
roku w cieniu wydarzenia, jakim było uruchomienie pierwszego 

wielkiego pieca w Nowej Hucie, rozpoczęła produkcję pierwsza polska huta 
aluminium. Już przed II wojną światową prężnie rozwijająca się niepodległa 
Polska planowała wybudować hutę aluminium w Nisku nad Sanem. Wybuch 
wojny przeszkodził temu zamierzeniu.

Aluminium odkryte zostało dopiero w 1825 roku przez Oersteda w Danii,
a produkcję rozpoczął w 1854 Saint Claire Deville we Francji. Sto lat póź-
niej rozpoczęto produkcję tego wspaniałego metalu już metodą elektrolizy 
w solach stopionych również w Skawinie. Aluminium było i jest nadal jed-
nym z ważniejszych materiałów w rozwoju techniki i cywilizacji. Jego produ-
kcja na świecie mimo konkurencji innych materiałów rośnie bardzo szybko. 

Światowa produkcja aluminium (2)

Rok  1950 1960 1970 2001
Mln ton 1,5 4,5 10,2 27

W planach budowy huty aluminium pod koniec lat trzydziestych XX stu-
lecia należy dostrzec nowoczesną myśl gospodarczą przedwojennej Polski.

Lokalizacja huty w Skawinie, poza dobrym położeniem, miała też swój 
aspekt polityczny. Wybór miejsca opiniowali spechaliści sowieccy. Projekt 
huty był również sowiecki, a nadzór nad budową i uruchomieniem sprawo-
wali projektanci i specjaliści z huty Zaporoże. Obecnie lokalizację ze wzglę-
du na środowisko naturalne i bliskość Krakowa uznajemy za błędną.

Huta Aluminium dała jednak początek drugiemu etapowi rozwoju miasta 
Skawiny. Huta pociagnęła za sobą budowę elektrowni i osiedli mieszkanio-
wych. Infrastruktura socjalna nie nadążała za przyrostem ludności, ale Ska-
wina i okolice rozwijały się. Zbudowano drugą serię elektrolizerów, dającą 
podwojenie produkcji. Hucie Skawina wyznaczono rolę huty surowcowej. 
Nie godził się z tym jednak dyrektor mgr inż. Karol Kotlarczyk, jego kadra 
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techniczna i załoga. Ustawiczna modernizacja elektrolizerów i urządzeń ich 
obsługi dały wzrost produkcji i mechanizowały ciężką pracę.

Produkcja aluminium w Skawinie

Rok  1955 1959 1961 1968 1970 1980
Ton  20300 22800 47600 50700 51100 55000

Równocześnie powstała fabryka masy anodowej. Ambicją dyrektora Ko-
tlarczyka było przetwarzanie hutniczego aluminium. Huta podjęła produkcję 
całego szeregu stopów aluminiowych, wlewków dla walcowni i ciągarni, 
granulowanego proszku aluminium oraz walcówki, półwyrobu dla ciągarni 
przewodów elektrycznych. Opanowana została produkcja żył sektorowych 
do kabli energetycznych. W elektrolizerach udało się wyprodukować pewną 
część w gatunkach aluminium rafi nowanego. Stacja prostowników wytwa-
rzająca prąd stały dla elektrolizerów została zmodernizowana przez zastą-
pienie szkodliwych dla załogi prostowników rtęciowych krzemowymi.

Wokół huty Aluminium, noszącej od 1957 roku nazwę Skawińskich Za-
kładów Metalurgicznych, lokuje się Oddział Metali Lekkich Instytutu Metali 
Nieżelaznych. Huta otrzymała silne wsparcie naukowe od profesorów Zofi i 
i Mariana Ormanów, dyr. mgr. inż. Mieczysława Woźniaka i wielu innych 
pracowników Instytutu.

Przy Hucie Aluminium ulokował się też Zakład Doświadczalny, który 
przejął i rozwijał do skali przemysłowej opracowaną w Hucie produkcję 
syntetycznych korundów. Zakład Doświadczalny opanował technologię 
produkcji metali wysokiej czystości i metali rzadkich. Rozszerzające się 
z biegiem lat kontakty z instytucjami warszawskimi zakończyły się wraz 
z upadkiem Zakładu.

Surowcem dla huty był tlenek glinu. Import tlenku glinu zainspirował 
cały szereg prac nad technologią otrzymywania go z surowców krajowych. 
Prace te kończyły się na ogół niepowodzeniem poza metodą prof. Grzymka 
(AGH), któremu udało się uzyskać tlenek glinu przy produkcji cementu. Tle-
nek ten dobrze spełniał wymogi elektrolizy aluminium, jego wyższy koszt 
nie zachęcał jednak do inwestycji.

Niezwykle szeroką działalność socjalną prowadziła Huta Aluminium nie 
tylko w Skawinie, wspomagając szkoły i przedszkola oraz w okolicy, np. 
w ambitnej Woli Radziszowskiej. Trudno sobie wyobrazić Skawinę bez tzw. 
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Gubałówki i leżacych u jej stóp ogródków działkowych. Huta posiadała do-
brze położony przy ul. Orkana w Świnoujściu własny dom wczasowy Lim-
ba. Czynem społecznym i ze składek pracowników zbudowano piękny ośro-
dek kolonijny dla dzieci nad Popradem w Barcicach koło Nowego Sącza. 
Huta posiadała też kilka pięknych domków kempingowych, które lokowano 
w różnych atrakcyjnych miejscach.

Najważniejszym jednak udziałem huty Aluminium w rozwoju Skawiny 
było budownictwo mieszkaniowe. Także zatrudnienie i pomoc Huty pozwo-
liły wielu okolicznym mieszkańcom pobudować własne domy. W Hucie 
Aluminium w okresie pełnej mocy produkcyjnej zatrudnionych było ponad 
2500 osób ze Skawiny, okolicznych i dalszych wiosek oraz Krakowa.

Już na początku lat 70. dostrzeżono znaczną szkodliwość emitowanego 
przez elektrolizę fl uoru. Objawiała się ona w zwiększającej się liczbie zacho-
rowań pracowników, a także ginącej powoli roślinności wokół huty. Zlecono 
cały szereg badań medycznych i ekologicznych. Huta rozpoczęła intensyw-
ne starania o modernizację. Istniały już technologie czystych ekologicznie 
hut aluminium o minimalnej emisji fl uoru. Prowadzono dość szczegółowe 
negocjacje techniczne ze światowymi potentatami produkcji aluminium. 
Jednak wtedy już rozpoczynał się kryzys gospodarki polskiej. Dotkliwe dla 
Huty braki energii elektrycznej systematycznie pogarszały warunki pracy 
huty, psuła się technologia i rosła emisja fl uoru. Sprawą interesowało się śro-
dowisko krakowskich uczonych. Wykaz wszystkich opracowań zawarty jest 
w „Opinii na temat szkodliwego wpływu „huty Aluminium na środowisko 
przyrodnicze w rejonie Skawiny–Krakowa” wydanej w styczniu 1981 roku 
przez Radę Ochrony Środowiska Miasta Krakowa. Przerażające informacje 
o szkodliwości fl uoru doszły do prasy. Zdecydowana kampania prasowa do-
prowadziła do wygaszenia elektrolizy aluminium w Skawinie. Stało się to 
w styczniu 1981 na mocy decyzji prezydenta Krakowa J. Gajewicza i mini-
stra Z. Szałajdy. Krakowianie pozbyli się jednego emitenta fl uoru, zapomi-
nając do dziś, że drugi – jeszcze groźniejszy – działał z drugiej strony miasta, 
w Nowej Hucie.

Przed Hutą Aluminium, która przestała być hutą i po części wróciła do 
starej nazwy Zakłady Metalurgiczne, stanęło najtrudniejsze zadanie: utrzy-
manie skromnego, powstałego za dyrekcji Karola Kotlarczyka, przetwór-
stwa aluminium. W ten sposób udało się utrzymać i rozwinąć produkcję wal-
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cówki, stopów odlewniczych, aluminium do odtleniania stali, linek energe-
tycznych napowietrznych, granulatu aluminium, a także mikronizowanego 
tlenku glinowego, tak zwanego alundum, oraz masy anodowej. Zbudowano 
kompletną linię do przerobu złomu wyposażoną w nowoczesny młyn fi rmy 
Lindemann do kruszenia złomu i instalację „cieczy ciężkich” do oddzielania 
innych metali. W 1991 roku zawiązano spółkę z austriacką fi rmą Benda-Lutz 
Werke i wkrótce zbudowano zakład produkujący płatkowany proszek alumi-
niowy, ważny materiał w produkcji gazobetonów.

W tym samym czasie Zakłady Metalurgiczne zostały sprywatyzowane. 
Głównym właścicielem stało się przedsiębiorstwo handlu zagranicznego 
IMPEXMETAL.

Na skutek likwidacji krajowej bazy surowcowej produkcja masy ano-
dowej z zagranicznych surówców dla Huty Konin i na eksport stała się 
nieopłacalna i po pewnym czasie upadła. Upadła też ze względu na coraz 
większe koszty ogólnozakładowe produkcja alundum. Przerób złomu na 
nowoczesnej linii technologicznej był kosztowny i przegrywał konkurencję 
z prymitywnym przerobem i sprzedażą za granicę. Zakłady Metalurgiczne 
traciły kolejne dziedziny produkcji. Sprzedały swoje udziały w Benda-Lutz. 
Zmniejszyły liczbę zatrudnionych. Znaczne jeszcze możliwości technolo-
giczne czekają na ożywienie koniunktury albo też całkowitą przebudowę 
i wykorzystanie dogodnego położenia, dyspozycji wszystkich mediów ener-
getycznych, bocznicy kolejowej, bliskości autostrady A-4, portu rzecznego, 
lotniska oraz zaplecza naukowego krakowskich uczelni oraz zasobów wy-
kwalifi kowanej ludności. Zakłady Metalurgiczne dysponują też dużym, rów-
nym i ogrodzonym terenem z możliwością poszerzenia.

Huta Aluminium wyrządziła wielką szkodę naturalnemu środowisku 
Skawiny i okolic, była przyczyną utraty zdrowia setek swoich pracowników. 
Była też jednak sprawcą szybkiego rozwoju miasta Skawiny i okolic. To 
od Huty rozpoczął się drugi etap uprzemysłowienia Skawiny. Stanowi ona 
ważny i, miejmy nadzieję, nieskończony jeszcze rozdział w historii naszego 
miasta.
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Dyrektorzy Huty Aluminium:

Jan Pałac    1951 – 1956
Karol Kotlarczyk  1956 – 1972
Bolesław Graszewski 1972 – 1974
Ryszard Dzierwa  1974 – 1976
Janusz Jóźwik  1978 – 1980
Jerzy Jałoszyński  1981 – 1982
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Śladami generała Maczka

9 lipca 2006 roku ze Skawiny wyruszyła kolejna harcerska wyprawa 
mająca na celu kultywowanie pamięci czynu zbrojnego żołnierza pol-
skiego podczas II wojny światowej. Tym razem wyruszyła szlakiem 

1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka na ziemi francuskiej i belgij-
skiej. W Harcerskiej Izbie Pamięci znajdują się pamiątki po żołnierzach tej 
dywizji. Byli nimi skawinianie: szer. Jan Wróblewski, plut. Jan Podstawa, 
oraz krakowianin kpr. Antoni Wasilewski – korespondent wojenny. Wypra-
wę zorganizował skawiński „Czerwony Mak” przy pomocy biura podróży 
„Orlando” i przy życzliwości Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 

Rozpoczął ją długi przejazd autokarem przez tereny Polski i Niemiec do 
stolicy Francji, Paryża. Jego zwiedzanie rozpoczęliśmy od kościoła Saint-
Germain-des-Prés (św. Hermana na Łąkach), gdzie znajduje się sarkofag 
króla Jana Kazimierza mieszczący jego serce. Następnie udaliśmy się rue 
Bonaparte (ulicą Bonapartego), koło fontanny czterech kardynałów przy ko-
ściele Saint-Sulpice, do Jardin du Luxemburg (Ogród Luksemburski), gdzie 
podziwialiśmy ogrody francuskie i XVI-wieczny pałac Marii Medycej-
skiej, będący dziś siedzibą Senatu. Potem udaliśmy się na wzgórze Sainte-
-Geneviève (św. Genowefy), żeby podziwiać Panteon, mauzoleum wielkich 
ludzi, zasłużonych dla narodu. Spoczywa tam także wielka Polka Maria 
Skłodowska-Curie. Na frontowym tympanonie budowli widać hołd Francji. 
W pobliżu widoczny jest kościół Saint-Etienne-du-Mont (św. Szczepana), 
w którym złożone są relikwie patronki Paryża św. Genowefy. 

Kolejny etap to Sorbona – najstarszy uniwersytet w Europie, gdzie stu-
diowali m.in. Stanisław Konarski i Stanisław Staszic, a pierwszym profe-
sorem-kobietą, kierującą katedrą była Maria Skłodowska-Curie. Po drugiej 
stronie ulicy znajduje się Collège de France (Kolegium Francuskie) powoła-
ne jako alternatywa wobec nietolerancyjnej teologicznej Sorbony, gdzie wy-
kładał literaturę słowiańską Adam Mickiewicz. Obok jest też leycée Louis-
le-Grand (Liceum Ludwika Wielkiego), gdzie uczyli się m. in. Robespierre 
i Victor Hugo. 

Kontynuując zwiedzanie dochodzimy do kościoła Saint-Séverin (św. Se-
weryna), w którym jest polska kaplica z kopią obrazu Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, a następnie koło kościoła Melchickiego dochodzimy do Sekwany 
i wchodzimy na Île de la Cité (wyspę Cité), gdzie stoi gotycka katedra No-



tre-Dame (Matki Boskiej). Nawę główną otacza 29 kaplic. Najpiękniejsze 
są dwa witraże w formie rozet o kilkudziesięciometrowej średnicy. Przed 
katedrą jest centrum Paryża i Francji – „punkt zero”, od którego liczy się 
wszystkie odległości. 

Kolejno podziwiamy Palais de Justice (Pałac Sprawiedliwości), obok 
znajdującą się Saint Chapelle (Święta Kaplica), mieszczącą relikwie: Drze-
wo Krzyża i Koronę Cierniową. W pobliżu jest też budynek Prefektury 
Policji. Koło budynku paryskiego ratusza miejskiego wsiadamy do metra 
i udajemy się na place du Trocadéro (plac Trocadéro). Na placu wznosi się 
pomnik marszałka (m.in. Polski) Ferdynanda Focha na koniu. Są też budyn-
ki Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (Muzeum Sztuki Nowożytnej 
miasta Paryża). Następnie schodami schodzimy do place de Varsovia (plac 
Warszawski) i udajemy się na La tour Eiffel (Wieżę Eiffl a) wzniesioną w 
związku z Wystawą Światową w 1889 roku. Z antenami ma wysokość 320 
metrów i zmontowana jest z 15 000 stalowych elementów o wadze 9 000 
ton połączonych 2 500 000 nitów. Z górnego tarasu możemy podziwiać pa-
noramę Paryża. Tu kończymy pierwszy dzień pobytu w Paryżu i po kolacji 
w „Monte Carlo” w pobliżu Placu Gwiazdy (de Gaulle) udajemy się do ho-
telu „Premiere Classe” w Rungis na obrzeżach miasta. 

W drugim dniu pobytu podziwiając kościół Saint-Louis-des-Invalides 
(kościół Inwalidów), gdzie pochowany jest Napoleon Bonaparte, nowocze-
sną dzielnicę La Défense, l’Arc de Triomphe (Łuk Tryumfalny) na placu 
Gwiazdy z Grobem Nieznanego Żołnierza, docieramy na place de la Con-
corde (plac Zgody) ze staroegipskim obeliskiem z Luksoru, skąd mamy wi-
dok na budynek Zgromadzenia Narodowego, w końcu przez Jardin du Tuile-
ries (Ogrody Tuileries) zbliżamy się pod Łuk Tryumfalny Carrousel i Palais 
du Louvre (Luwr), gdzie mieści się muzeum Luwru, do którego wchodzi się 
przez szklaną piramidę – „górę lodową” wzbudzającą różnorodne uczucia. 
W muzeum znajduje się wiele cennych zabytków, a wśród nich m.in. Wenus 
z Milo czy Mona Lisa. Potem podziwiamy gmach Opery Paryskiej, a na-
stępnie jeszcze kościół de la Madeleine (św. Magdaleny), w którym w prze-
szłości odprawiona była msza za Fryderyka Chopina i wystawione zwłoki 
Adama Mickiewicza. 

Po południu odbywamy godzinny rejs statkiem „Jeane Moroue” po Se-
kwanie. Z jego pokładu możemy oglądać liczne budowle paryskie znajdu-
jące się nad brzegiem rzeki. Przed naszymi oczami przesuwają się: Pont 
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de l’Alma (Most Alma), kościół amerykański, Pont de Alexandre III (Most 
Aleksandra), Pont de Concorde (Most Concorde), obelisk z czasów Ramzesa 
II na Place de la Concorde, budynek l’Assemblée Nationale (Zgromadzenia 
Narodowego), Musée d’Orsay (Muzeum d’Orsay) w hali dworca kolejowe-
go, budynek Palais du Louvre (Luwr), siedziba policji, Dzielnica Łacińska, 
Pont de Saint Michael (most św. Michała), katedra Notre-Dame, wyspa św. 
Ludwika, Hôtel Lambert – miejsce spotkań polskiej emigracji po powsta-
niu listopadowym, Biblioteka Polska, Instytut Arabski, bulwar Bernarda, 
Ratusz, Pont-Neuf (Most Nowy), kramy bukinistów, Académie Française 
(Akademia Francuska) założona przez Richelieugo, bulwar Woltera i Pont-
Royale (Most Królewski). 

Po zejściu na ląd kolejką wjeżdżamy na wzgórze Montmartre, gdzie po-
dziwiamy bazylikę Sacré-Coeur (św. Serca), a następnie kościół Saint-Pier-
re-de-Montmartre (św. Piotra). Na Montmartre mogliśmy zobaczyć wielu 
ulicznych artystów, a potem już udaliśmy się na kolację i do hotelu. 

Następnego dnia opuściliśmy Paryż i udaliśmy się w dalszą drogę. Pierw-
szy postój przypadł nam w Chambois, gdzie znajduje się pomnik poświę-
cony żołnierzom amerykańskim, brytyjskim, kanadyjskim i polskim biorą-
cym udział w inwazji. Tu zakończyła się operacja bitwy o Falaise, mająca 
na celu okrążenie wojsk niemieckich, porównywana do „korka od butelki”, 
w której ogromny udział mieli polscy żołnierze gen. Maczka. Pod pomnikiem 
zapaliliśmy znicze z biało-czerwoną wstążką i harcerska lilijką. Jest tu też 
Izba Pamięci, niestety dziś nieczynna, mieszcząca się w jedynym ocalałym 
w czasie walk budynku. 

Dalej ulicą Polaków kierujemy się do Montormel. Na wzgórzu nazwa-
nym przez gen. Maczka „Maczugą” znajduje się Memorial de Montormel, 
pomnik i muzeum poświęcone bitwie. Mogliśmy w nim obejrzeć fi lm o wo-
jennych działaniach i zobaczyć przebieg bitwy na plastycznej planszy. Pod 
pomnikiem zapaliliśmy nasze harcerskie znicze. Dokonaliśmy wpisu do 
znajdującej się tu księgi pamiątkowej. 

Dalszy etap to jazda przez miejscowości związane z działaniami 1 Dy-
wizji Pancernej. W jej szeregach szlak ten przemierzał skawinianin plut. Jan 
Podstawa. Mijamy Chambois, Argentan, Falaise do Potigny. W Grain ville 
Langannerie jest polski cmentarz z 641 poległymi żołnierzami generała 
Maczka, jedyny polski cmentarz wojskowy na ziemi francuskiej. Tu w asy-
ście pocztu sztandarowego „Czerwonego Maka” złożyliśmy biało-czerwony 
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wieniec od mieszkańców Miasta i Gminy Skawina oraz zapaliliśmy na gro-
bach poległych harcerskie znicze z biało-czerwoną kokardą. Rozsypaliśmy 
ziemię przywiezioną z różnych miejscowości gminy Skawina, a pobraliśmy 
ziemię z grobów żołnierskich. Ta ziemia w urnie znajdzie się w naszej Har-
cerskiej Izbie Pamięci Narodowej przy ul. Słonecznej. 

Po modlitwie odmówionej pod przewodnictwem naszego kapelana uda-
liśmy się w kierunku Caen, gdzie w hotelu „Crocus” wypadł nam nocleg. 
Kolejnego dnia wyruszyliśmy do Saint-Laurent-sur-Mer na Omaha Beach 
(plaża Omaha), gdzie lądowały wojska amerykańskie. Zwiedzaliśmy resztki 
bunkrów, podziwialiśmy klifowy przylądek La Pointe du Hoc, oglądaliśmy 
Monument Signal de Saint Laurent – obelisk wzniesiony w miejscu lądo-
wania żołnierzy jednostek amerykańskich. Widzieliśmy także „most wol-
ności” – składany most, po jakim żołnierze wyładowywali się ze statków 
desantowych na ląd. Zwiedzaliśmy Musée Mémorial Omaha Beach (Mu-
zeum Omaha Beach). Jest to muzeum upamiętniające D-Day, dzień inwazji, 
a pomyślane jest jako protest przeciwko wojnie. Tu także wpisaliśmy się do 
księgi pamiątkowej. 

Następnie pojechaliśmy na kolejną plażę, gdzie lądowali alianci – Gold 
Beach w Arromanches to miejsce lądowania Brytyjczyków. Jest tu Cinéma 
Circulaire, gdzie można obejrzeć fi lm o lądowaniu, a atrakcją jest to, że ekran 
kinowy jest dookoła sali, co daje niezapomniane wrażenia. Kolejna plaża 
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inwazyjna to Juno Beach w Courseulles-sur-Mer, gdzie lądowały  wojska ka-
nadyjskie. To na tej plaży wylądowały także wojska polskie. Znajduje się 
tu muzeum poświęcone Kanadyjczykom, a także pomnik upamiętniający 
miejsce lądowania generała Charlesa de Gaulle’a. Tu znaleźliśmy chwilę na 
odpo czynek, można było położyć się na plaży lub wykąpać w Kanale La 
Manche.

W dalszą drogę udaliśmy się do pięknego maleńkiego miasteczka Hon-
fl eur. To dawny port żeglarski. Podziwialiśmy w nim kamieniczki miesz-
czańskie oraz kościół św. Katarzyny. Ufundowali go żeglarze, a zbudowany 
jest całkowicie z drewna i składa się z dwóch naw, gdyż okazało się, że 
w jednej nie mieszczą się wszyscy chętni i musiano od razu dobudować druga 
nawę. Na wzgórzu nad miastem była kiedyś fi gura Matki Boskiej Morskiej, 
która wskazywała żeglarzom drogę do portu. W oddali widoczny jest Pont 
de Normandie (Most Normandzki) długości 800 metrów, wysokości 200 me-
trów, dwuprzęsłowy. Jest jednym z najdłuższych mostów w Europie.

Po kolacji w Rouen w restauracji „Lunch” kierujemy się już do Rouen 
Oissel, gdzie w hotelu „Premiere Classe” wypadł nam kolejny nocleg. Rano 
następnego dnia zwiedzamy Rouen, które było miastem tkaczy. Oglądamy: 
Saint Ouen, budynek ratusza, pomnik Napoleona Bonaparte, popiersie Clau-
de’a Moneta, znanego impresjonisty, kamieniczki na starym mieście, katedrę 
Notre-Dame de Rouen (Matki Boskiej z Rouen), będącą w remoncie a szczy-
cącą się najwyższą wieżą kościelną (150 metrów). 

Spacerujemy Rue de Gros Horloge (Wielkiego Zegara), która jest repre-
zentacyjną ulicą miasta, przechodzimy pod bramą z Wielkim Zegarem, który 
jest charakterystyczny, bo ma jedną wskazówkę i pokazuje tylko godziny, aż 
dochodzimy do starego Rynku Handlowego. Tu był stos, na którym spalono 
Joannę d’Arc, Świętą Dziewicę Orleańską, bohaterkę Francji. W tym miej-
scu stoi krzyż i znajduje się jej sanktuarium. W pobliżu jest też muzeum. 
Udajemy się dalej koło Palais de Justice (Pałacu Sprawiedliwości), gdzie 
mieści się Sąd. Wkrótce jedziemy dalej i mijamy Abeville, które wyzwolili 
żołnierze gen. Maczka, oraz Crasy, gdzie przed wiekami stoczono bitwę da-
jącą początek wojnie stuletniej Francji i Anglii. W miasteczkach napotyka-
my uroczystości odbywające się z okazji Święta Francji. 

Docieramy do Cap Blanc Nez (Białego Przylądka). To najwęższe miejsce 
w Kanale La Manche; oglądamy umocnienia Wału Atlantyckiego. W dali 
widzimy za cieśniną Kaletańską białe skały angielskiego wybrzeża w Dover. 
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Wkrótce dojeżdżamy do Calais, największego portu pasażerskiego. Stąd wy-
pływają promy do Anglii. Można też udać się tam kolejowym tunelem pod 
kanałem – podróż trwa ok. 35 minut. W Calais oglądamy: śródmieście, cen-
trum, Ratusz Miejski i pomnik „Mieszczanie z Calais” autorstwa Auguste’a 
Rodina, jedną z najgłośniejszych jego prac. 

Ruszamy w dalszą drogę, wkrótce przekraczamy granicę Belgii docie-
rając do Brugge (Brugii), zwanej Wenecją Północy, i udajemy się na zwie-
dzanie miasta. Oddalone od morza dzięki kanałom, było portem morskim. 
Tu bezwzględne pierwszeństwo w ruchu mają rowerzyści. Idziemy przez 
Minnewaterpark przypominający pas zieleni. Przechodzimy mostem nad 
Minnewater (Jeziorem Miłości). Dochodzimy do Begijnhof (Dom Beginek), 
który oferował schronienie kobietom samotnym i porzuconym, dziś siedzi-
ba benedyktynów. Miasto najlepiej zwiedzać jest łodziami pływającymi po 
kanałach, a ich kursowanie ułatwiają śluzy. Wszędzie pełno jest łabędzi. Do-
chodzimy do dawnej rogatki, gdzie znajduje się fontanna, ozdobiona końską 
głową, przeznaczona dla koni. Dawniej była tu stacja dyliżansów, dziś stoją 
dorożki. Następnym obiektem jest Onze-Lieve-Vrouwekerk (Kościół Mat-
ki Boskiej), w którym jest grobowiec Marii Burgundzkiej. W tym kościele 
znajduje się „Madonna z Dzieciątkiem” dłuta Michała Anioła. Naprzeciwko 
widzimy Sint-Janshospitaal (Szpital św. Jana), a w szpitalnym kościele jest 
Memlingsmuseum (Muzeum Memlinga). Następnie dochodzimy do Belfort-
Hallen (Dzwonnica i Hala Targowa – Sukiennice). Na wieżę wysokości 84 
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metrów prowadzi 366 stopni. Zamontowano tam 47 dzwonków, które wy-
grywają melodie. Przechodzimy pod nią na Markt (plac, centrum handlo-
we). Na środku stoi pomnik – hołd złożony przywódcom powstania przeciw 
francuskim okupantom. Wokoło widzimy kamieniczki kupców i Pałac Spra-
wiedliwości. Obok znajduje się Burg (plac władzy). Kiedyś stał tu zamek 
Bruges, który dziś już nie istnieje. Od niego wywodzi się nazwa placu. Przy 
nim znajduje się Stadhuis (Ratusz) z fasadą zdobioną w herby rodowe i fi -
gury hrabiów. W rogu stoi Basiliek van het Heilig Bloed (Bazylika Świętej 
Krwi). W kaplicy przechowywana jest relikwia – ampułka z kroplą krwi 
Chrystusa. Przywiózł ją z drugiej krucjaty rycerz Dietrich z Alzacji. Krew 
burzy się co roku, co uznawane jest za cud. Co roku też relikwię po mieście 
obnosi uroczysta procesja. 

Pełni wrażeń opuszczamy Brugię i udajemy się do Brukseli, gdzie czeka 
nas nocleg w hotelu „Campanile”. Kolejny dzień rozpoczynamy od wizyty 
w Waterloo. To miejsce ostatecznej klęski Napoleona. Zaczynamy od po-
mnika Napoleona Bonaparte, a potem udajemy się do muzeum. Tam na pla-
stycznej mapie terenu pokazywany jest przebieg bitwy wojsk Napoleona 
z wojskami angielskimi Wellingtona i wojskami pruskimi Bluchera. Potem 
oglądamy fi lm ukazujący przebieg walk z perspektywy współczesnych dzie-
ci. Wreszcie przychodzi czas na wejście na La Butte de Lion (Kopiec Lwa), 
usypany w miejscu, gdzie został ranny książę Orański, na który prowadzi 
226 stopni. Z góry jest widok na całe pole bitwy. Schodzimy, żeby w rotun-
dzie obejrzeć malowidło Louisa Dumoulina upamiętniające najważniejsze 
momenty bitwy – Panorama de la Bataille (Panorama Waterloo), przypo-
minająca nam Panoramę Racławicką z Wrocławia. Potem jeszcze wstępu-
jemy do Musée des Cires (Muzeum Figur Woskowych) przedstawiających 
najważniejsze postacie z okresu bitwy. Mamy szczęście, bo u stóp kopca 
ćwiczy musztrę i strzelanie oddział w historycznych mundurach francuskich 
przygotowujący się do pokazu. 

Niestety czas nas goni i jedziemy do Brukseli (Bruxelles).  Podjeżdżamy 
pod główną siedzibę NATO, potem jedziemy koło Van Preat (Portu), a na-
stępnie wzdłuż parku otaczającego rezydencję wiejską, w której mieszka-
ją król Albert i królowa Paola. Przez gąszcz zieleni widzimy też chińską 
pagodę, która została sprowadzona z Paryża. Następnie udajemy się na te-
reny, gdzie mieściła się wystawa Expo 1958 roku. Podziwiamy specjalnie 
na nią zbudowane Atomium, czyli model cząsteczki żelaza w skali 1:165 
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miliardów, składający się z metalowych kul połączonych rurami o całkowi-
tej wysokości 102 metrów, w którego poszczególnych kulach mieszczą się 
różnorodne wystawy. W pobliżu znajduje się słynny stadion piłkarski Heysel 
znany z tragicznego wypadku. 

Następnie udajemy się do pobliskiego Bruparck, gdzie zwiedzimy mini-
Europę. Na terenie parku znajdują się modele w skali 1:25 najważniejszych 
budowli państw europejskich. I tak Wielką Brytanię reprezentuje m.in. Par-
lament i Big Ben, Francję wieża Eiffl a, Łuk Tryumfalny i Bazylika Sacré-
Coeur, Niemcy Brama Brandenburska, Włochy krzywa wieża w Pizzie, na-
tomiast Polskę Dwór Artusa z Gdańska. Oczywiście tych obiektów jest wiele 
więcej, trudno je wszystkie wymienić. Później Jan Sobieski aveneu (aleja 
Jana Sobieskiego) jedziemy na górne Stare Miasto. To dzielnica zamieszki-
wana przez arystokrację. Oglądamy Palais Royal (Pałac Królewski), w któ-
rym odbywają się tylko ofi cjalne ceremonie, gdyż rodzina królewska miesz-
ka na przedmieściu. Po drugiej stronie Palais de la Nation, będący siedzibą 
rządu belgijskiego. W pobliżu ciągnie się ulica, przy której usytuowane są 
ambasady różnych państw. 

Jadąc dalej podziwiamy Musem Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
(Belgijskie Królewskie Muzea Sztuk Pięknych) wybudowane w formie ta-
rasowców, tak by nie zasłaniały siebie i widoków. Jeszcze mijamy pomnik 
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Św. Gotfryda de Bouillon, pierwszego króla Jerozolimy po pierwszej wypra-
wie krzyżowej, i docieramy na dolne Stare Miasto, dzielnicę kupców i rze-
mieślników. Na początek zwiedzamy Cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule 
(katedra świętych Michała i Gudule). Dalszy nasz spacer przebiega koło po-
mnika Don Kichota z La Manchy do Galerie Ro yales Saint Hubert (Galerie 
Królewskie św. Huberta). Jest to ciąg trzech arkad handlowych połączonych 
w szereg, nazywanych galeriami: króla, królowej i księcia. Tu mieszczą się 
najlepsze sklepy. W pobliskim zaułku odnajdujemy pomnik „siusiającej 
dziewczynki”. Idąc dalej mijamy Église St-Nicolas (kościół św. Mikołaja), 
który jest patronem kupców. Dochodzimy aż do budynku Bourse (Giełdy).

Teraz kierujemy kroki na Grote Markt – Grand-Place (główny plac han-
dlowy). Centralną budowlą jest Hôtel de Ville (Ratusz) ze 100-metrową 
wieżą zwieńczoną fi gurą św. Michała Archanioła. Obchodząc plac w koło 
podziwiamy kolejno kamieniczki cechów Le Renard (dom kupców pa-
smanteryjnych), Le Cornet (dom cechu przewoźników), Le Sac (dom cechu 
bednarzy i stolarzy), La Brouette (Taczki – dom kupców łoju), a na końcu 
pierzei Le Roi d’Espagne (Dom Króla Hiszpanii – dom cechu piekarzy). 
Naprzeciwko Ratusza znajduje się budynek Maison du Roi (Dom Króla), 
w którym mieści się Musée de la Ville de Bruxelles (Muzeum Brukseli). 
W kamienicy obok Le Pigeon (Pod Gołębiem) mieszkał kiedyś Wiktor Hugo. 
Na następnej pierzei podziwiamy budynek Maison des Ducs de Brabant 
(Dom Książąt Brabancji). W kamienicy L’Arbre d’Or (Pod Złotym Drzewem 
– dom cechu piwowarów) znajduje się Musée des Brasseurs Belges (Mu-
zeum Browarnictwa). W sąsiedniej kamienicy Le Cygne (Pod Łabędziem) w 
mieszczącej się tam restauracji Karol Marks i Fryderyk Engels tworzyli swój 
„Manifest Komunistyczny”. Narożna kamienica L’Etoile (Pod Gwiazdą) za-
chowała się tylko częściowo, ale pod arkadami znajduje się leżący posąg 
z brązu. To Everard’t Serclaes, zamordowany obrońca Brukseli. Potarcie 
jego ramienia lub dotknięcie nosa jego psa przynosi szczęście. 

Jesteśmy już dosłownie kilka kroków od najbardziej znanego miejsca 
w Brukseli. Oczywiście to Manneken-Pis („siusiający chłopiec”). Chłopiec 
ma swoją garderobę, na którą składa się ponad 650 strojów przechowywa-
nych w Muzeum Brukseli, wśród których jest też strój polskiego górnika. Na 
noc ubranko jest zdejmowane i fi gurkę można oglądać nago, a rano chłopiec 
ubierany jest w nowe. Figurka była juz trzykrotnie kradziona. Na zakoń-
czenie zwiedzania oglądamy jeszcze Basilique Nationale du Sacré-Coeur 
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(Narodowa Bazylika św. Serca), a potem już zmierzamy do hotelu na ostatni 
nocleg. 

Ponieważ kolejnym dniem jest niedziela, udajemy się z pocztem sztan-
darowym Kręgu Instruktorskiego „Czerwony Mak” na mszę świętą do 
Cathédrale des Sts-Michel-et-Gudule. Msza odprawiana jest po francusku 
i fl amandzku, ale część jest też po łacinie. Jesteśmy gorąco przyjęci przez 
mieszkańców, a na zakończenie chór odśpiewał dla nas „Gaude Mater Po-
lonia”. W dalszej naszej drodze oglądamy: siedziby urzędów Unii Europej-
skiej, przedstawicielstwo dyplomatyczne Polski, Parc du Cinquantenaire 
(Łuk Tryumfalny) wybudowany z okazji 50-lecia królestwa Belgii, pomnik 
marszałka Bernarda Montgomeryego. 

Opuszczamy Brukselę i jedziemy do Lommel. Tu znajduje się Polski 
Cmentarz. Powstał już w 1946 roku i mieści 257 grobów. W centralnym 
miejscu stoi pomnik Matki Polki. Leżą tu żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. 
Maczka, ale także lotnicy z polskich dywizjonów. W asyście pocztu sztanda-
rowego składamy wieniec w imieniu społeczności Miasta i Gminy Skawiny 
oraz zapalamy harcerskie znicze z biało-czerwonymi kokardami na grobach. 
Rozsypujemy ziemię przywiezioną z Polski i pobieramy z grobów ziemię 
do naszej Harcerskiej Izby Pamięci. Pod przewodnictwem naszego kapelana 
odmawiamy modlitwę za poległych. 

Tu kończy się tegoroczny etap wyprawy szlakiem żołnierzy generała 
Maczka po ziemi francuskiej i belgijskiej. Dalszych śladów trzeba szukać 
w Holandii i Niemczech. Ale to już temat na następną wyprawę. Teraz wyru-
szamy w drogę powrotną do Polski. Kierujemy się przez Holandię i Niemcy. 
Po wielu godzinach jazdy jesteśmy znowu w Skawinie. Przejechaliśmy oko-
ło 3600 kilometrów. Musimy rozstać się z naszym autokarem, który przez 
pewien czas był naszym domem, tym lepszym, że podczas upałów dzięki kli-
matyzacji pomagał nam przetrwać. Żegnamy się z panem Jackiem, naszym 
przewodnikiem, który w bardzo przystępny sposób starał się nam przekazać 
ogromną ilość wiedzy. Żegnamy pana Andrzeja i pana Krzysztofa, którzy 
wieźli nas po obcej ziemi zroszonej krwią naszych żołnierzy. Rozstajemy 
się z nadzieją, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie na harcerskiej 
wyprawie, będącej dokończeniem tegorocznej. Plan jest już częściowo opra-
cowany. Ale o tym dopiero za rok.

Małgorzata i Marek Bieżanowscy 
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Sztandar dla „Róż Pustyni”

Od zarania naszych dziejów sztandar stanowi symbol jedności, wier-
ności i honoru, męstwa i tradycji. Sztandar wywodzi się od uży-
wanych już w starożytności znaków rozpoznawczych oddziałów, 

z którymi wiązano pewne treści ideowe, rodziły się zwyczaje i określony 
ceremoniał. Dziś posiadanie sztandaru jest ogromnym zaszczytem i takiego 
zaszczytu dostąpiła 1 Drużyna Harcerek „Róże Pustyni” im. Obrońców To-
bruku ze Skawiny działająca przy Kręgu Instruktorskim „Czerwony Mak”. 
Jest to jedyna w Polsce drużyna, która obrała takiego patrona. Poza nią to 
imię noszą jeszcze tylko dwie szkoły podstawowe. Niewiele jak na ogrom 
czynu tobrukczyków. 

W 65-rocznicę bitwy o Tobruk stoczonej przez polskich żołnierzy z Sa-
modzielnej Brygady Strzelców Karpackich do Skawiny przyjechali liczni 
goście, a wśród nich ośmiu tobrukczyków. Przed południem wszyscy ze-
brali się w Harcerskiej Izbie Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie im. gen. Władysława Andersa przy ul. Słonecznej 6. Rangę uro-
czystości podniosła obecność przedstawicieli Kompanii Reprezentacyjnej 
2 Korpusu Zmechanizowanego. 

Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia ekspozycji upamiętniającej 
zbrodnię katyńską w jej rocznicę. Aktu poświęcenia dokonał ks. prałat Zdzi-
sław Peszkowski, więzień obozu Kozielsk I, Kapelan Rodzin Katyńskich 
i Pomordowanych na Wschodzie, Naczelny Kapelan ZHP poza granicami 
Kraju. Na głównej ścianie Izby Pamięci umiejscowiona została, wykona-
na przez artystę plastyka mgr. Aleksandra Jurkiewicza z Mogilan, wierna 
kopia płaskorzeźby Matki Bożej Kozielskiej. Oryginał przechowywany jest 
w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie, dłuta Tadeusza Zielińskiego, 
wyrzeźbiona w 1941 roku w obozie Kozielsk II. Tę kopię płaskorzeźby rów-
nież poświęcił ksiądz prałat. Dzieje obrazu Matki Bożej Kozielskiej łączą się 
z dramatycznymi i tragicznymi losami Polaków podczas II wojny światowej. 
Płaskorzeźba powstała w Kozielsku, gdzie więzieni byli polscy ofi cerowie 
wymordowani w Katyniu. Matka Boża Kozielska stała się Patronką 2 Kor-
pusu. Jest jednak również Patronką tych wszystkich, którzy przeszli przez 
Golgotę Wschodu, tych, którzy tam zginęli i tych, którzy przeżyli. 

Zofi a i Anatoliusz Majsterkowie z Jaroszowca przekazali do Harcerskiej 
Izby pamiątkową tablicę, na której wyryty jest szlak tobrukczyków. Nadszedł 
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również czas na zwiedzanie ekspozycji, wspólne rozmowy gości z komba-
tantami, wspólne zdjęcia i wpisywanie się do księgi pamiątkowej. Chwile 
te upamiętnione zostały przez TVP3. Przed dalszą częścią uroczystości za-
proszeni goście udali się do pałacyku „Sokół” na obiad. O godzinie 14.30 
wszyscy zgromadzili się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Harcerze 
przybyli ze sztandarami Kręgu Instruktorskiego „Czerwony Mak” i 10 Dru-
żyny Harcerzy „Commando” oraz z proporcami 8 Drużyny Harcerzy „Czer-
wone Maki” i Poczty Harcerskiej 122. Towarzyszyli im druhowie ubrani 
w historyczne mundury żołnierzy Ułana Karpackiego, 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich, 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej oraz 1 Samodzielnej 
Kompanii Commando i 5 Kresowej Dywizji Piechoty. 

Mszę św. celebrowali księża: ks. prałat Zdzisław Peszkowski, o. gen. 
bryg. hm. Adam Studziński, ks. prałat Edward Ćmiel oraz kapelan „Czerwo-
nego Maka” ks. Zdzisław Budek. W końcowej części mszy nastąpiła uroczy-
sta chwila poświęcenia sztandaru 1 DH „Róże Pustyni”. Chrzestnymi zostali 
tobrukczycy płk Zdzisław Picheta – Prezes Zarz. Gł. Związku b. Żołnierzy 
SBSK „Tobrukczycy” z Anglii, mgr Tomasz Skrzyński – Delegat Związku 
Tobrukczyków na Kraj i przedwojenna seniorka harcerek Druhna komen-
dantka Emilia Sznajder. Ks. proboszcz Włodzimierz Łukowicz otrzymał 
w darze na pamiątkę od ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego Krzyż Ka-
tyński. 
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Po mszy św. kolumna poprzedzana radiowozem skawińskiej Straży Miej-
skiej przeszła do Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie odbyły się dalsze uro-
czystości. Po odegraniu hymnu i powitaniu gości odczytany został list od 
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, honorowego patrona uroczystości, 
a potem nastąpiła ceremonia wbicia gwoździ do sztandaru w imieniu jego 
fundatorów. Głównym jednak punktem było wręczenie sztandaru. 

Drużynowej 1 DH „Róże Pustyni” pwd. Lenie Strzebońskiej sztandar 
wręczyli przybyli do Skawiny tobrukczycy: Paweł Dernowski, Władysław 
Górski, Mieczysław Herod, Ludomir Jewasiński, Stanisław Jura, Zdzisław 
Picheta, Józef Pleban i Tomasz Skrzyński oraz Emilia Sznajder. Drużynowa 
przekazała sztandar pocztowi sztandarowemu swojej drużyny. Nowo wrę-
czony sztandar odznaczony został Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pa-
mięci Narodowej, natomiast Srebrnym Medalem uhonorowano phm. Pawła 
Dymanusa. Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nadał Bur-
mistrzowi Skawiny Adamowi Najderowi medal za zasługi w upamiętnianiu 
tradycji polskich walk i męczeństwa. Księdza prałata Zdzisława Peszkow-
skiego, płk. Ryszarda Stankiewicza – Dyrektora Departamentu Wojskowe-
go oraz dr. Marcina Tatarę – Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa uhonorowano medalami 640-lecia nadania 
Skawinie Praw Miejskich przez Króla Kazimierza Wielkiego. Medale „Pro 
Memoria” otrzymali Tobrukczycy – Ludomir Jewasiński, Stanisław Jura, 
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Władysław Grabski, oraz Kom. „Czerwonego Maka” hm. Kazimierz Dyma-
nus. Medale honorowe za kultywowanie pamięci o polskich siłach zbrojnych 
z rąk Burmistrza miasta otrzymali: Paweł Dernowski, Mieczysław Herod, 
Chester Jakubik, prof. Wojciech Narębski, płk Zdzisław Picheta, o. hm gen 
br Adam Franciszek Studziński, Tomasz Skrzyński, dh Tadeusz Para, dh 
Zygmunt Ryll, hm Małgorzata Bieżanowska, hm Marek Bieżanowski, Ro-
bert Kosałka, hm Halina Jaskierna, dh-na Celina Pulchna, Maria Szczepaniec 
oraz Marcin Szklarski. Szczególne podziękowania za wieloletnią współpra-
cę harcerze złożyli panu Tomaszowi Skrzyńskiemu wręczając mu statuetkę 
harcerza z pamiątkową tabliczką.

Zaproszenie do udziału w uroczystościach przyjęli między innymi: Jacek 
Krupa – poseł RP, Elżbieta Burtan – Starosta Krakowski, Przewodniczący 
Koła Przyjaciół Harcerstwa „Braterski Węzeł” Tadeusz Para, Prezeska Klu-
bu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino Maria Szczepaniec, Prezes 
Zarządu Związku Sybiraków w Krakowie mgr Jan Grodzicki, przedstawiciel 
Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie płk Ryszard Bartoś 
i wielu innych przedstawicieli władz samorządowych, gospodarczych i kom-
batanckich, jak też mieszkańcy Skawiny. 

Po okolicznościowych wystąpieniach odbyły się występy artystyczne. 
Wzruszający program zaprezentowali harcerze z 7 DH im. Armii Krajowej 
w Krzęcinie. W programie znalazły się wiersze i piosenki związane z obroną 
Tobruku, które wycisnęły łzy niektórym tobrukczykom i sprowokowały ich 
do wspólnego śpiewania. Występ skawińskiego Chóru Cantica zakończył 
I część uroczystości. W drugiej części odbyła się promocja książki „Skawi-
na. Zarys dziejów miasta” oraz folderu o Harcerskiej Izbie Pamięci Naro-
dowej. Wszystkim obecnym gościom harcerki wręczyły egzemplarze tych 
wydawnictw. Zaproszeni goście po uroczystościach udali się do pałacyku 
„Sokół”, gdzie kolacja zakończyła ten podniosły dzień. Pozostały po nim 
wspomnienia oraz życzenia dla harcerek, aby pamiętały o symbolice sztan-
daru, który otrzymały, i aby były zawsze jego godne.

Opracował Zespół Kręgu Intrukt.
„Czerwony Mak”
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Srebrny jubileusz „Czerwonego Maka”

Minęło ćwierć wieku od dnia, kiedy w Skawinie powstał Krąg In-
struktorski „Czerwony Mak” i przyjął imię Bohaterów Monte Cas-
sino. Początki były trudne, ale zapał, inicjatywa, praca własnych 

rąk oraz pomoc życzliwych ludzi przyczyniły się do uzyskania pomiesz-
czeń, które zostały zaadaptowane, a później rozbudowane. Tak powstała 
Harcerska Izba Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
im. gen. Władysława Andersa oraz harcówka. Dzięki kontaktom z byłymi 
żołnierzami i ich rodzinami w kraju i za granicą powiększały się zbiory Izby, 
a instruktorzy i harcerze z drużyn działających przy Kręgu uczyli się praw-
dziwej historii o tamtych wojennych latach. 

Obchody 25-lecia istnienia Kręgu rozpoczęły się w rocznicę bitwy 
o Monte Cassino 18 maja w Warszawie, gdzie „Czerwony Mak” otrzymał 
medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Uroczystość odbyła się w Parku 
Krasińskich pod pomnikiem Monte Cassino z udziałem kompanii honorowej 
wojska i połączona była z Apelem Poległych, po którym złożono wieńce. 
W uroczystości licznie uczestniczyli przedstawiciele władz, kombatanci, 
delegaci organizacji pozarządowych. Udekorowano tym Medalem także 
poczty sztandarowe Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. 
Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji żołnierzy 2 Korpusu Pol-
skiego w Katedrze Polowej WP odprawiona m.in. przez ks. prałata Zdzisła-
wa Peszkowskiego. Uczestniczyli w niej też kapelani wojskowi wyznania 
prawosławnego i ewangelickiego. Po mszy w katedrze odsłonięto tablicę pa-
miątkową 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Delegacje kombatantów złożyły 
też kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 

Kontynuacją obchodów 25-lecia był zorganizowany w dniach 19–21 
maja III Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego w Zelczynie pod honoro-
wym patronatem Starosty Krakowskiego Elżbiety Burtan i Burmistrza Mia-
sta i Gminy Skawina Adama Najdera. Zlot odbywał się pod hasłem „Zacho-
waj trzeźwy umysł”. Harcerskie patrole mając na uwadze 10 punkt Prawa 
Harcerskiego przygotowały krótkie, ale bardzo ciekawe prezentacje, które 
zachęcały do stosowania hasła w życiu codziennym oraz przedstawiały ko-
rzyści z tego wynikające. Najlepiej to zadanie zrealizował Szczep „Czer-
wone Maki” z Nowej Huty. Głównymi atrakcjami Zlotu były: strzelanie 
z karabinka pneumatycznego oraz gra terenowa, gdzie niezbędna okazała się 
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wiedza z pionierki obozowej, terenoznawstwa i pierwszej pomocy. W pro-
gramie Zlotu znalazły się również apel inauguracyjny i świecowisko. 

Uroczystym dniem był 20 maja, gdy do Skawiny przybyli z kraju i za-
granicy byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po wspólnym 
obiedzie w pałacyku „Sokół” i spotkaniu z Burmistrzem w ratuszu komba-
tanci uczestniczyli w odsłonięciu i poświęceniu Ściany Pamięci w Harcer-
skiej Izbie Pamięci Narodowej PSZ na Zachodzie. Odsłonięcia dokonał Bur-
mistrz Adam Najder oraz uczestnik walk o Tobruk, Monte Cassino, Ankonę 
i Bolonię – Tomasz Skrzyński*, a poświęcił ją ksiądz prałat Edward Ćmiel. 
Po zwiedzeniu izby goście pojechali na uroczystą wieczornicę do Szkoły 
Podstawowej w Zelczynie, gdzie obozowali uczestnicy Zlotu. Wśród hono-
rowych gości znaleźli się odznaczeni Krzyżem Wojennego Orderu Virtuti 
Militari: Wacław Domagała, Wiesław Jan Wolwowicz z Anglii i Mieczysław 
Herod z Krakowa oraz córka dowódcy 5 Kresowej Dywizji Piechoty gene-
rała Nikodema Sulika – Maria Polaszek. W czasie wieczornicy za wybitne 
zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepod-
ległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu hm Marek 
Bieżanowski został wyróżniony Medalem „Pro Memoria”. Medal wręczyli 
Wojciech Narębski, Tomasz Skrzyński i Mieczysław Herod. Ponadto Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała złote Medale Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej 10 Drużynie Harcerzy „Commando” im. por. Adama 
* Mgr Tomasz Skrzyński jest delegatem Związku Tobrukczyków na kraj
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Bachledy-Curusia oraz hm Małgorzacie Bieżanowskiej, natomiast srebrne 
– Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina Adamowi Najderowi i phm Wi-
toldowi Grabcowi. Medale wręczył Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Marcin Tatara. Po wręczeniu medali 
przyszła chwila na ocenę działalności Kręgu, której dokonali w swoich wy-
stąpieniach Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder oraz były żoł-
nierz i harcerz płk Stanisław Berkieta. Wieczornicę zakończył program arty-
styczny przygotowany przez 11 Drużynę Harcerską „Spadochron” im. gen. 
Stanisława Sosabowskiego pod kierownictwem drużynowej Renaty Gubały. 
Po wieczornicy goście zwiedzili obozowisko zbudowane w ramach gry te-
renowej przez uczestników Zlotu, a następnie po skromnym poczęstunku 
zasiedli przy harcerskim ognisku. W czasie Zlotu pracowała w eterze stacja 
radiowa SP9ZJF Harcerskiego Klubu Łączności „Sokół”, która nawiązywała 
łączność z radioamatorami z kraju i całego świata z okazji jubileuszu Kręgu. 
Operatorem głównym – kierownikiem stacji jest dh phm Jan Baran.

Podsumowanie zawodów strzeleckich, gry terenowej oraz całego Zlotu 
odbyło się w czasie apelu, po mszy świętej odprawionej przez kapelana Krę-
gu ks. Zdzisława Budka w dniu 21 maja. Statuetkę oraz tytuł najlepszego 
strzelca zdobyli w kategorii dziewcząt Kamila Jasiołek ze Szczepu „Nad-
wiślanie”, a w kategorii chłopców – Jakub Niewdana z DH „Dzicz”. Puchar 
Komendanta Kręgu w zawodach strzeleckich wywalczyła 9 DH „Tatry” im. 
Kurierów Tatrzańskich z Wielkich Dróg. Bezkonkurencyjny w grze tereno-
wej okazał się patrol Szczepu „Czerwone Maki” z Nowej Huty i to on zdo-
był Puchar Burmistrza. W punktacji generalnej pierwsze miejsce zajął pa-
trol Szczepu „Zielonego” z Węgrzc. Nagrodą był Puchar Starosty. Wszyscy 
uczestnicy Zlotu, poczynając od zuchów, a kończąc na harcerzach starszych, 
dzielnie rywalizowali w poszczególnych konkurencjach, wspólnie bawili 
się, śpiewali, doskonalili swoje umiejętności. Zlot udał się dzięki otwartości 
i wielkiej pomocy ze strony dyr. Szkoły Podstawowej Pawła Kolasy i Rady 
Rodziców oraz Sołectwa w Zelczynie. Na usta cisną się słowa:

Do zobaczenia za rok,
jeśli tylko dopisze pogoda.
Do zobaczenia wśród lasów i łąk,
gdzie czeka nas wielka przygoda. 

hm Małgorzata Bieżanowska
hm Marek Bieżanowski
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Konny bieg im. Generała Józefa Hallera
na orientację w terenie
Jurczyce – Lanckorona

Zawody rozgrywane są od 1999 r. Startować w nich mogą amatorzy jeź-
dziectwa w następujących kategoriach:

– bieg indywidualny,
– bieg w patrolach dwukonnych,
– bieg w zastępach wieloosobowych,
– bieg zaprzęgami.

Zawodnicy muszą znaleźć w terenie, zgodnie z otrzymaną mapą, punkty 
o zróżnicowanym stopniu trudności i zróżnicowanej punktacji w określo-
nym czasie.

Zwycięzcą zostaje zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów, 
nie naruszy regulaminu, a koń jego będzie w odpowiednim stanie.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Zbigniew Szczerzywój 
Burzyński z Małopolskiego Klubu Sportu i Rekreacji Konnej im. 21 Pułku 
Ułanów Nadwiślańskich.

 Od roku 2002 współorganizatorem imprezy jest Towarzystwo Pamię-
ci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Zawody odbywają się na trasie 
Jurczyce–Lanckorona, po malowniczych wzgórzach Płaskowyżu Draboża 
i Beskidu Średniego.

Bieg odbywa się zawsze w ostatni weekend sierpnia, a zakończeniem 
jest pielgrzymka konna po dróżkach kalwaryjskich i msza pod klasztorem 
w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na pielgrzymkę przyjeżdżają pięknie udekorowanymi wozami (wasąga-
mi) okoliczni rolnicy, dla których jest to powrót do wspomnień z dzieciń-
stwa i wczesnej młodości, kiedy to takimi wozami jeździło się na odpust 
do Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji Wniebowzięcia Matki Bożej. Stałym 
uczestnikiem jest pan Marian Bierówka z Radziszowa.

 W tegorocznych zawodach udział wzięło kilkadziesiąt koni i jeźdźców, 
którzy stawili się 25 sierpnia przed Izbą Pamięci Rodu Hallerów w Jurczy-
cach, gdzie zostali zakwaterowani, a konie napojone i nakarmione. Wieczo-
rem odbyło się tradycyjne ułańskie ognisko.
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W sobotę 26 sierpnia zawodnicy od godz. 8.00 w odstępach 10-minuto-
wych startowali spod dworku Hallerów. Starterem był Włodzimierz Wowa-
Brodecki z Teatru Ludowego w Krakowie. W kontroli punktów pomagali 
między innymi Monika Tondyra, Basia Bylica, Mateusz Lizak, Jan Lizak – 
z Jurczyc oraz Ania i Marta Krupnik – z Radziszowa.

Zwycięzcami zawodów w poszczególnych konkurencjach zostali:
Bieg indywidualny – Alfred Gibas z Andrychowa
Patrol dwukonny – Mateusz i Rafał Walaszkowie z Andrychowa
Zastępy wieloosobowe – Angela, Krzysztof i Andrzej Rusek z Biertowic
W zaprzęgach – Fryderyk Walaszek z Andrychowa.

Leszek Krupnik
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Doroczna sesja popularnonaukowa
w Jurczycach

Już po raz siódmy w Jurczycach odbyła się sesja popularnonaukowa po-
święcona Hallerom, a także innym wybitnym Polakom. Sesję zorgani-
zowało Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków 

wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego 
oraz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Spotkanie rozpocząło się 
tradycyjnie od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego oraz odtworzenia na-
grania hymnu bojowego Błękitnej Armii. Następnie Teresa Szczygieł przed-
stawiła „Miejsca w Małopolsce związane z Hallerami”, Czesław Skonka 
z Gdańska przedstawił zaś sylwetkę Wincentego Pola w 200-lecie jego uro-
dzin. Z kolei Kierownik Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie przy-
pomniał postać Księcia Józefa Poniatowskiego, a Leszek Krupnik zaprezen-
tował nowo wydaną książkę Anny Haller „Nogi bolą, ale uczę”, opartą na jej 
wspomnieniach.

W sesji wzięli udział przedstawiciele hallerczyków z całej Polski, w tym 
mieszkańcy Skawiny, Radziszowa i Jurczyc. Potomkowie żołnierzy słu-
żących pod dowództwem gen. Józefa Hallera mieli możność podzielić się 
wspomnieniami o swoich ojcach lub dziadkach.

 O swojej pracy pokojówki u Hallerów opowiadała Władysława Biela 
z Jurczyc, która szczególnie blisko związana była z Anną Haller. W przerwie 
sesji można było zapoznać się z eksponatami zgromadzonymi w Izbie Pa-
mięci Rodu Hallerów w dużej mierze dzięki ofi arności potomków hallerczy-
ków. Po spotkaniu uczestnicy tradycyjnie już zwiedzili jurczycki dworek, 
obecnie własność Mariana i Elżbiety Krawczyków.

 Wieczorem mieszkańcy Jurczyc i zaproszeni goście zgromadzili się na 
ognisku, przy którym śpiewano patriotyczne pieśni, słuchano poezji Win-
centego Pola oraz bawiono się do późnej nocy. 

 Zapraszamy na sesję w przyszłym roku.

Leszek Krupnik

Ps. Nasi Czytelnicy zapewne już zauważyli, że jesteśmy świadkami po-
wstawania nowych tradycji, odradzania się i wzbogacania dawnych. Co roku 
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w rocznicę bitwy warszawskiej, która stała się świętem Wojska Polskiego, 
w Jurczycach odbywa się sesja popularnonaukowa, na którą zjeżdżają się 
hallerczycy i ich potomkowie z całego kraju oraz członkowie Stowarzysze-
nia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego. Tegoroczne spotkanie od-
było się 14 sierpnia. 

Rzeczowa, lakoniczna relacja p. L. Krupnika rzetelnie informuje o prze-
biegu wielkiego wydarzenia, jakim była owa sesja, ale nie oddaje w pełni 
gorącej atmosfery. Gospodarzy i przybyszów jednoczyło wspólne dążenie: 
oddać należny hołd zasłużonej dla Polski rodzinie, upowszechnić szlachetne 
postawy i wzorce, tworzone przez Hallerów w ciągu stuleci, a równocześnie 
ocalić od zapomnienia wszystko, co było wielkie i piękne w naszej przeszło-
ści. Stąd w programie znalazło się przypomnienie dwóch ważnych rocznic 
przyszłorocznych. Potem było ognisko i długie, wspólne śpiewy pod gwieź-
dzistym niebem, przy trzaskaniu płonących bierwion, były wspomnienia 
i opowieści – jak niegdyś, za dawnych czasów, gdy ludzie częściej ze sobą 
przebywali i gdy jeszcze umieli rozmawiać, a nie tylko wymieniać komuni-
katy.

W VIII Księdze „Pana Tadeusza” czytamy: Wpadam do Soplicowa jak 
w centrum polszczyzny. Tam się człowiek napije, nadysze Ojczyzny! Naszym 
podskawińskim Soplicowem od kilku lat stały się Jurczyce. W te sierpniowe 
dni oddychamy tam polskością. Odeszli Hallerowie na niebieskie pastwiska, 
ale ich duch unosi się nad dawnym rodzinnym gniazdem i odżywa w ser-
cach i w czynach tych, którzy pieczołowicie, wytrwale, nie szczędząc sił ani 
czasu, kontynuują wielkie tradycje. Za niezapomniane chwile w Jurczycach 
serdecznie dziękujemy Towarzystwu Pamięci Gen. Józefa Hallera i Haller-
czyków.

Zarząd TPS
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Co w „dwójce” słychać?

W ostatnim numerze „Informatora” zamieszczono kalendarium wy-
darzeń, które miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 2 w Ska-
winie w roku szkolnym 2005/2006. Dopełnieniem tego sprawoz-

dania jest wizytówka naszej szkoły przygotowana przez Zespół ds. spraw 
promocji szkoły obejmujący lata 2001–2006.

Na początek trochę historii:

Lata przedwojenne
W roku 1927 Rada Miejska zdecydowała o konieczności budowy naszej 

szkoły. W 1929 roku uchwalono rozpoczęcie budowy. Prace budowlane ru-
szyły w lipcu 1930. 

26 X 1930 r. odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego 7-klasowej 
szkoły powszechnej. Budowa trwała do grudnia 1931 roku. 

20 XII 1931 roku aktu poświęcenia dokonał JE ks. bp dr Stanisław Ro-
spond. Szkole nadano imię marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Szkoła została podzielona na dwie części: męską i żeńską. 
Tu, gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące, była szkoła męska. 

W drugiej połowie budynku była szkoła żeńska. Tuż przed wybuchem wojny 
w szkole żeńskiej było 281 uczennic, a w męskiej 320 uczniów.

Okupacja i wyzwolenie
Z chwilą wybuchu wojny naukę wstrzymano. Wznowiono ją 1 X 1939 r. 

ale bez nauczania historii i geografi i.
Od 1940 r. na terenie szkoły działała szkoła niemiecka. Uczyło się w niej 

ok. 150 uczniów, głównie dzieci volksdeutschów z okolicznych wsi okręgu 
krakowskiego oraz urzędników niemieckich. Mieścił się tam również inter-
nat dla tej młodzieży. 

W 1944 roku okupant zamienił szkołę na szpital polowy.
Dzieci uczyły się w wynajętych salach: w sądzie, w salach parafi alnych, 

w salce, gdzie mieścił się zakład szewski p. Sikorskiego [teraz mieści się tam 
Snack Bar], nawet w pomieszczeniach piekarni naprzeciw apteki, w obec-
nym Przedszkolu nr 1 oraz w sali bilardowej przy restauracji p. Chmielko-
wej.

Taki stan rzeczy trwał do końca wojny. 
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Zaraz po wyzwoleniu T. Galaciński i dr J. Polański powołali Komitet Od-
budowy Szkoły. Budynek pozostał w katastrofalnym stanie: popalone parkiety, 
zniszczone centralne ogrzewanie i instalacja elektryczna, zdewastowane urzą-
dzenia sanitarne. Dzięki pomocy skawińskich zakładów pracy szkody naprawio-
no i nauka w odnowionym po wojnie budynku rozpoczęła się 15 IX 1945 roku.

Lata powojenne
Po raz pierwszy po wojnie uczniowie otrzymali podręczniki szkolne.
W 1954 roku zapadła decyzja o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego 

w dotychczasowej szkole męskiej. Cała podstawówka została umieszczona 
w dawnej szkole żeńskiej. 

Ze względu na rosnącą liczbę uczniów zapadła decyzja o nadbudowie 
III piętra, co miało rozwiązać problemy lokalowe szkoły. Znaczną część 
kosztów ponosili rodzice, którzy dobrowolnie opodatkowali się na ten cel. 
Państwo dofi nansowało całe przedsięwzięcie. Dnia 21 XII 1967 uroczyście 
oddano III piętro do użytku. Przybyły 4 sale lekcyjne, ale po reformie szkol-
nictwa wprowadzającej ósmą klasę nie rozwiązało to ciasnoty w szkole. 

16 VI 1971 roku nadano szkole imię króla Kazimierza Wielkiego, założy-
ciela miasta Skawiny. Dwa lata później 12 VI 1973 r. Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej przekazało szkole sztandar.

Sześcioklasowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego mie-
ści się w połowie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 17. 

Posiada nowoczesne klasopracownie przedmiotowe, 2 pracownie kompu-
terowe, skomputeryzowaną bibliotekę, wyposażoną w program komputero-
wy umożliwiający tworzenie elektronicznego katalogu zbioru, oraz pracow-
nię multimedialną, gabinet dentystyczny, stołówkę oraz świetlicę szkolną.

Jesteśmy Szkołą z Klasą
Certyfi kat „Szkoły z klasą” zdobyliśmy uczestnicząc w ogólnopolskiej 

akcji pod patronatem Prezydenta RP

Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości, harmonii 
i równowagi wewnętrznej, przygotowującego się do pełnego życia w rodzi-
nie, w środowisku i we współczesnym świecie.



63

Co nas wyróżnia: Jesteśmy szkołą o 70-letniej tradycji, spadkobierczy-
nią szkolnictwa Kazimierzowskiego z okresu lokacji miasta Skawiny. To 
zobowiązuje! Dlatego też w swoich codziennych działaniach kierujemy się 
uniwersalnymi wartościami: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TOLERANCJĄ, 
OTWARTOŚCIĄ, UCZCIWOŚCIĄ i KREATYWNOŚCIĄ. Corocznie or-
ganizujemy Uroczyste Ślubowanie klas I, obchody Święta Patrona Szkoły 
– Kazimierza Wielkiego, imprezy integrujące środowisko lokalne. Jesteśmy 
wrażliwi na potrzeby innych, dlatego uczniowie naszej szkoły biorą czyn-
ny udział w akcjach charytatywnych. Chcemy, aby nasi wychowankowie 
naszym wzorem we współczesnym świecie potrafi li samodzielnie myśleć, 
rozwiązywać problemy, współpracować w zespole. Tak organizujemy nasze 
działania, aby nauczyciele, uczniowie i rodzice byli współtwórcami szkoły, 
w której panuje klimat wzajemnego szacunku, akceptacji i dobrego samo-
poczucia.

Wyznacznikiem działania w naszej szkole jest JAKOŚĆ. Staramy się 
kłaść na nią nacisk i na każdym etapie kształcenia dbamy o jej zapewnie-
nie. Wiele obszarów naszej pracy zostało wystandaryzowanych. W uczniach 
w szczególności kształcimy umiejętności ponadprzedmiotowe i kluczowe: 
sprawność językową oraz umiejętność korzystania z technologii informa-
cyjnej. Jesteśmy otwarci i podejmujemy różne inicjatywy. Podejmujemy 
przedsięwzięcia z zakresu znajomości kultury i historii regionu, profi laktyki 
uzależnień, działań artystycznych. Mimo że nie mamy własnej sali gimna-
stycznej, nasi uczniowie zajmują czołowe lokaty w zawodach sportowych na 
szczeblach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Uczniowie uczestniczą 
w zajęciach na pływalni oraz gimnastyki korekcyjnej. Jednym słowem roz-
wijamy: UMYSŁ, CIAŁO i DUSZĘ naszych uczniów.

Nasza szkoła zapewnia:
• lekcje z j. angielskiego, informatyki, gimnastyki korekcyjnej,
• atrakcyjne metody nauczania,
• indywidualne podejście do ucznia, 
• zajęcia z pedagogiem szkolnym,
• program pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, 
• rozbudowany program wychowawczy,
• wysoko wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną.
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Oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych:
• teatralne,
• informatyczne,
• dziennikarskie, 
• matematyczne,
• ekologiczne,
• plastyczne
• muzyczne,
• „zuchy”

Organizuje:
• akcje charytatywne, 
• festiwale nauki, 
• konkursy ekologiczne, plastyczne, muzyczne, 
• wycieczki tematyczne, „zielone szkoły”, 
• wyjazdy do kin, oper i teatrów.

Otrzymany certyfi kat „Szkoły z klasą” zobowiązuje. Staramy się cały 
czas stosować zasady Szkoła dobrze uczy każdego ucznia. Szkoła ocenia 
sprawiedliwie. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat. Szkoła rozwija spo-
łecznie, uczy wrażliwości. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry 
klimat. Szkoła przygotowuje do przyszłości. 

Otrzymaliśmy też certyfi kat „Lego” – czyli tytuł Szkoły uczącej czytać 
ze zrozumieniem. 

Święto Patrona Szkoły
Uroczyste obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazi-

mierza Wielkiego na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń naszego miasta. 
Skawińska „Dwójka” zawsze w oryginalnej formie przygotowuje tę impre-
zę. Corocznie przenosimy się w świat historii i magii wyczarowany przez 
uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Świetności temu świętu dodają wybitne 
osobistości, które licznie przybywają na uroczystość. 

Z niekłamanym zachwytem przypatrują się występom i artystycznym po-
pisom uczniów. Można nieskromnie stwierdzić, że mamy czym się pochwa-
lić. Począwszy od wyprodukowania fi lmu dokumentalnego dotyczącego róż-
nych aspektów życia ,,dwójkowej rodziny”, poprzez pokazy umiejętności ta-
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necznych, wokalnych, teatralnych oraz sportowych popisów cheerleaderek, 
kończąc na pokazie mody antycznej i konkursie sobowtórów Kazimierza 
Wielkiego. Wielokrotnie nasi wychowankowie wykazywali się zdolnościa-
mi językowymi, gdyż ze sceny padały słowa w języku włoskim, angielskim, 
francuskim i niemieckim. Motywem wiążącym wszystkie uroczystości jest 
postać średniowiecznego władcy, założyciela Skawiny – króla Kazimierza. 
Korzystając z pomocy wehikułu czasu nasz patron wykazuje się niezawod-
nością i zawsze w odpowiedniej chwili do nas przybywa. Wciela się w różne 
role: obserwatora, komentatora, a nawet uczestnika zdarzeń, udzielając nam 
cennych wskazówek i rad. Jednak za każdym razem możemy być dumni, że 
okazujemy się godnymi spadkobiercami Kazimierzowskiego dziedzictwa, 
które staramy się kontynuować.

Pomagają nie tylko od święta
W grudniu 1999 roku w lokalnych mediach szerokim echem odbiła się 

akcja „O uśmiech Wioletki” na rzecz chorej uczennicy Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Skawinie. Dwa lata później w maju 2001 r. uczniowie i nauczyciele 
wyśpiewali wdzięczność za szeroki oddźwięk podczas koncertu „Spotkanie 
z Dwójką”. Organizatorzy udowodnili, że społeczność szkolna potrafi  po-
chylić się nad potrzebującą pomocy koleżanką. Spektakularne wydarzenia 
nie stanowią jedynej formy wsparcia potrzebujących. Szkolna codzienność 
obfi tuje w różnorodne akcje na ich rzecz.

Szkoła Podstawowa nr 2 jest bowiem placówką, w której jednym ze 
szczególnych priorytetów jest zwracanie uwagi na rozpoznawanie sytuacji 
rodzinnej i materialnej wychowanków. Udzielanie im wsparcia stanowi re-
alizację zadań opiekuńczych szkoły. Systematyczna pomoc fi nansowa uzy-
skana od prywatnych sponsorów pozwala na korzystanie przez dzieci z bez-
płatnych obiadów, zaopatrzenie w podręczniki oraz na fundowanie paczek 
mikołajowych. 

W ramach działań wychowawczych szkoły uwrażliwia się uczniów na po-
trzeby innych. W związku z tym corocznie organizowana jest zbiórka odzie-
ży używanej, a także podręczników i przyborów szkolnych. Nasi uczniowie 
(za zgodą rodziców) przynoszą do gabinetu pedagoga ww. rzeczy, którymi 
obdarowywane są dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.

Działalność charytatywna szkoły nie ogranicza się wyłącznie do jej mu-
rów. Udział w ogólnopolskich akcjach wpisał się już na stałe w tradycje 
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„dwójki”. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, „I Ty mo-
żesz zostać św. Mikołajem” – to tylko niektóre z nich. Zaangażowanie w te 
przedsięwzięcia stało się punktem honoru dla większości uczniów.

Nie pozostają oni również obojętni na los i potrzeby „mniejszych bra-
ci”. Co roku Szkolne Koło PCK organizuje zbiórkę darów dla bezdomnych 
zwierząt z krakowskiego schroniska. Zbierane są: koce, karma, „zabawki” 
itp. Nasi wychowankowie przyczyniają się w ten sposób do poprawy warun-
ków bytowych samotnych zwierzaków. 

Na skutek podejmowanych działań uczniowie kształtują postawy pożąda-
ne społecznie, wyrabiają w sobie wrażliwość na potrzeby innych, rozumieją 
konieczność niesienia pomocy i co najważniejsze – potrafi ą organizować tę 
pomoc, na miarę swoich możliwości.

Szkolne radio Gadu Gadu i inne media
W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczęło działalność szkolne radio Gadu 

Gadu. Raz w tygodniu uczennice z klas IV–VI spotykają się wraz z opiekun-
kami radia – p. Violettą Kaszubą oraz p. Sabiną Gustof-Kopkowicz i wspól-
nie przygotowują audycje nadawane w każdy poniedziałek przez szkolny ra-
diowęzeł. Radio przekazuje społeczności uczniowskiej informacje dotyczące 
życia szkoły, informuje o „dwójkowych” sukcesach w konkursach wiedzy, 
sportowych i artystycznych, przypomina o uroczystościach szkolnych, a tak-
że organizuje konkursy. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się 
Walentynkowy Mini Playback Show, który odbył się w lutym 2006 r.

Gazetka szkolna dla uczniów klas I–III „Bączek” wydawana jest od wrze-
śnia 2002 r. i ukazuje się raz na dwa miesiące w nakładzie 120 egzempla-
rzy. W gazetce zamieszczane są opowiadania, ciekawostki, żarciki i rebusy 
napisane przez uczniów klas I–III. Kółko dziennikarskie, którym opiekują 
się p. Grażyna Sieprawska i p. Danuta Srokosz, selekcjonuje i dokonuje ko-
rekty materiałów nadesłanych przez dzieci, a także tworzy grafi czną stronę 
gazetki. W „Bączku” znajdują się też stałe strony, takie jak: Z życia szkoły, 
Moja mała Ojczyzna, Europa krok po kroku, Kącik poezji, Kącik ortogłówki. 
Wielką atrakcję stanowi ostatnia strona gazetki, na której zamieszczana jest 
krzyżówka, diagram lub rebus, których rozwiązanie daje możliwość brania 
udziału w losowaniu atrakcyjnych nagród (m.in: kalkulatorów, zegarków, 
miniradyjek, pisaków, szachów itp.). Podczas każdego wydania nagrody 
otrzymują dwadzieścia cztery wylosowane osoby. 
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Uczniowie klas IV–VI tworzą swoją gazetkę „Jeżowiec”. Koordynatorem 
prac i opiekunem koła dziennikarskiego jest p. Anna Jewiarz-Dryło. W ro-
ku szkolnym wydawanych jest 4 lub 5 numerów gazetki, w której znajdują 
się artykuły okolicznościowe i dotyczące życia szkoły oraz wydarzeń z nią 
związanych. Czytelnicy znajdą w „Jeżowcu” także wywiady, rebusy, cieka-
wostki, zagadki czy humor. Autorami wszystkich artykułów są uczniowie, 
którzy są dumni, że ich wprawki dziennikarskie prezentowane są na forum 
szkoły. 

Jesteśmy Europejczykami...
Zespół ds. Integracji Europejskiej i Regionalnej przygotował wraz z 

uczniami szkoły projekt obchodów Festiwalu Krajów Europejskich. Pierw-
szym etapem realizacji tego całorocznego zadania było losowanie przez prze-
wodniczących klas I–VI poszczególnych krajów europejskich. Wylosowano 
14 państw – członków Unii Europejskiej. W ciągu całego roku sale lekcyjne 
stały się wizytówkami poszczególnych krajów. Uczniowie co miesiąc pre-
zentowali na gazetkach różne informacje: wrzesień/październik – symbole 
narodowe; listopad/grudzień – kultura, sztuka, architektura, święta; styczeń/
luty – kuchnia; marzec/kwiecień – walory turystyczne. W maju odbył się 
Festiwal Krajów Europejskich. Uczniowie naszej szkoły przedstawiali wi-
zytówki swoich państw. Klasy prezentujące Grecję tańczyły „Zorbę”, Por-
tugalczycy zaprezentowali podróż Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana, 
można było posłuchać muzyki fado. Szwecja przypomniała ABBĘ itp. 

W kioskach – przypominających trochę prezentacje krajów na między-
narodowych imprezach targowych, uczniowie nabywali słowniczki obcoję-
zyczne, zakładki, pocztówki, prace plastyczne, a także zakąski oraz ciastka 
przygotowane przez rodziców, którzy bardzo zaangażowali się w przygoto-
wanie Święta Europy. Klasy I–II zaprezentowały bardzo ciekawe i bogate 
w informacje gazetki.

Ciekawym sposobem prezentacji i zachęcenia uczniów do poznania hi-
storii piśmiennictwa na świecie stało się spotkanie w bibliotece szkolnej 
25 kwietnia 2005 r. Uczniowie z Koła Przyjaciół Biblioteki wraz z opieku-
nami pp. L. Majdą i G. Zięborak przygotowali wystawę „Historia książki” 
– od czasów starożytnych do dnia dzisiejszego, wykonali tabliczki gliniane 
z pismem klinowym i hieroglifi cznym. Opracowanie tematyczne pt. „Histo-
ria pisma, druku, bibliotek” przygotowała uczennica klasy 6c Paulina Haj-
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do, a prezentację mulitimedialną „Światowy Dzień Książki” przygotowały 
Agnieszka Mrowiec i Patrycja Adamus z klasy 6c. Goszczący w bibliotece 
uczniowie w ciekawy sposób poznali tajniki sztuki pisarskiej, starodruku, 
narzędzi pisarskich i gromadzenia zbiorów bibliotecznych. W czytelni zosta-
ła zorganizowana wystawa zeszytów lektur klas II i III oraz efekt realizacji 
rocznego projektu kl. 1b „Jesteśmy autorami książeczek”. Najmłodsi ucznio-
wie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentowania swoich zainteresowań 
czytelniczych i twórczych. Przedstawiano też ilustrowane katalogi lektur 
opracowane przez członków Koła. Społeczność uczniowską na zwiedzanie 
wystawy zaprosiła przez radiowęzeł szkolny uczennica klasy 6c Adrianna 
Tyrpa. Na drzwiach biblioteki piękny plakat zachęcał do odwiedzenia wy-
stawy, a w gablocie na korytarzu została umieszczona wystawa tematyczna o 
Święcie Książki. W roli przewodników po bibliotece wystąpili: Rafał Sowa 
– 6g, Marcin Adamczyk – 6g, Patrycja Adamus – 6c, Adrianna Tyrpa – 6c, 
Bogumiła Fidzińska – 5c, Anna Kowalczuk – 5c Z dużym zainteresowaniem 
w spotkaniach w bibliotece uczestniczyli uczniowie wraz wychowawcami. 
Zwiedzający z zaciekawieniem słuchali przewodników i wyrażali bardzo 
pozytywne opinie o wystawie. Cały dzień towarzyszyła nam miła atmosfera, 
a bukiety róż przypominały wszystkim o pięknym zwyczaju wywodzącym 
się z Hiszpanii. W tym dniu Katalończycy obdarowują się książkami i róża-
mi. Piękny to zwyczaj, który w naszej szkole chcemy kultywować. 

Najlepsi z najlepszych
Każdego roku około 150 uczniów naszej szkoły otrzymuje świadectwa 

z wyróżnieniem, czyli z tzw. „czerwonym paskiem”. Świadectwo takie 
może otrzymać uczeń, który z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych 
uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania. W związku z tak dużą grupą uczniów bardzo zdolnych narodził 
się pomysł, aby wybrać tego jednego – najlepszego. Tak więc od kilku lat 
nasi uczniowie w zdrowej rywalizacji walczą między sobą o tytuł PRYMU-
SA SZKOŁY – czyli najlepszego z najlepszych w danym roku szkolnym.

W minionym roku szkolnym 2005/2006 Prymusem Szkoły został uczeń 
klasy VI Wojciech Wątor (5,56).

Wcześniejsi prymusi to m.in. Adam Gąsiorowski z klasy VI d (5,8), Aga-
ta Łukasik z klasy VI, Karolina Czepiel z klasy IV.
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Na uwagę zasługują też uczniowie, którzy biorą udział w licznych kon-
kursach organizowanych na poszczególnych etapach – gminy, powiatu, wo-
jewództwa. Niejednokrotnie nasi uczniowie byli laureatami tychże konkur-
sów. Oto kilka przykładów z ostatnich lat:
– Marek Pyzik – laureat Małopolskiego Konkursu Matematyczno-Przyrod-

niczego 2005/2006.
– Patrycja Adamus uczennica klasy VI c, laureatka III Małopolskiego Kon-

kursu Matematyczno-Przyrodniczego 2004/2005.
– Maciej Kościelny – fi nalista Małopolskiego Konkursu Matematyczno-

Przyrodniczego 2002/2003.

SP2 jest dumna ze swoich uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie wspiera-
ni przez nauczycieli rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności na miarę 
możliwości. Są jednak wśród nich uczniowie wyjątkowo zdolni, u których 
rozwijamy ich wysoki potencjał przekazując im całą naszą wiedzę teoretycz-
ną i praktyczną w odkrywaniu świata. 

Największym talentem muzycznym w naszej szkole jest Malwina No-
wak, która pod czujnym okiem p. Roberta Budzynia zdobywa laury na ogól-
nopolskich konkursach: „Kolorowe Nutki”, „Przegląd Pieśni Patriotycznej”, 
otrzymała „Złoty Aplauz” – na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Ko-
ninie w 2005 roku. Od lipca 2006 roku jest solistką Opery Krakowskiej.

Od wielu lat SP 2 w Skawinie uczestniczy w konkursach plastycznych or-
ganizowanych przez inne szkoły i placówki oświatowe. Oto niektóre z nich:
• 5 X 2002 – SP 2 otrzymała dyplom za udział w drugim powiatowym 

biennale plastycznym „ Talent” zorganizowanym przez Gimnazjum i SP 
w Radziszowie przy współpracy Liceum Sztuk Pięknych w Nowym Wi-
śniczu.

• 24 X 2002 – SP 2 otrzymała dyplom za udział w konkursie plastycznym 
pod hasłem „Podążajmy wspólnym szlakiem” zorganizowanym przez 
ZPO im. ks. prof. J. Tischnera w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla dzieci 
w Radziszowie.

• XI 2004 – uczniowie SP2 wykonali prace na konkurs plastyczny „Otwar-
te Drzwi” zorganizowany przez ZPO w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ra-
dziszowie, zaprojektowali plakat promujący placówkę integracyjną.
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W naszej szkole odbywają się konkursy plastyczne, które cieszą się du-
żym zainteresowaniem wśród uczniów:
• 2 XII 2002 – miała miejsce wystawa „Nasze Korzenie”. Najważniej-

szą część wystawy stanowiły drzewa genealogiczne, będące grafi cznym 
przedstawieniem stopnia pokrewieństwa w rodzinie.

• 14 I 2004 – odbył się gminny konkurs plastyczny „Podróż po Europie”. 
W konkursie wzięły udział klasy I–III z pięciu szkół podstawowych: Woli 
Radziszowskiej, Polanki Hallera, Zelczyny, SP 1 oraz SP 2.

• 9 V 2005 – miał miejsce szkolny konkurs plastyczny „Drzewo w czterech 
porach roku”. Do konkursu zgłoszono prace wykonane różnymi techni-
kami.

• Ponadto co roku w okresie przedświątecznym organizowane są wystawki 
kartek i ozdób świątecznych.

Sukcesy sportowe Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie 
Minął kolejny sezon Ligi Szkolnej szkół podstawowych Miasta i Gminy 

Skawina. Reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej. W punktacji szkół „dwójkowi” sportowcy plasują się od kilku 
sezonów na pierwszej pozycji. 

Rok szkolny 2005/06 
W Gminnych Sztafetowych Biegach Przełajowych, gdzie wystartowało 

5 szkół podstawowych, w kategoriach dziewcząt i chłopców reprezentanci 
SP2 zajęli I miejsce.

W Gminnym Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego spośród 5 drużyn 
zajęliśmy II miejsce. 

Warto przedstawić liczne sukcesy w Powiatowych Indywidualnych Za-
wodach w Pływaniu. Do udziału w wyścigach indywidualnych oraz sztafe-
tach zgłosiło się 144 uczestników szkół podstawowych z powiatu krakow-
skiego i naszej gminy. W startach indywidualnych odniesiono 4 zwycięstwa. 
W startach sztafetowych dziewczęta i chłopcy zajęli dwa I miejsca. 

W Gminnych Rozgrywkach Halowej Piłki Nożnej I miejsce należy do 
klas trzecich, a III miejsce zajęły czwarte klasy. 

Kolejna dyscyplina, w której nie zabrakło naszych sportowców, to lekka 
atletyka. W Zawodach Czwórboju Lekkoatletycznego na etapie powiato-
wym w kategorii dziewcząt zdobyliśmy II miejsce.
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Jak co roku w Turnieju Szkół „Baw się z nami” dziewczęta i chłopcy 
z klas drugich i trzecich rywalizowali w 15 konkurencjach sportowych. 
W tegorocznej X edycji nasi młodsi sportowcy zajęli II miejsce. 

W Gminnym Biegu Przełajowym pod hasłem „Bieg po zdrowie”, do któ-
rego zgłosiło się 307 zawodników z klas 1–6, nasi sportowcy wywalczyli 
I miejsce.

Latem w Dębicy odbyły się Międzyokręgowe Mistrzostwa Polski Mło-
dzików 12-letnich, na których uczeń naszej szkoły Radosław Ślęzak zdobył 
aż cztery złote medale!!! 

Wśród licznych sukcesów sportowych nie sposób wymienić długiej listy 
uczestników oraz wszystkich osiągnięć. Nie ma dyscypliny, w której nie za-
znaczylibyśmy swojej obecności i woli sportowej walki. 

 
Nie sposób napisać o wszystkich działaniach, które podejmuje się 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Skawinie. Staraliśmy się wybrać te znaczące. 
Przyświeca nam jeden cel: Chcemy wychowywać ludzi z pasją, którym myśl 
Platona: „Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne, i kochać, co dobre 
– w tym cel rozumnego życia” towarzyszy w przyszłości.

Zespół ds. promocji szkoły
Violetta Kaszuba, Małgorzata Barć, Dorota Banach,

Monika Świerczek, Beata Zwada, Robert Budzyń, Małgorzata Drab,
Sabina Gustof-Kopkowicz, Anna Jewiarz-Dryło, Liliana Majda

Wykorzystano: wizytówkę szkoły ze strony internetowej „Szkoła z klasą” – przy-
gotowaną przez p. Anitę Karczewską oraz historię szkoły ze specjalnego numeru 
„Bączka” z kwietnia 2006.
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O książce
„Skawina – zarys dziejów miasta”

kilka słów

Drodzy Czytelnicy! Od 30 września dociera do Was książka pt. „Ska-
wina – zarys dziejów miasta”. Jest ona dziełem zbiorowym, napisa-
nym przez kilkanaście osób, głównie członków Zarządu TPS, ludzi, 

którzy nie są historykami ani publicystami, za to całym sercem oddani są 
naszemu miastu. Bolało nas, że stary, kazimierzowski gród nie doczekał się 
dotąd pełnego opracowania swych dziejów, więc postanowiliśmy wypełnić, 
oczywiście na miarę naszych możliwości, tę lukę. Praca nad książką była 
całkowicie bezinteresowna. Pochłonęła wiele czasu i wysiłku. Kiedy już 
poszczególni autorzy opracowali swoje tematy, okazało się, że pewne za-
gadnienia pojawiają się w kilku rozdziałach, natomiast inne pominięto lub 
potraktowano trochę powierzchownie. Pojawił się więc problem scalenia 
zgromadzonych materiałów w jako tako spoistą uporządkowaną publikację. 
Było to zadanie trudne, zwłaszcza, że czas nas naglił – zamierzaliśmy oddać 
Wam książkę na jubileusz TPS jako nasz dar urodzinowy. Należało więc 
znaleźć profesjonalistę, który by się podjął ostatecznie redakcji w krótkim 
terminie.

Nie wdając się w szczegóły powiemy tylko, że dwukrotnie zmieniano 
redaktora i dopiero trzeci, p. Roman Świątek, doprowadził rzecz do końca. 
I jemu jednak zabrakło czasu: nie skonsultował z autorami ostatecznej wer-
sji przed oddaniem jej do druku, co sobie wcześniej zastrzegł Zarząd TPS. 
W efekcie powstało dzieło bardzo starannie wydane – tu należy podzięko-
wać p. Burmistrzowi, który wziął na siebie całą stronę fi nansowo-edytorską, 
ale merytorycznie bardzo dalekie od doskonałości.

A oto główne braki zarysu:
1. Pominięcia całych tekstów, zwłaszcza dotyczących niektórych zakła-

dów przemysłowych. O Szamotowni i Kawie (używam nazw potocznie sto-
sowanych) napisano dosłownie po trzy zdania; Hucie Aluminium poświęco-
no „aż” pięć zdań, okraszonych rażącym błędem rzeczowym. Najwięcej re-
daktorskiej uwagi przykuła… Huta Szkła, która nawet w swych najlepszych 
latach nie doszła do setki zatrudnionych. Dlaczego tak się stało? Nad historią 
przemysłu pracowało kilku ludzi, którzy oddali do druku obszerne materia-
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ły – trudno odgadnąć, dlaczego je tak spreparowano. Pominięto całkowicie 
dzieje skawińskiej poczty, dwa teksty poświęcone kombatantom i osobom 
represjonowanym, zapomniano o PTTK, o skawińskich jarmarkach itd.

2. Dokonano rażących, nieuzasadnionych skrótów, jak np. w rozdziale 
o służbie zdrowia: nie zamieszczono informacji o lecznictwie przemysło-
wym, chociaż była ona solidnie i rzeczowo opracowana. Cały zaś rozdział 
został w końcowej części nie tyle skrócony, co po prostu urwany i dość nie-
zręcznie zakończony informacją o powstaniu spółek medycznych.

3. Razi nas dość – nazwijmy to fantazyjne rozmieszczenie czarno-białych 
fotografi i, nie mające żadnego logicznego uzasadnienia. Przykładowo: losy 
Skawiny w PRL i w czasach Solidarności ilustrują fotografi e burmistrzów z 
lat 1894–1902, 1918 oraz 1919–1923, tudzież zdjęcie działacza PPS. Obok 
wspomnianego powyżej rachitycznego podrozdziału o zakładach produkcyj-
nych widzimy… gimnastyków TG „Sokół” i przedwojenną defi ladę Związ-
ku Strzeleckiego. Pytanie o przysłowiową relację pomiędzy piernikiem 
a wiatrakiem nasuwa się samo.

4. Spośród błędów rzeczowych niektóre byłyby pokarane oceną niedo-
stateczną już w szkole podstawowej – dwukrotnie podano rok 1861 jako rok 
wybuchu powstania styczniowego, i to – o ironio! – w rozdziale poświęco-
nym historii, co prawda tylko Skawiny, ale zawszeć to historii. Rozdział ten 
nie powstał w kręgu Zarządu TPS i nie wiemy, kto jest jego autorem. Nie 
wiemy, bo – to już ułomność piąta: 

5. nazwiska współtwórców naszego Zarysu oderwano od ich opracowań, 
wypisując je osobno w porządku alfabetycznym. W ten sposób przypisano 
nam odpowiedzialność zbiorową każdego ze współautorów za wszystko, co 
napisano. Wyraźnie przy tym pomylono pojęcia „autor” i „pozycja biblio-
grafi czna”. Przed tą odpowiedzialnością zapewne większość z nas by się nie 
broniła, gdybyśmy poznali całość przed oddaniem do druku – wtedy jeszcze 
można by coś poprawić.

Inne błędy, jak zamienione imię, przekręcone nazwisko czy opuszczona 
litera można skorygować zwykłą erratą.

Tak więc całość dzieła odbiega od naszych oczekiwań; co gorsza – 
w niektórych partiach daje nie całkiem wierny, a nawet wypaczony obraz 
rzeczywistości.

Cóż więc począć z tym fantem? Autorzy, zwłaszcza ci, których teksty tak 
bezlitośnie potraktowano, czują się serdecznie rozżaleni. Czytelnicy nadal 
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będą musieli sięgać do innych źródeł, by znaleźć uzupełnienia wiadomości. 
Mimo to dobrze, że książka powstała. Wszyscy mamy świadomość, że to 
nasze dzieło wymaga jeszcze wiele pracy. Zabraliśmy się do niej od razu. 
Ponieważ nakład książki jest już na wyczerpaniu, liczymy na to, że drugie 
wydanie będzie poprawione i rozszerzone. Miejmy nadzieję, że ukaże się 
ono wkrótce. Tymczasem będziemy drukować uzupełnienia na łamach In-
formatora. Już w tym numerze publikujemy materiały dotyczące Huty Alu-
minium oraz dzieje skawińskiej poczty.

Jeśli sprawiliśmy Wam zawód – przepraszamy. Być może ktoś z Was ze-
chce się włączyć w pracę nad przygotowaniem drugiej edycji. Wszelka po-
moc będzie mile widziana. Zrobiliśmy pierwszy krok. Wierzymy, że „Skawi-
na – zarys dziejów miasta” w poprawionej wersji stanie się ważnym źródłem 
wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym naszego miejsca na ziemi.

   Zarząd TPS
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Nasze sprawy
Prezentujemy ważniejsze wydarzenia z życia Towarzystwa Przyjaciół 

Skawiny, jakie miały miejsce od maja do początku grudnia 2006 r.

Maj 2006

18 maja
w Pozowicach uroczyście podsumowano szóstą już edycję konkursu pod 
hasłem „Tam moja Ojczyzna, gdzie moje korzenie”. Tradycyjnie już zapro-
szono nas na tę imprezę, której współpatronujemy i tradycyjnie uczestniczyli 
w niej p. Ewa Tarnopolska i p. Wacław Skokoń.

19 maja
odbyliśmy doroczne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. Zebrani wysłu-
chali sprawozdań i udzielili Zarządowi absolutorium, po czym prezes TPS 
p. Stanisław Pac odczytał projekt zmian w statucie. Najbardziej istotne do-
tyczą przyznania Towarzystwu statusu stowarzyszenia użytku publicznego 
i osobowości prawnej. Wprowadzono również ustalenia dotyczące młodzie-
żowych kół TPS. W trakcie dyskusji, która miała wyjątkowo wysoką tempe-
raturę, nadano projektowi ostateczny kształt. Nowy statut będzie obowiązy-
wał po zatwierdzeniu go przez Sąd Administracyjny.

29 maja
odbył się w naszym mieście bieg sztafetowy, który obserwował p. Eugeniusz 
Krzemień. Organizatorem biegu była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika. Uczestnicy, sześcioosobowe drużyny, rekrutowali się z różnych 
gmin naszego powiatu, także bratnie słowackie miasto, Turčianskie Teplice 
przysłało swoją drużynę. 

Czerwiec

8 czerwca
w zelczyńskiej Szkole Powszechnej im. Walerego Goetla odbyła się (i to 
nie pierwszy raz!) niezwykła impreza: w związku z V Ogólnopolskim Ty-
godniem Czytania Dzieciom dorośli czytali uczniom młodszych klas po-
czątkowe fragmenty „Kubusia Puchatka”. Wśród wykonawców byli ludzie 
różnych zawodów: strażak, policjant i inni. Także nasza przedstawicielka 
odczytała – i to z wielką przyjemnością, bo przygody uroczego misia są 
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lekturą kochaną także przez dorosłych – wyznaczony jej fragment. Dzieciaki 
przyniosły ze sobą z domów swoje ulubione maskotki – Kubusia, Prosiaczka 
i nawet Kłapouchego. Wielu małych uczestników doskonale znało książkę 
A.A. Milne’a, ale wszyscy z uwagą słuchali. Bardzo się nam to spotkanie 
podobało, zwłaszcza że organizacyjnie było dopięte na ostatni guzik.

11 czerwca
świętowaliśmy nasze dwudziestopięciolecie. Było uroczyście i radośnie, bo 
i osiągnięć Jubilat (czyt. TPS) ma niemało, i są one doceniane w naszym 
mieście. Uczestnicy spotkania przy wejściu otrzymali nowy numer Informa-
tora z kolorową wkładką (ale barwna wkładka była tylko na ten raz, z okazji 
jubileuszu) oraz ze starannie wydanym zarysem naszych dziejów. Książecz-
kę opracował p. Stanisław Chmielek przy współudziale p. Zdzisława Liskie-
wicza, a wydał ją Urząd Miasta i Gminy jako dar urodzinowy. Dziękujemy! 

W trakcie spotkania przybył nasz nieoceniony poprzedni prezes p. Stani-
sław Chmielek. Zebrani powitali go owacją na stojąco. W tym spontanicz-
nym geście wyraziła się i nasza wdzięczność, i szacunek, i wielka radość, że 
oto nasz drogi Kolega nie dał się chorobie i znowu jest wśród nas. Korzysta-
jąc z tej okazji wręczono Mu dyplom Honorowego Członka, a stary Zarząd 
ofi cjalnie podziękował za lata ofi arnej pracy. 

Były życzenia i padło wiele serdecznych słów pod adresem Towarzy-
stwa. Była też symboliczna lampka szampana i szwedzki stół, a gwoździem 
gastronomicznego programu okazał się gigantyczny tort – arcydzieło sztuki 
cukierniczej, prezent od fi rmy panów Zająców. Był tak piękny, że żal go było 
kroić, okazało się jednak, że smak dorównywał wyglądowi i nasz urodzino-
wy tort zniknął w mgnieniu oka.

Także młodsi członkowie i sympatycy przyczynili się do uświetnienia na-
szych urodzin: najmłodsze młodzieżowe koło TPS z Gimnazjum nr 1 im. No-
blistów Polskich przygotowało wystawę fotografi i najpiękniejszych miejsc 
w naszej gminie; zdjęcia były tak doskonałe, że należy pogratulować wy-
konawcom talentów, a opiekunkom, p. Marii Krawiec i p. Magdalenie Adaś 
– tak zdolnych wychowanków. Młodzieżowe Koło TPS z Gimnazjum nr 2 im. 
Komisji Edukacji Narodowej zaprezentowało multimedialny pokaz z życia 
szkoły, a na zakończenie uroczystości młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika ukazali słowno-muzyczno-taneczne scenki z daw-
nych lat. Impreza przeciągnęła się nad nasze oczekiwania: sądzę, że wszyscy 
czuliśmy się usatysfakcjonowani, docenieni, zmobilizowani do dalszej pracy.
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W maju i w czerwcu
członkowie Zarządu TPS pięciokrotnie oprowadzali wycieczki ze skawiń-
skich szkół po naszym mieście, sześciokrotnie po naszej stałej wystawie, 
a ośmiokrotnie spotykaliśmy się z młodzieżą na terenie szkół.

w dniach 27–29 czerwca
odbywał się w Warszawie VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. 
Obrady toczyły się w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
jedynie drugiego dnia, gdy pracowano w zespołach problemowych, trzeba 
było się przenieść do innych lokali, rozsianych po całej stolicy.

Przed otwarciem obrad delegaci uczestniczyli w uroczystej mszy św., 
koncelebrowanej przez księży-regionalistów, uczestniczących w Kongre-
sie. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze na grobie duchowego ojca 
polskiego regionalizmu Stanisława Staszica. Grób ten znajduje się przy po-
kamedulskim Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w bezpośrednim 
sąsiedztwie UKSW. Wspaniały występ chóru akademickiego, który śpiewał 
także podczas mszy św., wprawił zebranych w podniosły nastrój jeszcze 
przed ofi cjalnym otwarciem Kongresu. Potem było jednak nieco mniej po-
wodów do radości. Już zawarta w zaproszeniach uwaga, że delegaci bądź 
wysyłające ich stowarzyszenia pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowa-
nia i wyżywienia, była nieco zaskakująca. Potem okazało się, że nikt, do-
słownie nikt spośród wielu zaproszonych na Kongres członków rządu nie 
mógł jakoś przybyć na obrady: ograniczono się do przesłania pozdrowień 
i dobrych życzeń. Było to tym bardziej przykre, że właśnie potrzeba spotka-
nia z władzami przesądziła podobno o wyborze Warszawy na miejsce nasze-
go Kongresu. Czarę goryczy przepełniła informacja o cofnięciu funduszy po-
trzebnych do utrzymania centralnej biblioteki regionalizmu w Ciechanowie. 
Czyżby głoszony ofi cjalnie patriotyzm miał wymiar czysto teoretyczny?

Na szczęście w terenie sprawy układają się lepiej. Im niżej, tym wyraź-
niej widać, że stowarzyszenia lokalne to nie tylko swoisty skansen, który 
zachowuje folklorystyczne rysy kultury miejscowej – to przede wszystkim 
dynamika życia społecznego, stała troska o to, by wtapiając się w społecz-
ność europejską, zachować swą tożsamość.

W trakcie obrad wręczono medale Aleksandra Patkowskiego, przyznane 
przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP tym spośród 
publicystów radia i telewizji, którzy szczególnie skutecznie promują skarby 
„małych ojczyzn”.
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Dyskusja stała się okazją do wymiany doświadczeń. Nasza przedstawi-
cielka nie bez satysfakcji stwierdziła, że to co inne stowarzyszenia odkrywa-
ją dopiero teraz, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny robi od dawna. Nie grozi 
nam jednak zawrót głowy od sukcesów: wystąpienie reprezentanta maleń-
kiej podkarpackiej wioski Rogi, leżącej na krańcu Rzeczpospolitej u zbiegu 
trzech granic, pokazało, jak wiele można zdziałać nawet w niewielkim śro-
dowisku, jeśli się potrafi  porwać za sobą ludzi. 

Po przerwie obiadowej pracowano w grupach, w miejscach rozsianych po 
całej Warszawie i z reguły odległych od Bielan, toteż trzeba było dobrze się 
nabiegać, żeby zdążyć. Grupa V, w której znalazła się reprezentantka TPS, 
omawiała rolę mediów w kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej. 
Temat ten referował dr hab. Edward Chudziński z krakowskiej Akademii 
Pedagogicznej.

W drugim dniu kontynuowano dyskusje oraz przyjęto podstawowe 
dokumenty: Deklarację programową Regionalistów Polskich, Memoriał 
w sprawie funkcjonowania stowarzyszeń regionalnych w kraju, list otwarty 
do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki oraz wnioski do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W trzecim dniu dokonano wyboru władz Rady 
Krajowej RSR. Nowym przewodniczącym został ponownie p. Anatol Ome-
laniuk.

Trzy kongresowe dni były bardzo pracowite. Jeśli ktoś obiecywał sobie 
choć jeden „wypad” do teatru lub na kawę z przyjaciółmi, to się rozczarował, 
chyba że zwagarował z części obrad. Nie był to jednak czas stracony – za-
owocuje na pewno w działalności stowarzyszeń lokalnych. 

Lipiec był miesiącem letniego odpoczynku.

Sierpień

14 sierpnia
w przeddzień rocznicy bitwy warszawskiej odbyła się tradycyjna już sesja 
popularnonaukowa, o której szerzej piszemy w niniejszym numerze. Jur-
czyckie uroczystości, organizowane przez Towarzystwo Pamięci Generała 
Józefa Hallera i Hallerczyków, stały się od pewnego czasu centralnym punk-
tem obchodów Święta Wojska Polskiego w naszym mieście i gminie. 
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W tym okresie odbywa się również Konny Bieg im. Generała Józefa Hallera 
na orientację w terenie na trasie Jurczyce–Lanckorona.

Po raz pierwszy w tym roku w cztery kolejne niedziele sierpniowe w koście-
le pw Miłosierdzia Bożego odbywały się Letnie Koncerty Organowe. Wy-
konawcami byli wybitni mistrzowie organów, pp. Witold Zalewski (Katedra 
Wawelska), Andrzej Chorosiński z Warszawy, Waldemar Krawiec z Zabrza 
oraz Bogusław Grabowski z Gdańska. Było to wielkie przeżycie artystyczne, 
o czym poinformowali nas m.in. słuchacze z Zarządu – pp. Czesława Kopiec 
i Eugeniusz Krzemień.

Wrzesień

3 września
w Facimiechu odbyły się gminne dożynki, na których obok ojców gminy 
gościł p. poseł Jacek Krupa z małżonką, p. Małgorzatą. Oprawę święta plo-
nów stanowiły nie tylko tradycyjne przyśpiewki i towarzyszące składanie 
wieńców, ale także stoiska promujące poszczególne sołectwa naszej gminy. 
Informację przekazały pp Cz. Kopeć i E. Tarnopolska.

5 września
prezes TPS p. Stanisław Pac uczestniczył w uroczystej inauguracji nowego 
roku szkolnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich.

22 września
Społem PSS w Skawinie uroczyście świętowało swe sześćdziesięciolecie. 
Spółdzielnia, której inicjatorami byli skawińscy kolejarze, miała lepsze 
i gorsze okresy – po transformacji ustrojowej przestała być główną instytu-
cją handlową w naszym mieście. Konkuruje teraz z coraz liczniejszymi fi r-
mami prywatnymi i, jak napisano w okolicznościowej ulotce: „Spółdzielnia 
zdobyła własne miejsce na rynku skawińskim, dostosowując się do nowej 
rzeczywistości i szukając nowych rozwiązań”.
W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli członkowie naszego Zarządu, od 
lat należący do PSS: pp. Cz. Kopeć, K. Skałuba, W. Skokoń i prezes S. Pac. 

30 września
stał się prawdziwym harcerskim świętem w naszym mieście. W tym roku 
zbiegły się dwie ważne rocznice: dwudziestopięciolecie działalności Kręgu 
Instruktorskiego „Czerwony Mak” oraz sześćdziesiąta piąta rocznica bitwy 
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o Tobruk. Z tej okazji 1 drużyna Harcerek „Róże Pustyni” im. Obrońców 
Tobruku otrzymała sztandar. Szczegółowa relacja wewnątrz numeru.
W trakcie uroczystości promowano książkę „Skawina – zarys dziejów mia-
sta”, napisaną zbiorowym wysiłkiem kilkunastu osób, a wydaną przez Urząd 
Miasta. Niestety zawiodła ona nasze oczekiwania, o czym również piszemy 
w innym miejscu. 

Październik

14 października
odbyła się w Hali Sportowej uroczystość „przyjęcia do braci uczniowskiej 
najmłodszych rycerzy króla Kazimierza” ( czyli pierwszoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego). Uroczystość połączona była ze 
ślubowaniem, a wśród zaproszonych gości był prezes TPS p. Stanisław Pac.

16 października
ponad czterdziestoosobowa grupa włoskich nastolatków wraz z opiekunami 
zwiedzała Skawinę, oprowadzana przez naszą przewodniczkę z TPS, po-
znając przy tej sposobności najważniejsze momenty z przeszłości naszego 
miasta. Młodzi Włosi byli gośćmi gimnazjalistów z naszej gminy, którzy 
z kolei na wiosnę pojadą do Włoch. Dwugodzinny spacer okazał się za krót-
ki, by młodzi turyści mogli obejrzeć całe centrum Skawiny!

19 października
p. prezes TPS S. Pac, zaproszony przez Dyrekcję i Młodzież Gimnazjum nr 2 
im. Komisji Edukacji Narodowej, uczestniczył w święcie Patrona Szkoły. 

26 października
w pałacyku Sokół odbyło się spotkanie skawińskiego samorządu z zaproszo-
nymi gośćmi. Przy tej okazji nasz wieloletni, nieoceniony prezes p. Stani-
sław Chmielek otrzymał przyznaną po raz pierwszy przez Radę Honorową 
Odznakę „Zasłużony dla Skawiny”. Nikt bardziej niż on nie zasługiwał na 
to wyróżnienie. Cieszymy się ogromnie i serdecznie gratulujemy! Obszerne 
informacje o tym wydarzeniu zamieściły „Gazeta Skawińska” i „Dziennik 
Polski”.
W trakcie tego spotkania ofi cjalnie podpisano umowę pomiędzy AGH a na-
szą gminą o wszechstronnej pomocy.
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W Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II powstało Młodzieżowe Koło 
TPS. Witamy w naszym gronie!

Listopad

4 listopada
zaproszono nas na Galę Tanecznych Mistrzostw Polski kl. A i B, organizowaną 
przez Centrum Kultury i Sportu. Impreza ta, odbywająca się corocznie, jest nie 
tylko atrakcją dla mieszkańców na szare jesienne dni, ale wyraźnie wpływa na 
zainteresowania i poziom młodych adeptów tej dziedziny sztuki: przybywa nam 
zespołów i grup tanecznych i przybywa odnoszonych przez nie sukcesów. 

10 listopada
w Zespole Szkół Ogólnokształcących podsumowano doroczny konkurs li-
teracki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy skromnym udziale repre-
zentantki TPS. 

W dniach 12 – 19 listopada
w Skawinie odbywał się trzeci już Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, or-
ganizowany przez Parafi ę Miłosierdzia Bożego oraz Chrześcijański Ośro-
dek Kultury im. św. S. Faustyny w Skawinie. Mieliśmy i my swój skromny 
w nim udział: przygotowaliśmy projekcję amatorskich fi lmów dokumentu-
jących życie skawińskiej parafi i w latach sześćdziesiątych i później, nakrę-
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conych przez naszego kolegę p. Stanisława Cinala. Na projekcję złożyło się 
sześć kilkuminutowych migawek (Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. kan. S. 
Czekaja, Millenium w Skawinie, Wizytacja JE Kardynała Karola Wojtyły 
w skawińskiej parafi i, Procesja Bożego Ciała, Jubileusz 25-lecia święceń 
kapłańskich ks. prob. Jana Ligęzy oraz poświęcenie Krzyży dla zakładów 
pracy w 1981r. z inicjatywy Solidarności) oraz z dłuższej etiudy „Ogłaszam 
Wam wielką radość”. Całość komentowała Anna Kudela.

W nagrodę mogliśmy wysłuchać zorganizowanego na zakończenie tygo-
dnia koncertu Starego Dobrego Małżeństwa. Powiedzieć, że był to gwóźdź 
programu, to nie powiedzieć nic. Występ był rewelacyjny. „Stare Dobre Mał-
żeństwo” od dwudziestu lat prowadzi nas do „Krainy Łagodności”, przebi-
jając się przez wszechobecny hałaśliwy zgiełk i bełkot dochodzący z estrad 
i mediów. Świetne teksty m.in. Adama Ziemianina i Krzysztofa Myszkow-
skiego, znakomita muzyka oraz połączenie liryzmu, głębokiej refl eksji i po-
czucia humoru, a do tego talent i dar nawiązywania kontaktu ze słuchaczami 
– to wszystko sprawiło, że przez dwie i pół godziny „Stare Dobre Małżeń-
stwo” niepodzielnie panowało w sercach prawie trzystu uczestników tego 
wydarzenia. Robili z nami, co chcieli: wzruszali i rozśmieszali, wprawiali 
w zadumę i podrywali do owacji. To było niezapomniane przeżycie. Miejmy 
nadzieję, żę usłyszymy ich jeszcze w naszym mieście.

16 listopada
W nietypowym okresie w Pozowicach podsumowano konkurs dla szkół pod-
stawowych „Tam moja Ojczyzna, gdzie moje korzenie”. Konkurs ten zazwy-
czaj odbywał się w maju.

Z dużym opóźnieniem dotarła do nas wiadomość o śmierci p. Anny Porębskiej, 
która przed laty była zastępcą Naczelnika Miasta i Gminy Skawina. Była Ona 
motorem zabiegów organizacyjnych związanych z założeniem Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny i duszą wszelkich naszych poczynań w pierwszym okresie 
naszej działalności. Pracowała w naszym mieście tylko przez jedną kadencję, 
ale trwale zapisała się w sercach skawinian jako człowiek pogodny, rzetelny, 
uczynny i życzliwy dla ludzi. Z radością witaliśmy ją 5 lat temu na jubileuszu 
20-lecia TPS. Nikomu przez myśl nie przeszło nawet, że było to nasze ostatnie 
spotkanie. Zachowajmy Ją we wdzięcznej pamięci.

opracowała Anna Kudela



83

Tuż po wyborach otrzymaliśmy od p. Burmistrza list adresowany do wszyst-
kich Członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Jak dobry obyczaj nakazuje, 
drukujemy go w całości, by dotarł do Szanownych Adresatów. Ze swej strony 
dołączamy serdeczne gratulacje. Jesteśmy pewni, że nasze dalsze współdziała-
nie będzie równie harmonijne i owocne jak w poprzedniej kadencji.

Zarząd TPS

Skawina 16 listopada 2006 r.
  Członkowie
  Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

Szanowni Państwo,
W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 12 listopada br., 

mieszkańcy po raz kolejny zadecydowali o wyborze mojej osoby na stano-
wisko Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. To dla mnie duży zaszczyt, ale 
też i zobowiązanie.

Sukces ten zawdzięczam współpracy z wieloma środowiskami, organi-
zacjami zrzeszającymi ludzi aktywnie działających na rzecz naszej Gminy, 
instytucjami służącymi mieszkańcom. 

W trakcie swojej pracy wielokrotnie spotkałem się z dużą aktywnością, 
zaangażowaniem, wrażliwością na ludzkie potrzeby wielu osób. Takie posta-
wy zawsze dodawały mi przekonania o konieczności ciężkiej pracy służącej 
poprawie sytuacji w naszej Gminie.

Dziękuję Państwu serdecznie za dotychczasową współpracę, za wymianę 
poglądów, szeroką dyskusję na tematy ważne dla naszej Małej Ojczyzny.

Mam nadzieje, że kolejne cztery lata mojej służby na rzecz społeczności 
lokalnej będą przebiegały przy wsparciu z Państwa strony i atmosferze wza-
jemnego zrozumienia.

Ja ze swojej strony ponawiam swą deklarację chęci współdziałania, po-
trzeby stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju naszej Gminy po-
przez dialog i porozumienie.

Zapraszam Państwa do dalszych działań podejmowanych razem dla do-
bra Miasta i Gminy Skawina.

Łączę wyrazy szacunku.
Adam Najder

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
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Podziękowania

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny serdecznie dziękuje uczniom 
i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika za 
piękny program artystyczny, który uświetnił nasz jubileusz w dniu 

11.06. br. Program, wyreżyserowany przez p. Danutę Gunię, był przygoto-
wany przez uczniów pod kierunkiem pań Olgi Biedrawy, Barbary Milc, Re-
naty Pachytel i Małgorzaty Skorus. Dziękujemy również Rodzicom młodych 
artystów, którzy bardzo pomogli w sprawnym przeprowadzeniu programu 
artystycznego.

Dziękujemy również Młodzieżowym Kołom TPS i ich Opiekunom 
z Gimnazjum nr 1 i nr 2 za przygotowanie na tę uroczystość wystawy foto-
grafi cznej oraz pokazu multimedialnego.

Państwu Zającom, właścicielom najstarszej w naszym mieście cukierni, 
składamy serdeczne podziękowania za ogromny tort – prawdziwe arcydzieło 
z lokalnymi akcentami, wprost rozpływający się w ustach!

Dziękujemy również p. Marii Świdowskiej za przekazanie nam spuści-
zny po śp. Ewie Hobrzyk (krakowska skrzynka, części ubiorów ludowych 
oraz liczne rekwizyty związane z Wielkanocą).

Pani Kazimiera Mrowiec podarowała nam wykonane przez siebie szy-
dełkowe aniołki, gwiazdy, kurki i dużą lalkę. Eksponaty te ozdobiły nasz 
skromny kącik regionalny.

Otrzymaliśmy również „Garść aforyzmów, sentencji i przysłów” zebra-
nych przez p. Jerzego Studenckiego.

Wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Zarząd TPS
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