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Do Stefana George’a, posyłając opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Kiedy ojciec z talerza podnosi chleb biały,
Zbierając w krąg domowych, na ten rozkaz niemy
Wszyscy się podnosimy, i duży, i mały,
Wszyscy się obręczamy i wszyscy płaczemy.

Bo w tej patriarchalnej, uroczystej chwili
Przeróżne wsteczne rzeczy wspominamy sobie,
Myślimy o tych, którzy niegdyś z nami byli,
A dzisiaj, jak dzieciństwo nasze, leżą w grobie.

Posyłam ci ułamek rodzinnego chleba,
O ty, który mi jesteś bratem i czymś więcej!
A w chlebie tym uczucia tyle, ile trzeba,
Aby ludzie ze ziemi byli w wniebowzięci.

(…)

Obręczam cię, pieśniarzu! Gdy w wieczór gwiazdkowy
Będziesz chleb ten spożywał, zwróć głowę w me strony,
A może będziesz słyszeć mógł mój głos echowy,
Dolatujący do cię mimo gór korony.

Usłysz w onej godzinie duszy mej wołanie,
A jeśli wiosła będą pluskały po Renie,
Niechaj ci się wydaje, że mej myśli łkanie
Do uszu twoich płynie w wigilijnym trenie.

Wacław Rolicz-Lieder
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Poetyckie słowo z Huerth

Z miasta naszych najstarszych partnerów – z Huerth dotarło do nas sło-
wo poetyckie, które świetnie się wkomponowało w atmosferę Boże-
go Narodzenia. Piękny, pełen skupienia, refl eksyjny wiersz trafi ł do 

nas dzięki p. Eugeniuszowi Krzemieniowi, który go przetłumaczył na język 
polski. Sztuka przekładu, zwłaszcza poezji, jest niezmiernie trudna, wyma-
ga bowiem ogromnej wrażliwości i wysokiej sprawności językowej. Autor 
polsko języcznej wersji zachował i liryczny, religijny klimat utworu, i jego 
rytm. Podziwiamy, gratulujemy, dziękujemy i prosimy o więcej.

A oto wiersz pani Eweliny Daecher:

Praźródło świata
Jesteś Źródłem Nieskończonym
Źródłem, z którego światło i miłość wybija
Zamień ciemność w jasność
Która przyniesie nam nowe życie
Ześlij na ziemię naszą Twoje promienie
By światło i miłość znów ogarnęły ziemię

Autorka tego liryku nie jest poetką profesjonalną – przez długie lata pi-
sywała tylko do szufl ady.

Pani Ewelina Daecher urodziła się w 1936 r. w Gdańsku. Była dzieckiem, 
gdy wojna się skończyła i opuściła Gdańsk. Dorastała w Braunsschweig 
w RFN. Pracowała w przemyśle metalurgicznym, w branży stalowej. Wyszła 
za mąż, wychowała troje dzieci, mieszkała kolejno w Remscheid, Kolonii, 
a w 1993 r. osiadła w Huerth i tu odnalazła swoje miejsce na ziemi.

Odkąd przeszła na emeryturę, ma znacznie więcej czasu na rozwijanie 
swych twórczych pasji i zainteresowań. Sporo jeździ po świecie, zwłaszcza 
po krajach południowych, dużo czyta, fotografuje i maluje róże, przez wiele 
lat śpiewała w chórze, znajdując przy tym wszystkim czas na działania spo-
łeczne. Prawdziwy człowiek renesansu!

Debiut p. Eweliny Daecher związany był z cykliczną imprezą kulturalną, 
organizowaną w mieście naszych partnerów, Huerthowską Nocą Literacką. 
Wiersze wykonywane przy wtórze gitary podczas trzeciej edycji tych spo-



tkań, musiały zdobyć wielki uznanie, bo właśnie potem Autorka, jak sama 
pisze, „nabrała ochoty, by opublikować swoje historie z szufl ady”. Tak po-
wstał tomik poetycki pt. Kleiner Vogel Hoffnung (Ptaszek nadziei). 

Mamy nadzieję, że zostanie przetłumaczony i udostępniony naszym Czy-
telnikom i chyba nas ta nadzieja nie zawiedzie, prawda, Panie Eugeniuszu? 
Byłby to kolejny, zupełnie nowy etap poznawania się mieszkańców Huerth 
i Skawiny.

Anna Kudela

Drodzy Czytelnicy!

Zanim spotkamy się w styczniu, by przełamać się białym opłatkiem 
i podzielić się dobrym słowem, łączymy się z Wami myślą i sercem, 
by życzyć Wam zdrowych, rodzinnych, radosnych Świąt Narodze-

nia Pańskiego oraz spokoju, bezpieczeństwa i pomyślności na nadchodzący 
czas.

Z ulgą witamy koniec strasznego roku minionego i z tym większą nadzie-
ją przyklękamy u stóp Dzieciątka, powierzając Mu wielkie i małe sprawy 
naszych rodzin, miasta i Polski oraz wypraszając błogosławieństwo na roz-
poczynający się 2011 rok. Wierzymy, że będzie lepszy!

Zarząd TPS
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Ludzie od „Francka”
W stulecie uruchomienia w Skawinie

Fabryki Środków Kawowych Henryka Francka Synowie

Firma Francków została założona w 1827 roku w Linzu w Górnej Au-
strii. Na początku XX wieku posiadała już 18 fabryk rozrzuconych po 
całej Europie.

Wyposażona w najnowsze wówczas urządzenia technologiczne, wytwa-
rzała z korzenia cykorii i zboża nie tyle tanią, ile smaczną kawę zbożową. 
Właśnie za ten doskonały produkt Henryka Francka Synowie zostali odzna-
czeni siedemdziesięcioma dwoma medalami i wyróżnieniami przez różne 
organizacje i stowarzyszenia. Dziś po skawińskiej fabryce zwanej „Franck” 
lub „Kawa” w TPS pozostało tylko kilka pamiątkowych fotografi i. Obecnie 
na tym miejscu działają Lajkonik Snacks SA i Bahlsen Sweet Sp. z o.o.

* * *

Dzieje dużej fabryki to nie tylko historia rozwoju produkcji i technologii 
– to także losy pracowników oraz ich udział w życiu środowiska. Przypo-
mnijmy ich sylwetki.



Rok 1930 – dw
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Z utrwalonych na fotografi ach postaci niewiele zostało rozpoznanych, ale 
już te, których nazwiska ustalono, tworzą zalążek historii „Francka” w Ska-
winie.

Dzieje „Kawy” rozpoczynamy fotografi ą z uroczystości dwudziestolecia 
fi rmy w 1930 roku. Są tu pracownicy nadzoru technicznego fabryki ze swo-
im kierownictwem. Siedzący na stołku trzeci od lewej jest przedstawicielem 
holdingu „Francka”. Obok niego po prawej z medalem zawieszonym na kla-
pie marynarki siedzi Stanisław Rosenberg, dyrektor skawińskiego „Francka” 
w okresie międzywojennym. Po wkroczeniu Niemców do Skawiny został 
odsunięty ze stanowiska, ale dopóki piastował ten urząd, chętnie włączał 
się w działalność społeczną i polityczną. Przez kilka lat pełnił funkcję pre-
zesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Związku Strzeleckiego, słyn-
nej organizacji wojskowej po 1918 roku zrzeszającej legionistów i młodzież 
łaknącą sztuki wojennej. Gdy nasiliła się działalność lewicy w Skawinie, 
Rosenberg był przychylny organizowaniu w „Kawie” w 1937 roku Chrześci-
jańskich Związków Zawodowych przez ks. dr. Stanisława Buchałę. Był bar-
dzo żarliwym katolikiem1 i nieobca mu była encyklika papieża Leona XIII 
Rerum novarum broniąca praw robotników przed wyzyskiem pracodawców. 
Pod koniec 1939 roku został wezwany do Berlina i zmarł w niewyjaśnionych 
okolicznościach.

Siedzący na krawężniku z transparentem okolicznościowym, z rękami 
Rosenberga jakby na ramieniu to Ludwik Fidziński. W 1916 roku, kiedy 
miał 18 lat, zaciągnął się ochotniczo do Legionów Polskich. Walczył z Ro-
sjanami, później z bolszewikami. Rodzina Fidzińskich z córką i dwoma sy-
nami zamieszkiwała mały domek na Jagielni, stojący do dziś. Jego najmłod-
szy syn Jan za przynależność do zbrojnego podziemia niepodległościowego 
został skazany w 1950 roku na karę 8 lat więzienia. W „Kawie” Ludwik Fi-
dziński był ślusarzem, ale po przeszkoleniu z zakresu obsługi urządzeń ener-
getycznych dołączył do grupy maszynistów: Józefa Liskiewicza (pierwszy 
z lewej w drugim rzędzie stojących) i Henryka Klimczyka (czwarty z lewej 
w pierwszym rzędzie stojących); byli to pracownicy wyspecjalizowani w ob-
słudze maszyny parowej i agregatu prądotwórczego. Ówczesnym źródłem 
napędu parku maszynowego „Francka” była niewątpliwie maszyna parowa 

1 Wywiad z Feliksem Spólnikiem 14 V 2009 r.
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(parowy silnik tłokowy). Jednym z urządzeń w procesie obróbki termicznej 
kawy był obrotowy piec bębnowy napędzany silnikiem parowym, posiada-
jący również awaryjne zasilanie elektryczne z dynamo-maszyny uruchamia-
nej przez silnik Diesla. Instalacja ta była jedną z pierwszych elektrycznych 
w naszym mieście. Dopiero po zbudowaniu transformatora obok Szamotow-
ni, podłączonego do sieci ogólnej w 1936 roku, prawie całe miasto zostało 
zelektryfi kowane2. 

Maszynista Józef Liskiewicz, żołnierz WP, był rusznikarzem przygo-
towującym francuską broń z demobilu do wojny z bolszewikami. Po woj-
nie powrócił do Skawiny i rozpoczął pracę w „Kawie”. Miał trzech synów, 
z których najstarszy Zdzisław w czasie okupacji był żołnierzem „Kedywu” 
– oddziału dywersyjnego w Skawinie. Obecnie pełni funkcję przewodniczą-
cego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Skawinie. Jest 
jednym z najstarszych członków TPS działającym w Zarządzie. Dzieje mia-
sta, instytucji i fabryk oraz ludzi w nich pracujących zna jak nikt inny.

Maszynista Henryk Klimczyk w mieście wybudował w latach dwudzie-
stych ubiegłego stulecia z dala od rynku i jarmarcznego zgiełku dom, który 
stoi do dziś na rogu ul. ks. Popiełuszki i ul. 29 Listopada naprzeciw Ośrodka 
Zdrowia; był lewicowcem należącym do PPS. Krytycznie wypowiadał się 
o powstałych Chrześcijańskich Związkach Zawodowych, prowadząc agita-
cję Klasowych Związków Zawodowych.

Z grupą maszynistów ściśle związani byli palacze w kotłach parowych. 
Na zdjęciach wśród postaci ich nie znaleziono, ale utrzymanie stałej tempe-
ratury pary w kotle było sztuką. Wszelkie urządzenia produkcyjne i maszyny 
jak: tokarki, szlifi erki, obrabiarki do drewna itp. napęd pobierały z silnika 
parowego, różnego rodzaju pasami transmisyjnymi – ze skóry, bawełny, 
konopi i gumy. Napęd parowy wymagał szczególnego nadzoru z uwagi na 
częste awarie. Pilnował tego Feliks Guzik (drugi od lewej stojący w drugim 
rzędzie obok Józefa Liskiewicza), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, 
zamieszkały w małym domku, jedynym stojącym na Szpitalnej, dziś gęsto 
zabudowanej ul. Brzozowej. Jego najstarsza córka (miał dwie córki i dwóch 
synów) Helena Guzik-Sewerynowa pracowała w drukarni „Kawy”.

Stojący za Rosenbergiem jedyny z muszką zamiast krawatu, rzucający 
się w oczy, to główny elektryk „Kawy” Ludwik z Dołku Lipowczan (szósty 

2 Mieczysław Kozłowski Dzieje Skawiny w latach 1934–1970, wyd. 1970 r., s. 85 i 86
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od lewej stojący w pierwszym rzędzie). Tak się podpisywał na malowanych 
pejzażach starej Skawiny. Był artystą amatorem. Dziś jego obrazy prócz 
wartości artystycznej stanowią historyczną dokumentację zabudowy prze-
strzennej Skawiny i okolicy. Wojenne wspomnienia zamieszczone w naszym 
Informatorze nr 68 i 69 pt. „Pierwsze dni wielkiej wojny” są również jego 
autorstwa.

Obok Lipowczana (piąty z lewej w pierwszym rzędzie) stoi Jan Podsta-
wa, organizator dostawy kawy do sklepów i centrów handlowych różnymi 
dostępnymi środkami transportu. Zaprzęg konny z biegiem czasu został 
zastąpiony samochodem dostawczym, którego był kierowcą. Siedzący na 
obrzeżu krawędzi chodnika Józef Urban (drugi od prawej) i Józef Guzik 
z przydomkiem „Grzeczny” (pierwszy z lewej) to stolarze z Korabnik, wy-
konawcy odpowiednich opakowań z drewna dla znacznej ilości paczek kawy 
przeznaczonej do transportu. Ten ostatni był mężem Anny Guzik – anima-
torki modlitwy w areszcie (Informator nr 69 „W obronie szkolnych krzy-
ży”). Stan techniczny dachów oraz ich szczelność podlegały nadzorowi de-
karza z Korabnik Jana Czopka; jego brat Antoni Czopek (pierwszy z prawej 
w trzecim rzędzie) był magazynierem surowców. Natomiast stojący obok 
niego Bolesław Kozdęba (drugi z prawej trzeciego rzędu) był ślusarzem pre-
cyzyjnym podejmującym wszelkie naprawy mechanizmów i urządzeń tech-
nologicznych „Kawy”.

Z pozostałych na fotografi i osób rozpoznano:
– Władysława Czopka z „Kątu” w Korabnikach (drugi z lewej w trzecim 

rzędzie)
– Stanisława Styrylskiego z Korabnik (trzeci z lewej w trzecim rzędzie)
– Antoniego Czopka ze Skawiny (czwarty z prawej w drugim rzędzie)
– Józefa Filipka ze Skawiny (pierwszy z prawej siedzący na stołku)
– Kazimierza Czopka z Korabnik (pierwszy z prawej siedzący na krawęż-

niku).

Kazimierz Witkiewicz, krakowski aktor i reżyser, jeden z najstarszych 
członków naszego stowarzyszenia, jest ofi arodawcą portretu zbiorowego 
pracowników administracji „Francka”. W 1927 roku, kiedy Stefan Wit-
kiewicz (dziewiąty od prawej w pierwszym rzędzie stojących), ojciec Ka-
zimierza, otrzymał pracę w „Kawie”, Witkiewiczowie przeprowadzili się 
z Krakowa do Skawiny. Zamieszkali w budynku „Roli” w Rynku. Ojciec 
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pracował jako główny księgowy do 1938 
roku. Dzieciństwo Kazimierz spędził w Ska-
winie. Tu chodził do nowej szkoły im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Tu zaprzyjaźnił 
się z Wiesławem Stecem, Józefem Kubasem 
i Leszkiem Szustrem. Karierę aktorską rozpo-
czynał z legendarnymi aktorami: Ludwikiem 
Solskim, Janem Kurnakowiczem, Antonim 
Fertnerem. Występował razem z nimi w 1948 
roku w sztuce Romans z wodewilu i w Cięż-
kich czasach. Publiczność w tym czasie zapa-
miętała go szczególnie jako Starego Wiarusa 
w Warszawiance Stanisława Wyspiańskiego. 
Później spektakle telewizyjne, m.in. Polacy 
nie gęsi (1969) i wiele innych, przeplatały się 
z fi lmami: Nie lubię poniedziałków (1971) 

lub Do krwi ostatniej w reżyserii Jerzego Hoffmana, gdzie zagrał generała 
Sikorskiego. Ostatnią jego rolą fi lmową była kreacja prof. Góreckiego w Za-
proszeniu z 1985 roku w reżyserii Wandy Jakubowskiej. Parę lat temu pan 
Kazimierz podarował nam cenne przedmioty, które obecnie stanowią eks-
ponaty Muzeum Regionalnego. Stan zdrowia nie pozwolił mu uczestniczyć 
w naszym spotkaniu noworocznym z opłatkiem i kolędami, ale sentyment do 
Skawiny, miejsca młodości, pozostał.

Józef Rembiesa (pierwszy z lewej w rzędzie siedzących) był żonaty 
z Eleonorą z Pachońskich, córką jednego z najstarszych rodów skawińskich. 
Po Stanisławie Rosenbergu pełnił funkcję prezesa Towarzystwa „Sokół” 
w Skawinie do czasu wybuchu wojny w 1939 roku. Był członkiem dyrekcji 
„Francka” w czasie okupacji. W tym trudnym okresie posiadał wrodzony 
dar zarządzania fi rmą bez narażania się żadnej ze stron. Zmarł w 1973 roku 
i spoczywa wraz z żoną na cmentarzu parafi alnym w Skawinie.

Józefi na Nussbaum (druga z lewej w rzędzie siedzących) była skrom-
ną urzędniczką „Francka”. Zmarła w 1974 roku i spoczywa na cmentarzu 
parafi alnym we wspólnej mogile ze swoja siostrą Elżbietą Mollową, wdo-
wą po ofi cerze WP zaginionym we wrześniu 1939 roku. Zapewne w 1954 
roku (w okresie stalinowskim) Józefi na musiała doznać bolesnych emocji 
i stresu, kiedy UB wezwało ją w tzw. sprawie niemieckiej szkoły szpiegow-

Kazimierz Witkiewicz
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skiej w Skawinie3. Bogu ducha winna kobieta, mówiąca biegle po niemiec-
ku, musiała się w czasie przesłuchania gęsto tłumaczyć z przypadkowych 
rozmów i kontaktów z ofi cerami tej szkoły. Skąd mogła przypuszczać, że są 
to wykładowcy dywersyjno-szpiegowskiej szkoły o kryptonimie „Schill”, 
założonej przez Abwehrę na terenie „Francka”? Tworzyli ją przybyli do Ska-
winy latem 1944 roku ochotnicy w liczbie 120, rekrutujący się z młodych 
folksdojczów, Ukraińców, Łotyszy itp. Jednostka ta dzieliła się na trzy od-
działy: tłumaczy, telegrafi stów i członków szkolonych w zakresie sabotażu, 
dywersji i zbierania materiałów szpiegowskich. Miejsca ich zakwaterowania 
na terenie fabryki i ich domy prywatne, objęte ścisłym zakazem wstępu, były 
oplecione gąszczem radiowych anten. Sami uczniowie wywiadu byli zagad-
kowi, otoczeni tajemnicą, ale nie unikali kontaktów z Polakami, na przykład 
na polu sportowym. Brali czynny udział w rozgrywkach piłki nożnej czy 
siatkówki z młodzieżą skawińską, ale zdarzały się także ucieczki kursantów 
szkoły, co potwierdzały intensywne poszukiwania dezerterów. W listopadzie 
1944 roku szkoła ta ewakuowała się w kierunku Kłodzka, pozostawiając na 
miejscu część wyszkolonych dywersantów w celu hamowania marszu wojsk 
sowieckich na zachód.

Kazimierz Wyrwalski (trzeci z lewej w rzędzie siedzących), urzędnik 
„Francka”, był jednym z dwudziestu zakładników aresztowanych w 1939 
roku przez okupanta za rozbrojenie żołnierza4. Był ostatnim zwolnionym 
z aresztu prewencyjnego Kraków-Podgórze, oczywiście po wpłaceniu oku-
pu przez skawinian 13 grudnia 1939 roku. Jego hebrajskie rysy, wypisane na 
twarzy, stały się powodem sprawdzenia rodowodu ze strony ojca i matki.

W rzędzie siedzących zostali rozpoznani: Józef Brachaczek (siódmy od 
prawej), Paleta (pierwszy od prawej) i Lindert (piąty od prawej) – pochodze-
nia niemieckiego.

Jan Muszyński stoi za dyr. Rosenbergiem (trzynasty od lewej w pierwszym 
rzędzie stojących). Kiedy w 1910 roku w „Fabryce Henryka Francka Synów” 
w Skawinie spadła z przenośnika pierwsza paczka kawy zbożowej, rozpoczy-
nając jej produkcję, Muszyński miał 14 lat. Należał już do Sokolej Drużyny 
Polnej, organizacji mającej charakter wojskowy, ale formalnie niewchodzą-
cej w skład wojska. Żołnierzem 2 p.p. (drugiego pułku piechoty) Legionów 
Polskich został dopiero w sierpniu 1914 roku po przybyciu do Krakowa spod 
3 IPN Kraków sygn. akt Kr. 075/5 t 18–19 Stare sprawy obiegowe, część I
4 Informator nr 39 Józef Nowak, Z okupacyjnego notatnika, s. 22–23
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Sokoła z ochotnikami Alfreda Bieniarza. W 1917 roku po odmowie złożenia 
przygotowanej przez Austriaków przysięgi został internowany i wcielony do 
57 p.p. na froncie włoskim. Później w sierpniu 1920 roku już w armii polskiej 
przeżył radość wielkiego zwycięstwa po bitwie warszawskiej, zwanej cudem 
nad Wisłą, za którą nadano mu jedno z najwyższych odznaczeń Rzeczypospo-
litej „Krzyż Niepodległości”5 (drugi po Virtituti Militari). Po ukończeniu szko-
ły średniej, rozpoczętej przed wybuchem wojny, z biegłą znajomością języka 
niemieckiego w mowie i piśmie, podjął pracę umysłową w fabryce „Francka”. 
W 1939 roku był wśród zakładników zatrzymanych za rozbrojenie niemiec-
kiego żołnierza. Zwolniony z aresztu 13 grudnia 1939 roku zaangażował się 
w działalność charytatywną. Dla osób głodnych, pozostających w ciężkiej 
sytuacji życiowej, uruchomił wspólnie z ks. Stanisławem Czekajem kuchnię 
ludową. Siostry służebniczki wydawały zwykle 150 posiłków dziennie, ale 
jak się okazało, była to ilość niewystarczająca. Konieczne było dofi nansowa-
nie kuchni. W rozwiązaniu tej sprawy pomógł kontakt Muszyńskiego z Radą 
Główną Opiekuńczą powstałą w Warszawie 1940 roku. Była to organizacja 
charytatywna działająca za zgodą władz niemieckich, której środki na działal-
ność zdobywane były od władzy okupacyjnej i z pomocy zagranicznej, głów-
nie amerykańskiej. Kuchnia ludowa w tym czasie mogła już zwiększyć ilość 
przygotowywanych posiłków, wynikających z zapotrzebowania, nie ponosząc 
żadnych strat, ponieważ dofi nansowywała ją RGO. Dla Muszyńskiego pobud-
ką do działań charytatywnych często bywały okoliczności, w jakich mu przy-
szło żyć. Wszędzie go było pełno. Niemal każdej polskiej rodzinie wysiedlo-
nej z Rzeszy w 1940 roku udzielał pomocy. Jednej organizował wyżywienie, 
innej starał się znaleźć pracę, a jeszcze innym – zakwaterowanie, co nie było 
łatwe. Pustostany mieszkaniowe były, ale dopiero później, po eksterminacji 
skawińskiej ludności żydowskiej w 1942 roku. Muszyński był człowiekiem 
pełnym życzliwości i wrodzonego optymizmu. Wszystko, co robił, było dla 
niego odruchem bezwarunkowym. Rozpoczęte przez niego poszukiwanie ro-
dzin zastępczych dla pogubionych dzieci i sierot po zamordowanych na Za-
mojszczyźnie rodzicach, doprowadzili do zakończenia ks. Stanisław Czekaj 
i Teofi l Galaciński. Jan Muszyński zmarł na zakaźną gruźlicę 16 kwietnia 1944 
roku w wieku 50 lat, pozostawiając żonę z pięciorgiem dzieci (córkę i czterech 
synów). Później jeden z synów, Stanisław, w latach 60. już w innej rzeczy-
5 Jan Muszyński, sygn. akt. KZ 25-184 Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława 

Waligóry, Warszawa
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wistości będzie go naśladował w działalności charytatywnej przy parafi i św. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Będzie również, ze swoim bratem Ja-
nem, kontynuował pokoleniową służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziś 
w Skawinie można jedynie natknąć się na jego wnuki: Stanisława Muszyń-
skiego z siostrą Krystyną Racut, Jacka, Zbyszka i Jadwigę z Muszyńskich.

Mieczysław Kozik (szesnasty od lewej w pierwszym rzędzie stojących) 
zajmował się marketingiem u „Francka”. W czasach okupacji był również 
zakładnikiem i po wykupie zwolniony został 13 grudnia 1939 roku. Za-
wsze elegancko ubrany odwiedzał regularnie sklepy i placówki handlowe. 
Tam oczekiwali na niego „zbieracze” reklamowych opakowań po kawie 
„Francka” z nadrukiem „ks. Kneippa cykoria” lub „Enrilo”, za co w nagro-
dę otrzymywali wyprawki szkolne i słodycze. W 1950 roku za słuchanie 
Radia Wolna Europa został skazany wyrokiem Komisji Specjalnej na sze-
ściomiesięczny pobyt w areszcie. Był to okres, w którym do więzienia szło 
się również za opowiadanie dowcipów i słuchanie zagranicznych rozgłośni 
radiowych. Pogrążony w rozpaczy Kozik takie pocieszenie w areszcie usły-
szał od współwięźnia skazanego trzykrotnie większym wyrokiem od niego: 
– Siedzę tu za kilka słów wypowiedzianych, kiedy na nieokreślony czas zo-
stał zablokowany ruch na trasie W-Z. Poirytowanych warszawiaków uspo-
kajałem, twierdząc, że powodem wstrzymania ruchu komunikacyjnego jest 
lekcja jazdy na rowerze pobierana przez towarzysza marszałka Konstantego 
Rokossowskiego.

Rozpoznani stojący w dolnym rzędzie:
1. Urbanowicz (szósty z lewej)
2. Lachowicz (ósmy z lewej)
3. Józef Szczepański (dziesiąty z lewej)
4. Gałuszka (piętnasty z lewej), Niemiec
5. Wagner (dziesiąty z prawej), Niemiec
6. Jadwiga Głuś-Machowska (jedenasta z prawej)
7. Słomka (dwunasta z prawej).

Rozpoznani stojący w górnym rzędzie:
1. Tańtiuk (pierwszy z prawej) – Ukrainiec 
2. Jan Pachoński (czwarty z lewej)
3. Jan Zettler (siódmy z lewej)
4. Stefan Pinder (ósmy z prawej) – Niemiec wcielony do Wermachtu, zginął 

na wschodnim froncie
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5. Ignacy Mikołajczyk (czwarty z prawej)
6. Dominik Kończyło (trzeci z prawej)
7. Józef Pająk (pierwszy z prawej).

Władysław Wyrwa, Józef Dadak i Gustaw Adler to pracownicy umysłowi 
„Kawy” kończący rozpoznanie osób umieszczonych na zdjęciach w opisie. 
Była to trójka po wojskowym przeszkoleniu ofi cerów rezerwy. Kiedy w la-
tach gospodarczego kryzysu (1929–1932) Fabryka Wyrobów Szamotowych 
i Kamionkowych zwolniła prawie 90% załogi6, „Franck” z propozycjami 
wysokich pensji ściągał do Skawiny różnorodnych przybyszów. Przynależ-
ność narodowa nie odgrywała żadnej szczególnej roli, liczyła się tylko profe-
sja przyjmowanych do „Kawy” urzędników. Podstawą integracji były języki 
polski i – pozostawiony po zaborze austriackim – niemiecki. Rozpoczął się 
czas znajomości, przyjaźni i mieszanych małżeństw, współtworzących ska-
wińską inteligencję. Z wrogością odnoszono się jedynie do bolszewików za 
próbę – na szczęście nieudaną – zbudowania republiki radzieckiej w kraju 
nad Wisłą. 

Ten beztroski spokój runął po wkroczeniu armii niemieckiej do Skawiny. 
Zatrudnieni w „Kawie” Niemcy proklamują partyjną komórkę NSDAP (Na-
rodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników) z otwarciem biura na 
terenie fabrycznym. Z kolei rezerwiści WP Wyrwa, Dadak i Adler organizują 
ruch oporu w Skawinie i okolicy. Szczerość i zaufanie zanikło, pozostało 
tylko służbowe rozwiązywanie problemów produkcyjnych „Francka”.

Władysław Wyrwa (szósty od prawej w drugim rzędzie stojących) był 
kierownikiem fi nansów „Francka”, żołnierzem AK („Wir”), dowódcą I kom-
panii „Cietrzew” batalionu „Biedronka”. Miejscem postoju kompanii w sile 
177 ludzi była Skawina i okoliczne wioski. Działał w głębokiej konspira-
cji, ale nie unikał bojowych akcji, związanych z jakąś niezwykłą sytuacją. 
Jedną z takich akcji było przygotowanie zamachu na „kata” Krakowa gen. 
Wilhelma Koppego, dowódcę SS i policji „Wschód” w Krakowie7. Włady-
sław Wyrwa „Wir” wspólnie z Józefem Szczepańskim „Ziutkiem”, jednym 
z 28 żołnierzy „Parasola”, warszawskiego oddziału bojowego przygotowu-
jącego zamach, ustalili w Tyńcu plan dezorientacji pościgu niemieckiego 

6 Roman Świątek, Skawina. Zarys dziejów miasta, 2006 r., s. 39
7 Józef Nowak, Zbigniew Raczyński, Jerzy Studencki, Ruch oporu w czasie okupacji hitle-

rowskiej w Skawinie i okolicy – działania sabotażowo-dywersyjne, s. 25, oraz maszynopis 
Władysława Wyrwy z 1977 r., Skawina w czasie okupacji w latach 1939–45
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po zamachu. Polegał on na markowaniu przeprawy przez Wisłę zamachow-
ców w wykonaniu ochotników z oddziału „Cietrzew” Władysława Wyrwy 
„Wira”. Do jego realizacji nie doszło, ponieważ po nieudanej akcji zamachu 
żołnierze „Parasola” wybrali inną trasę powrotu do Warszawy. W Udorzu 
zostali zaatakowani przez niemiecką żandarmerię i ponieśli śmiertelne straty 
w oddziale. Koppe, znając okoliczności udanego zamachu AK na Kutscherę 
(1 lutego 1944) w Warszawie, często zmieniał trasę przejazdu z Wawelu do 
urzędu Generalnego Gubernatorstwa, mieszczącego się w gmachu Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Ponadto na tylnym miejscu, zastrzeżonym dla jego oso-
by, przewoził swego adiutanta. Dlatego 5 i 7 lipca 1944 roku akcje zostały 
odwołane, a kiedy 11 lipca przy ul. Powiśle doszło do zamachu, kule dosię-
gły jedynie adiutanta, a generał uniknął sprawiedliwego wyroku. W 1946 
roku Władysław Wyrwa został aresztowany przez UB i był przesłuchiwany 
przez kilka miesięcy za swą działalność w AK. Jego żona Genowefa „Gawa” 
również była żołnierzem AK. Oboje spoczywają na cmentarzu parafi alnym.

Józef Dadak (piąty od prawej w drugim rzędzie stojących, obok Władysła-
wa Wyrwy) to urzędnik „Francka”, ofi cer łączności III batalionu „Biedron-
ka” 12 p.p. AK. 28 września 1944 roku był uczestnikiem brawurowego odbi-
cia z aresztu w Kalwarii Zebrzydowskiej gen. Brunona Edwarda Olbrychta, 
dowódcy grupy operacyjnej AK Śląsk Cieszyński8. Niezwykle szybko zor-
ganizowana akcja odbicia „Olzy” przez Alojzego Piekarza „Lepa”, żołnierza 
IV batalionu p.p. AK działającego na terenie Leńcz, Wielkich Dróg, Pozo-
wic i Facimiecha, została przeprowadzona tuż przed transportem generała 
do komendy gestapo w Krakowie. Zadaniem bojowym por. Dadaka „Kabla” 
było podpięcie się do sieci telefonicznej i o godzinie 14 powiadomienie żan-
darmerii w Kalwarii Zebrzydowskiej o napadzie (pozorowanym) na stację 
Stryszów z żądaniem natychmiastowej pomocy. Powiadomiony o tym ko-
mendant żandarmerii Kersten bezzwłocznie pospieszył z pomocą do Stry-
szowa, zmniejszając stan liczbowy nadzoru więzienia. Rozpoczęta wówczas 
przez Alojzego Piekarza „Lepa” błyskawiczna akcja zaskoczyła pozostałych 
w komendzie żandarmów, którzy nie stawiali żadnego oporu. Akcja trwała 
13 minut, łącznie z meldunkiem: – Panie generale, porucznik „Lep” meldu-
je, że jest pan wolny. Dopiero nazajutrz z nasłuchu radiowego BBC Niemcy 

8 Ibidem, s. 24, uzupełniona wywiadem Władysława Wandygi „Las”, żołnierza Alojzego 
Piekarza „Lepa”, arkusz ewidencyjny nr 19/91 Światowego Związku Żołnierzy AK, TPS 
nr inwent. 1796
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dowiedzieli się, kogo przez przypadek aresztowali w konwencie bonifratrów 
w Kalwarii i jaką stratę ponieśli. Józef Dadak przeżył lat 72. Zmarł 23 lipca 
1972 roku i spoczywa na cmentarzu parafi alnym.

Gustaw Adler, urzędnik „Francka”, był synem Pol-
ki i niemieckiego ofi cera armii carskiej9. Po matce wy-
brał jednak Polskę, kiedy podstawiono mu do podpi-
sania deklaracje przynależności do narodu niemieckie-
go (tzw. listę folksdojcza). Za jej niepodpisanie został 
w trybie przyspieszonym zawieszony w czynnościach 
służbowych „Francka”. W listopadzie 1939 roku był 
również wśród dwudziestu zakładników zwolnionych 
13 grudnia 1939 roku po wpłaceniu okupu. Jako ofi -
cer rezerwy miał świadomość, że wojna wyzwala różne 
cechy ludzkie – te najgorsze i te szlachetne, budzące 
zachwyt połączony ze zdumieniem. Dlatego słowa Bóg 

– Honor – Ojczyzna nie były dla niego pustym dźwiękiem. Już w pierwszych 
dniach okupacji czynnie włączał się w ruch oporu. Dziś pozostało niewiele 
informacji o organizatorach skawińskiej placówki Związku Walki Zbrojnej, 
zalążku AK (1940 r.). Pozostały tylko pseudonimy: „Wrzos”, „Gustaw”. Ten 
ostatni to bez wątpienia – Adler. Placówka ZWZ składała się z trzech plu-
tonów w Skawinie, Tyńcu i Radziszowie i nosiła kryptonim „Szczupak”. 
Podlegała „Synogarlicy” w obwodzie ZWZ Kraków-Powiat10. Latem 1943 
roku w wyniku scalenia BCh i AK powstaje w Skawinie batalion „Biedron-
ka” i w sile 611 żołnierzy jest największą formacją wojskową na naszym 
terenie. Zastępcą dowódcy z ramienia AK zostaje Gustaw Adler. Pod pseu-
donimem „Orlicz” bardzo skutecznie rozpoczyna budowanie w Skawinie 
i okolicy struktury państwa podziemnego. Z niepokojem obserwuje wzrasta-
jącą rzeszę folksdojczów oraz plagę donosów składanych okupantowi. Adler 
ostrzega służalców, a gdy to nie skutkuje, wymierza karę chłosty. Spotkało to 
wójtów Przytkowic i Stryszowa, sołtysów Brzeźnicy i Sidziny11. Dziewczę-
ta za bliskie kontakty z Niemcami pozbywały się owłosienia głowy – były 

9 kpt. Franciszek Guzik, Sprawozdanie z działalności BCh i AK na terenie Skawiny i okoli-
cy, s. 18, TPS

10 Józef Nowak, Zbigniew Raczyński, Jerzy Studencki, Ruch oporu w czasie okupacji hitle-
rowskiej w Skawinie i okolicy, s. 9, TPS

11 Ibidem, s. 20

Gustaw Adler



golone. To dzięki raportom „Orlicza” i Jana Stefana „Weta”, dowódcy ska-
wińskiego „Kedywu”, została zlikwidowana groźna grupa konfi dentów, któ-
rej ofi arami byli między innymi rozstrzelani przez gestapo w kwietniu 1944 
roku żołnierze z grupy zwiadowczej AK „Chrobry”: dowódca Marian Ożóg, 
Feliks i Bronisław Żarnowscy, Jan Śliz. Wyroki na konfi dentach wykony-
wali członkowie ruchu oporu spoza naszego terenu, po uprzednim sprawdze-
niu win, potwierdzonych niezbitymi dowodami. W Skawinie zlikwidowano 
Zygmunta i Tadeusza Młosiów (5 XI 1944) w Kopance – Karasińskiego, 
w Jaśkowicach – Pawlika, w Pozowicach – Jana Wilkiera, a w Brzeźnicy 
– kowala NN12. Jednak dla „Orlicza” najważniejsze było przygotowanie 
„Biedronki” do ogólnonarodowego powstania. Sporządzony przez niego na 
eleatach plan akcji „Burza” na naszym terenie był jasny, realny i przewidu-
jący. Taka opinię usłyszał od dowódcy okręgu płk. Wojciecha Wajdy „Od-
weta”, kiedy przekazywał go wspólnie z dowódcą „Biedronki” Franciszkiem 
Guzikiem „Pługiem” do akceptacji, podczas odprawy baonów w Krakowie 
późną wiosną 1944 roku13. Klęska powstania warszawskiego i odwołanie 
ogólnonarodowego powstania zburzyły nadzieje „Orlicza” na odzyskanie 
niepodległości. Pozostał samotny, bo tak rozumiał swą powinność wobec oj-
czyzny. Spoczywa na cmentarzu parafi alnym w zaginionej mogile w ziemi, 
o którą tak usilnie walczył.

Stanisław Cinal
Podziękowanie: 
Panu Kazimierzowi Kozikowi składam serdeczne podziękowanie za rze-

telne rozpoznanie postaci z fotografi i zamieszczonych w opisie. Szczególnie 
za ustalenie podobizny Gustawa Adlera, która jest jego jedyną fotografi ą od-
nalezioną w TPS.

Od redakcji:
Ktokolwiek z Państwa miałby coś do dodania ze swych wspomnień z hi-

storii „Francka”, czy też fotografi e o wymienionej wyżej tematyce, proszony 
jest o kontakt z naszą redakcją.

12 Ibidem, s. 20
13 kpt. Franciszek Guzik, Sprawozdanie z działalności BCh i AK na terenie Skawiny i jej 

okolicy, s. 14, TPS
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Jak zostałem drużynowym
73 Drużyny Harcerskiej im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego w Korabnikach
cz. II – Blaski i cienie wielkiej gry

Wczesną wiosną 1947 roku dostaliśmy wytyczne w sprawie organi-
zacji akcji obozowej. Główna Kwatera ZHP planowała obozy na 
terenie Ziem Zachodnich oraz na Warmii i Mazurach. Bardzo nas 

to ucieszyło, bo nie znaliśmy tych ziem. Planowane przez Naczelnictwo za-
mierzenia na okres obozu także były ciekawe. Utrwalanie polskości, pozna-
wanie i wyszukiwanie zabytków wskazujących na polskość tych ziem, kra-
joznawstwo. Tylko że my nie byliśmy w stanie realizować tych zamierzeń. 
Nie znaliśmy historii Śląska, nie znaliśmy się na zabytkach, nie mieliśmy 
żadnych materiałów krajoznawczych. Podobno Główna Kwatera wydała ja-
kieś materiały, ale nikt z nas ich nie widział. Tak więc pozostało nam nasze 
„jakoś to będzie”.

Hufcowy naszego hufca podharcmistrz Jan Piechowski uściślił miejsce, 
gdzie będzie obozował hufi ec. Ma to być południowa Opolszczyzna. Po-
lecił przygotować się do przebywania na tym terenie. Tu muszę wyjaśnić 
jeden użyty przeze mnie zwrot. Drużyny skawińskie należały prawnie do 
VI hufca w Krakowie, którego hufcowym, czyli komendantem hufca, był 
podharcmistrz Jan Piechowski. Jednak my, Skawiniacy, byliśmy od naszego 
hufca daleko i, jak nam się zdawało, hufi ec niewiele nam mógł pomagać. 
U nas w Skawinie decydował nasz podharcmistrz Eckert. Uznawaliśmy jego 
kierownictwo, jego harcerskie wyrobienie i jego władzę nad nami, i dlate-
go przyznaliśmy mu miano „hufi eckiego”. Nie hufcowy, ale hufi ecki. Taki 
żartobliwy objaw uznania i szacunku. Miano hufcowego Eckert otrzymał 
po stworzeniu w Skawinie hufca i uznaniu go przez Komendę Chorągwi, to 
znaczy we wrześniu 1947 roku.

Ustalenie rejonu obozowania wymagało doprecyzowania. Trzeba było 
wybrać konkretne miejsce, porozumieć się z miejscowymi władzami, na-
wiązać kontakty ze sklepami i innymi dostawcami, także nawiązać kontakt 
ze służbą zdrowia itd. itd. Hufi ec w celu załatwienia tych spraw zorgani-
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zował tak zwaną podróż kwatermistrzowską. Ze Skawiny wyjechał na nią 
„hufi ecki”, czyli Eckert, i wszyscy drużynowi. Pociągiem dojechaliśmy do 
Prudnika. Tam naszą uwagę skupił widniejący na południu masyw potężnej 
góry. Jak zahipnotyzowani podążyliśmy w jej kierunku. Minęliśmy jakieś 
wioski, przebrnęliśmy jakąś rzeczkę i w końcu podeszliśmy na skraj lasu, 
pokrywającego zbocza góry. Wiodła tamtędy wcale przyzwoita droga o na-
wierzchni bitumicznej. Przeszliśmy nią kilkadziesiąt metrów i napotkaliśmy 
w końcu na polanę – cudo! 

Miała szerokość jakieś pięćdziesiąt metrów, długość ponad sto metrów, 
z trzech stron otaczał ją piękny górski las. Kilkadziesiąt metrów na zachód 
toczył wody bystry, górski potok, w którym można było zainstalować urzą-
dzenia do mycia. Niedaleko był hydrant jakiegoś lokalnego wodociągu. 
Można z niego czerpać wodę do kuchni. Wszystko nam się tu podobało. 
A kiedy odkryliśmy, że niecały kilometr na zachód znajduje się piękne ką-

Rok 1947 – obóz w Moszczance na ziemi opolskiej. Od lewej: Bogusław Pękala, Stefan 
Liskiewicz, Waldemar Mitzberger, Józek Jurkiewicz, Lucek Polański, Maniek Szeląg, Kazik 
Pieczka, Julek Szeląg, Staszek Baran, Staszek Datak, Sylwek Sadek. Siedzą: Jędrek Janik, 
Jurek Baran, Janek Pyzik, Adam Sieprawski oraz „Stary wodzirej” drużynowy Władek 
Zieliński, Bronek Mitzberger. Leżą: Tadek Madej, Jurek Solarz (oderwał się od zuchów, 
którym przewodził), wreszczie korabianie: zuch Kukuś Płocki z przybocznym naszej drużyny 
Genkiem Mackiewiczem, obozowym kucharzem, który do tej sprawności przygotowywał się 
przez cały rok.
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pielisko, zrozumieliśmy, że właśnie znaleźliśmy miejsce naszego obozowa-
nia, że nie ma czego dalej szukać. Powiedzieliśmy to naszym towarzyszom 
z krakowskiego hufca, którzy ruszyli gdzieś dalej na zachód. Jedna rzecz 
nas niepokoiła. Kilkaset metrów na południe znajdowała się przesieka, którą 
biegła granica państwa. Po rozmowach z WOP okazało się, że to nie stanowi 
żadnego problemu. 

Szybko sporządziliśmy szkic terenu dla naszych kolegów w Skawi-
nie, którzy nie mieli przyjemności poznania wybranego przez nas miejsca. 
Szczególnie istotne było to dla Ryśka, który miał zaplanować rozmieszcze-
nie poszczególnych elementów obozu. Na koniec nie wytrzymaliśmy i po-
wędrowaliśmy na szczyt Biskupiej Kopy, która nas tu zwabiła z Prudnika.

Droga była piękna i pusta. Nikt jeszcze wtedy po górach nie chodził. 
Ze szczytu wieży stojącej na szczycie Biskupiej Kopy podziwialiśmy pa-
noramę Gór Złotych, dalekie szczyty Karkonoszy, a na północy – równiny 
Opolszczyzny i majaczący w błękicie daleki masyw Ślęży. Wszystko to było 
piękne, nieco dziwne, nieznane. Schodziliśmy inną drogą. Obejrzeliśmy 
barbarzyńsko wyszabrowane schronisko, opuszczone, prawie niezamieszka-
łe miasteczko Gierałtów, gdzie również widać było działalność szabrowni-
ków. W czasie tej krótkiej wycieczki rozjaśniło nam się w głowach i zrozu-
mieliśmy zadanie stawiane przed nami przez Naczelnictwo ZHP. Jesteśmy 
i będziemy gospodarzami tej ziemi. Musimy tę ziemię poznać i pokochać. 
Uznaliśmy wreszcie, że nasze rozpoznanie spełniło założony cel i możemy 
już wracać do domu.

Członkowie komendy hufca pozostali jeszcze na miejscu, aby załatwić 
sprawy lokalizacji obozów z władzami. Jak mi wiadomo, nie było z tym 
kłopotu. Opolszczyzna przyjmowała harcerzy z otwartymi ramionami. My 
zaś, zadowoleni, powróciliśmy do Skawiny. Gdzieś na początku maja nasz 
hufcowy, phm. Piechowski, postanowił dokonać przeglądu swojego hufca 
przed obozem. Aby impreza nie była nudna, przegląd miał być zorganizowa-
ny jako gra. Dla mnie i dla drużyny korabnickiej było to pierwsze wyjście 
„na szerokie wody”. Drużyna miała się spotkać z innymi, starymi, zupełnie 
obcymi, niekoniecznie przyjaznymi nam chłopcami. Chłopcy ci będą chcieli 
ujawnić nam nasze słabe wyrobienie harcerskie i to, że jesteśmy mazgajami 
i „biszkoptami”. Normalka! 

Gra zaproponowana przez hufcowego nosiła nazwę „obrona wsi” (jest 
opisana w książce Wyrobka pt. Harcerz w polu). Musieliśmy się do tego spo-
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tkania solidnie przygotować. Omówiłem grę z zastępowymi, potem całą dru-
żyną, przepytałem wszystkich, czy zrozumieli reguły gry, przypomniałem 
o zasadach czystej gry, o rycerskości w stosunku do przeciwnika i z optymi-
zmem oczekiwałem na dzień rozpoczęcia ćwiczeń.

Terenem gry miał być znany nam dobrze Tyniec. Drużyny krakowskie 
miały go bronić, my zaś powinniśmy go zająć. Pewnej niedzieli nasze trzy 
drużyny skawińskie wyruszyły w kierunku Tyńca. Wymarsz był przez nas 
celowo opóźniony, aby dać czas „krakusom” do zajęcia pozycji obronnych. 
Pięknie wyglądały nasze drużyny uszykowane w kolumnę marszową! Aż 
serce się radowało! Ale po przekroczeniu rzeczki Rzepnik kolumna się za-
trzymała, a starszyzna zebrała się na naradę. Wykoncypowaliśmy, że jedna 
drużyna pójdzie bezpośrednio w kierunku Tyńca, a dwie pozostałe wielkim 
łukiem przez Podgórki Tynieckie ruszą do Tyńca zachodząc obrońców od 
tyłu drogą wiodącą z Krakowa. Plan był ciekawy, wymagał jednak poświę-
cenia jednej drużyny i narażenia jej na straty. Ku mojemu zmartwieniu rolę 
„ofi ary” wylosowała moja, korabnicka drużyna. Ale co było robić? Tego ro-
dzaju gry wymagają od uczestników wiele poświęcenia. Niebawem drużyny 
się rozeszły i zostaliśmy nad Rzepnikiem sami. Poleciłem swoim druhom 
robić wiele szumu, aby zwrócić uwagę na nas czyhających na wzgórzach 
obrońców. Po czym powolutku ruszyliśmy naprzód. Na początku drogi, tam 
gdzie wspina się ona na pierwsze wzniesienie, drużyna została zaatakowana 
przez obrońców. Nie wiem, czy tych chłopców poniosły emocje, czy nie 
zostali zapoznani z zasadami gry, ale to starcie było bardziej podobne do 
ulicznej bijatyki niż do harcerskiej gry. Skupiłem drużynę, bo zgodnie z za-
sadami nie można było atakować dużej grupy, zająłem obronę gdzieś koło 
drogi, opędzając się od co bardziej wojowniczych napastników. Taka sytu-
acja trwała dłuższy czas. Zacząłem się obawiać, że chłopcy nie wytrzymają 
i zerwą się do zwarcia fi zycznego, naruszając zasady gry, ale wytrzymali. 
Wspaniali chłopcy! Po jakimś czasie zobaczyliśmy, że z Tyńca wychodzą na-
sze, skawińskie drużyny. Nam na pomoc. Okazało się, że skawiniacy weszli 
do wsi nie napotykając na żadną obronę. Obrońcy bardziej zainteresowali się 
promem kursującym przez Wisłę na przeprawie koło klasztoru i zabawiali 
się na nim, kursując w obie strony jak wahadło. Dzięki temu uznaliśmy się 
za zwycięzców w tej grze. Drużyna korabnicka spisała się świetnie. Druho-
wie byli zdyscyplinowani, działali po rycersku, mimo szczególnej sytuacji 
wychowawczej. Byłem z nich dumny.
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W czasie omówienia przebiegu gry głos zabrał Bob Pająk. Swoim nie-
spiesznym, nieco zacinającym się głosem wyraził opinię o uczestnikach 
zabawy. Zacytuję: „Patron naszej drużyny, hetman polny koronny Stefan 
Czarniecki, kazałby takich obrońców końmi po majdanie włóczyć” (drużyna 
im. Stefana Czarnieckiego była dopiero w stadium formowania i wypowiedź 
Boba była nieco na wyrost). Wszyscy się roześmieli, ale chyba nam to za-
pamiętali.

Pozostałe dni dzielące nas od wyjazdu na obóz spędzaliśmy pracowicie 
na gromadzeniu sprzętu, jego naprawie, układaniu planów. Serdecznie nam 
w tym wszystkim pomagali nasi rodzice i inni obywatele Skawiny. Bez ich 
pomocy nie udałoby się wysłać na obóz prawie setki chłopców.

Kilka dni przed wyjazdem dotarła do nas wiadomość, że dotychczas obo-
wiązujące prawo i przyrzeczenie harcerskie zostało zmienione. Czekała nas 
więc na obozie praca nad jego rozpowszechnieniem. Nie dało się tego „od-
fajkować”, bo druhowie mieli w swoich legitymacjach tekst starego prawa. 
Jak tym ciekawskim chłopakom wytłumaczyć, że nowe prawo jest lepsze, że 
to nowe bardziej odpowiada duchowi naszej organizacji? Jak zauważyłem, 
nowe prawo było niezwykle podobne do tego, które dostałem w styczniu 
1945 roku na mojej pierwszej zbiórce harcerskiej w 14 KDH, czyli wygląda-
ło na to, że ZHP powracał na drogę podobną do przedwojennej.

Wreszcie czas przygotowań się skończył i pewnego pięknego lipcowe-
go poranka znaleźliśmy się wszyscy razem na naszej pięknej polanie, pod 
olbrzymią stertą naszego dobytku obozowego. Cały sprzęt przywieziony 
został samochodem ciężarowym prowadzonym przez ojca naszego kolegi, 
a wielkiego przyjaciela harcerstwa pana Kuska. Wiele razy korzystaliśmy 
z jego pomocy.

Teraz, na tej polanie, dowodzenie objął Rysiek Pietraszek. Rysiek na pod-
stawie dostarczonego mu szkicu (zrobionego w czasie naszej podróży kwa-
termistrzowskiej), zaplanował rozmieszczenie poszczególnych elementów 
obozu. Plan Ryśka był, jak mi się zdawało, rozsądny i elegancki. Niektórzy 
zarzucali mu, że elegancja ta bardzo przypomina elegancję obozów wojsko-
wych. Nam to jednak nie przeszkadzało. Cieszyliśmy się, że jesteśmy razem, 
blisko siebie, że dzięki temu możemy liczyć na pomoc i radę kolegów, że 
łatwiej będzie nam chronić się przed bojowymi wybrykami naszych krakow-
skich kolegów (którzy aż piszczeli z chęci nocnych podchodów, porywania 
fl agi i tym podobnych zbytków uznanych przez nich za przejaw dzielności). 



25

Dawali temu wyraz w czasie obserwacji naszej pracy nad budową obozu. 
Znowu nie rozumiałem. Wszyscy się trudzą nad budową naszych letnich 
„domów”, a ci siedzą w rowie, nic nie robią i tylko przygadują. Kto im na 
to pozwala, jak mogą swoją pracę zwalać chyba na innych. Eckert mówił 
o takiej sytuacji: – To nie po harcersku.

Pierwszą czynnością Ryśka było dobranie sobie małego zespołu silnych 
druhów, którzy postawili pierwszy namiot. Namiot ten był jak centrum, we-
dług którego będą usytuowane wszystkie inne. Setka chłopców przyglądała 
się temu instruktażowi. Rysiek objaśniał, pouczał, instruował (większość 
druhów nie stawiała nigdy namiotu, a stawianie ciężkiego namiotu z ame-
rykańskiego demobilu było dla nich czarną magią). Po tym pokazie zespo-
ły poszczególnych drużyn przystąpiły do stawiania namiotów drużyn, pod 
kierownictwem bardziej doświadczonych druhów. Rysiek wydzierał się, po-
krzykiwał, gdy jakiś namiot został postawiony odrobinę nie w tym miejscu, 
co zaplanował. Przybyły na miejsce obozowania Eckert tylko się uśmiechał. 
Nie pouczał, nie rozkazywał, tylko obserwował, jak działamy. 

W pewnej chwili zgłosili się kucharze. Nie mają z czego budować kuchni. 
Jeżeli nie dostarczymy jakiegoś budulca, nie będzie kolacji. Przypominamy 
sobie, że w wiosce są zrujnowane w czasie działań wojennych, opuszczone 
domy. Rusza więc do wioski zespół chłopców z pustymi plecakami po cegły. 
Po godzinie problem został zlikwidowany. Cegły są. Można budować piece. 
W tym pierwszym dniu podobnych problemów było mnóstwo. Jakoś nam się 
udało wszystkie pomyślnie rozwiązać. 

Moja korabnicka drużyna pracowała świetnie. Sprawnie postawiła na-
sze pięć namiotów, wybudowała kuchnię. Po prawdzie kuchnię trzeba było 
przestawiać, bo nie wiedzieliśmy, z której strony wieje wiatr i kuchnia nie 
miała „cugu”. Wiatr nie dmuchał wzdłuż paleniska. Jakiś namiot trzeba było 
w całości przenieść, bo nie pasował do planu Ryśka, ale to były niewarte 
gadania drobiazgi.

Miałem w tych pracach nad budową obozu pewne wsparcie, ponieważ 
nasz „hufi ecki” Eckert przydzielił nam i polecił włączyć w skład stanu oso-
bowego naszej drużyny kilku druhów z nowo powstającej „czarnej” druży-
ny im. Stefana Czarnieckiego. Drużyna ta jakoś nie mogła się uformować, 
coś stawało jej ciągle na przeszkodzie. Jej drużynowy Harcerz Rzeczypo-
spolitej Henryk Połatyński jakoś nie mógł na obóz przyjechać. Podrzucono 
mi więc tych druhów. Po prawdzie nie byłem tym zachwycony. Druhowie 
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„czarni” byli dużo starsi od moich druhów, doświadczenia harcerskiego nie 
mieli żadnego, mieli jednak poczucie, że są lepsi, chyba dlatego, że są starsi. 
Szykowała się dla mnie całkiem niezła szkoła, jako dla wychowawcy i ko-
mendanta obozu. Mimo całej sympatii dla tych chłopców uważam, że tego 
rodzaju drużyna z chłopcami powyżej lat siedemnastu jest pomyłką. Nikt 
nie potrafi  wymyślić programu pracy dla niej i nikt nie potrafi  taką drużyną 
dobrze kierować.

Ale trzeba było jakoś działać. W grupie druhów z „czarnej” był przy-
boczny drużyny młodzik Sylwester Sadek. Cichy, grzeczny chłopak. Nie 
bardzo pasował do reszty drużyny. Wykorzystał to mój przyboczny Genek 
Mackiewicz i powiedział do mnie: – Wiesz, Sylwek będzie dobrym oboźnym, 
jest spokojny, opanowany, pełen powagi, chłopcy będą go słuchać. Zrób go 
oboźnym, a ja będę kucharzem. Zaprotestowałem: – Jesteś moim przybocz-
nym i razem ze mną odpowiadasz za chłopców i drużynę, a Sylwek nigdy 
nie był na obozie i nie wie, jakie obowiązki na oboźnym ciążą. Nie da sobie 
rady. – Ja mu wszystko powiem i będę mu pomagał, kiedy zajdzie taka po-
trzeba – powiedział Gienek. Nie rozumiałem. – Kiedy być oboźnym – to ho-
nor i zaszczyt. – Ale ja chcę mieć sprawność kucharza – zakończył dyskusję 
Genek. 

Ostateczną decyzję podjął Eckert. O Genku: – Czy druh ma przygotowa-
nego do pracy kucharza? Chyba nie! A Mackiewicz do tej sprawności przez 
rok się przygotowywał, niech więc zdaje. O Sylwku: – Niech uczy się, jak 
być oboźnym, to mu się przyda, a druh (czyli ja) mu w tym pomoże. Taka jest 
dola drużynowego!

I jeszcze jedna scenka z okresu budowy obozu. Miałem w drużynie kilku 
chłopców w wieku 12 lat. Jak mogłem, chroniłem ich od pracy ponad ich 
siły. Zwykle przydzielałem ich do prac porządkowych. Nie podobało się to 
moim druhom. W jakimś momencie stanęła przede mną trójka tych najmłod-
szych, z pretensjami: – Druhu, my tak nie chcemy! Wczoraj i dzisiaj druh nas 
przydzielił do sprzątania tego MAJDANKA! My chcemy porządnie praco-
wać! Wspaniali chłopcy. A mnie w czasie tej gorączki budowy obozu obja-
wiła się okazja przeprowadzenia pracy wychowawczej! Musiałem im wytłu-
maczyć różnicę między pojęciem „majdan”, starej przyjętej z Turcji nazwy 
placu między namiotami, a nazwą „Majdanek”, którą nosi obóz śmierci koło 
Lublina. Następnie wytłumaczyć, że ich praca nad utrzymaniem porządku 
jest niezwykle ważna tak dla urody miejsca, jak i dla bezpieczeństwa pra-
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cujących druhów. Aby poprzeć swe wywody, zabrałem całą trójkę i zaczą-
łem zbierać z ziemi pozostałe po ciosaniu kołków drzazgi, szpecące piękną 
zieleń naszej polany. Myślę, że co trzeźwiej myślący druhowie stukali się 
w głowę, uznając, że zwariowałem! Tyle roboty, a drużynowy z „młodymi” 
pucuje trawę na majdanie!

Na trzeci dzień obóz był właściwie gotowy. Gotowe były wszystkie ele-
menty, potrzebne do życia i szkolenia. Należało jeszcze jakoś go ozdobić, 
nadać mu bardziej charakterystycznych, indywidualnych cech, ale to można 
było zostawić „na potem”. Już wtedy wiedziałem, że upiększanie obozu trwa 
niemal do czasu jego likwidacji, nie ma więc z tym kłopotu. Ale nie można 
zwlekać z „otwarciem” obozu.

Otwarcie obozu to pewien rytuał, pewien obrządek – zawsze pilnie prze-
strzegany przez wszystkich. Przebieg uroczystości omówiłem z moim oboź-
nym i przybocznym, którzy mieli w niej swój niepośledni udział. Postaram 
się opisać tak, jak ją zapamiętałem.

Sygnał gwizdka podrywa druhów i skupia ich uwagę. Oboźny Sylwek 
wydaje komendę: – Zbiórka na placu w mundurach. Wszyscy przerywają 
swoje czynności, biegną do namiotów, aby się przebrać, i po chwili stają na 
majdanie wystrojeni jak do defi lady. Sylwek sprawdza ich ubiór i po chwili 
podchodzi do namiotu komendy z meldunkiem: – Druhu drużynowy, meldu-
ję drużynę gotową do podniesienia fl agi. Wychodzę z namiotu, za mną idzie 
Gienek, przyboczny drużyny, który niesie starannie złożoną fl agę. Słyszę ko-
mendę: – Baczność, podchodzimy do stojącego na środku majdanu masztu 
i zaczepiam do linki krawędź fl agi. Sylwek wydaje komendę: – Sztandarowi 
cześć. Sam oddaje honory salutując; drużyna śpiewa: Wszystko, co nasze, 
Polsce oddamy, w niej tylko życie, więc idziem żyć…, a ja pociągam za linkę 
fl agi, która powoli zsuwa się z dłoni Genka i wędruje ku niebu. Chwila pięk-
na i podniosła, wywołująca wzruszenie. Pozostaje w pamięci na zawsze.

Przyznam się jednak, że w tym momencie myślałem o czym innym. Aż 
wstyd się przyznać. Bałem się wtedy tego, że wymyślone przez moich dru-
hów urządzenie do podnoszenia fl agi się zatnie i fl aga nie pofrunie na ko-
niec masztu, albo że fl aga w czasie podciągania wypadnie z rąk Genka na 
ziemię, co mogło być uznane za ujmę dla barw narodowych. Na całe szczę-
ście nic takiego się nie przytrafi ło i ta część uroczystości przebiegła prawi-
dłowo. Potem jeszcze odczytanie pierwszego obozowego rozkazu. W roz-
kazie powitanie wszystkich na obozie, słowa radości, że jesteśmy razem, 
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a następnie sprawy mniej przyjemne: rozkład służby w kuchni, plan zajęć 
programowych, plan dnia na obozie i na koniec zarządzenia dotyczące bez-
pieczeństwa. Koniec. Jeszcze podpis. – Baczność. Podpisał: Stary Wodzirej 
ćwik. – Spocznij. Wreszcie: – Drużyna do zajęć rozejść się. Tak rozpoczął się 
pierwszy obóz 73 drużyny harcerzy w Korabnikach.

Nazajutrz zaczynamy normalne zajęcia. Nasza obozowa drużyna miała, 
wraz z druhami przydzielonymi, cztery zastępy. Zawsze jeden zastęp pozo-
stawał w obozie do dyspozycji Genka-kucharza. Ten zastęp miał najtrud-
niejsze zadanie. W nocy warta, wczesnym rankiem rozpalanie ognia pod 
kuchnią i wstawienie wody na kawę, potem pomoc przy sporządzaniu po-
siłków z obieraniem ziemniaków włącznie. Najmłodsi musieli pełnić służbę 
w mundurach przy wejściu do obozu (trochę dla parady, trochę dla bezpie-
czeństwa). Żal mi ich było, ale gdy spojrzałem na ich dumne miny, zrozu-
miałem, że to jest cena „dorosłości”, którą płacą z radością. Służba „zastępu 
służbowego” trwała do sprzątania po obiedzie, kiedy to nowi „szczęśliwcy” 
zmieniali wysłużonych.

Pozostałe trzy zastępy wykonywały prace związane z planem dnia. Jeden 
zajmował się przygotowaniem się do zdawania próby na następny stopień, 
to znaczy młodzika czy wywiadowcy, inni uczyli się nowych piosenek lub 
przygotowywali nasze skecze na ognisko. Działali gdzieś w pobliżu obozu. 
Czasem zajmowali się sportem, podnosząc swoją sprawność fi zyczną. Tym 
zastępem kierował zwykle zastępowy tego zastępu. Zastępy trzeci i czwarty 
wyruszały zwykle w teren, aby zrealizować główne hasło akcji obozowej, 
to znaczy „Poznać i pokochać stare polskie ziemie”. Zastępom tym na od-
chodnym dawaliśmy instrukcję, gdzie i po co mają iść. Podaję przykładowo: 
„Dotrzecie do miejscowości Gierałtów i sprawdzicie, jakie sklepy są w tej 
miejscowości, jak są zaopatrzone, i czy działa tam służba zdrowia. Pamię-
tajcie o wykonaniu jakiejś pożytecznej dla mieszkańców czynności” albo 
„Pójdziecie na szczyt Biskupiej Kopy i spróbujecie naszkicować panoramę 
widoczną z tego miejsca. Pamiętajcie, że macie być pożyteczni”. Polecenia 
były różne. Czasem mądre, czasem nie, czasem łatwiutkie, czasem, jak mi 
się zdaje, nie do wykonania. Jednego byłem pewny, moi druhowie pozna-
ją Opolszczyznę. Dodatkowo każdemu wyruszającemu w teren zastępowi 
przekazywałem pouczenie, jak postępować z miejscową ludnością. Byli to 
ludzie zdezorientowani, przestraszeni, czasem poważnie skrzywdzeni. Tak 
tubylcy, jak i repatrianci. Trzeba więc z nimi postępować niezwykle delikat-
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nie i uprzejmie, aby nie pogłębiać goryczy tkwiącej w tych ludziach. Natu-
ralnie plan taki, jaki przedstawiłem, mógł być realizowany wtedy, kiedy nic 
nam nie przeszkadzało. Bo przeszkód mieliśmy wiele. A to dostaliśmy pole-
cenie zbudowania bramy do obozu, pod którą mógłby przejechać samochód 
ciężarowy. Budowa takiej bramy pochłonęła kilka dni pracy, mojej, Ryś-
ka i dużego zespołu druhów noszących brązowe chusty. Ale brama wyrosła 
piękna, potężna, wzorowana na bramie z herbu miasta Krakowa. Wprawdzie 
można jej było zarzucić to, że jest nieco krzywa, ale tyle jest na świecie rze-
czy niezbyt prostych, że tą krzywizną się zbytnio nie przejęliśmy.

Inną rzeczą, która absorbowała nas, komendantów obozów, było częste 
odrywanie nas do obsadzania punktów „egzaminacyjnych” w czasie prób na 
kolejne stopnie, młodzika czy wywiadowcy. To jednak nie było takie przy-
kre, ponieważ sprawdzaliśmy często naszych druhów ze Skawiny. Wyzna-
czanie nas do tej pracy można było rozumieć jako uznanie nas, chłopców 
ze Skawiny, za doświadczonych harcerzy posiadających odpowiednią wie-
dzę harcerską. Pamiętam, że Bob „egzaminował” na punktach biegów har-
cerskich z udzielania pierwszej pomocy, Adam Balon z historii harcerstwa 
i skautingu, a ja ze znajomości alfabetu Morse’a i sygnalizacji. Ponieważ do 
wykonania tej czynności musiałem mieć pomocnika, bo moi druhowie nie 
byli jeszcze biegli w tej konkurencji, „wypożyczałem” z drużyny niebie-
skiej, od Adama, biegłego w sygnalizacji Jurka Zettlera. Bardzo to był fajny 
chłopak i dobrze mi się z nim pracowało. 

A praca drużyny toczyła się naprzód, ku zadowoleniu mojemu i chłopców. 
Wszystkich zdarzeń, przygód i wesołych historii, które się wtedy przytrafi ły, 
na wołowej skórze bym nie spisał. Jednak dla przypomnienia i historycznej 
prawdy opowiem o kilku.

Kiedyś siedziałem sobie w cichym, prawie pustym obozie, próbując 
zgłębić zawiłości książki kucharskiej (od czasu do czasu musiałem moralnie 
wesprzeć kunszt Genka), kiedy jakiś gwar ściągnął mnie na ziemię. Podnio-
słem głowę i zobaczyłem, że wartownik przy bramie zatrzymał przed nią 
kilka nieznanych harcerek. Podszedłem do bramy i spytałem się, co się dzie-
je. Jedna z dziewcząt przedstawiła się i przekazała skargę. Są z Chorągwi 
Mazowieckiej i obozują kilometr na wschód od nas. Dzisiaj wyszły do skle-
pu w Moszczance na zakupy. Właśnie wracały z zakupami, gdy napadli na 
nie jacyś harcerze, porwali torby z zakupami i uciekli. Sprawa rzeczywiście 
nieładnie wyglądała. Próbowałem załagodzić sprawę i zapytałem, dlaczego 
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z tą sprawą przyszły do mnie. Przecież obozują tu różni harcerze, z różnych 
drużyn. Na to zapłakana druhna odparła: – Mieli brązowe chusty. Zawołałem 
Sylwka i zapytałem, czy ktoś z naszych mógł być w tamtej okolicy. Byli! 
Pożegnałem dziewczęta i obiecałem załatwić sprawę. Sugestywny opis zda-
rzenia, łzy dziewczyny, a przede wszystkim świadomość, że w tej nieładnej 
sprawie mogli uczestniczyć moi druhowie, wprowadziły mnie we wście-
kłość. Jak mogli! Po co im te zakupy były potrzebne! Alem sobie janosików 
przygotował! Chodziłem po majdanie i wszystko się we mnie gotowało. Aż 
wreszcie zobaczyłem ich. Szli rojem, weseli, roześmiani, szczęśliwi. Nie 
wytrzymałem. Podbiegłem do nich i zacząłem im wymyślać. Nie przebie-
rałem w słowach, nie dopuszczałem do żadnego tłumaczenia. Stali z opusz-
czonymi głowami, zdumieni moim wybuchem, chyba nieco przestraszeni. 
Wreszcie któryś przerwał mój wybuch słowami: – Ależ druhu, my te pinkle 
odnieśliśmy do kuchni tym harcerkom! Zamurowało mnie! I ty chcesz być 
wychowawcą młodzieży? Jeden nie bardzo udany żart chłopaków wyprowa-
dza cię z równowagi i powoduje, że działasz jak głupiec. Zastanowiłem się. 
Po chwili powiedziałem: – Wybaczcie druhowie, nie znałem całej sprawy, 
niepotrzebnie się uniosłem. A teraz idźcie do obozu harcerek, przeproście je 
za zdenerwowanie i łzy i nie zapomnijcie przeprosić je też ode mnie. Obiad 
będzie na was czekał. Chłopcy poszli szczęśliwi. Długo ich nie było. Wró cili 
zadowoleni, nakarmieni przez dziewczęta. Po tej przygodzie dziewczyny, 
przechodząc koło nas, zawsze zatrzymywały się na krótką pogawędkę, kil-
ku z nas dostało od nich adresy, a nawet gdy podarł mi się mundur, to one 
mi pięknie, fachowo zacerowały. Ale najważniejsze jest to, że nauka z tego 
incydentu pozostała mi na zawsze. Działaj zawsze po rozpoznaniu sprawy 
i nie spiesz się z ocenami.

Jakiś czas po tym zdarzeniu znów miałem „przygodę”, która pozostała 
na zawsze w mojej pamięci. W nocy obudził mnie jakiś niezwykły szum na 
majdanie. Wyskoczyłem z namiotu i zobaczyłem, że w jednym namiocie 
świeci się światło, a przed namiotem kręcą się zaaferowani czymś wartow-
nicy. Podszedłem do nich i zapytałem, co się dzieje. Odpowiedzieli, żebym 
sam zobaczył. Wszedłem do namiotu i latarką oświetliłem twarze znajdu-
jących się tam druhów. I zdębiałem. Twarz jednego z nich była potwornie 
opuchnięta, takiej opuchlizny nigdy u nikogo nie widziałem. Zapytałem: 
– Co się stało? Odpowiedział, że coś go ugryzło, ale nie wie co i że „to” było 
duże. Uczono nas udzielania pierwszej pomocy, jednak to, co zobaczyłem, 
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przekraczało moją wiedzę w tym zakresie. Na twarzy druha nie stwierdziłem 
żadnego śladu ukucia czy zranienia. Posłałem jednego wartownika do Boba 
Pająka z prośbą, aby przyszedł ze swoją torbą sanitarną, zaopatrzoną przez 
jego ojca lekarza w różne specyfi ki, których nie ma w naszych apteczkach. 
Bob zjawił się błyskawicznie. Twarz jego po zapoznaniu się z problemem 
wyraziła także, nazwijmy to, „zaskoczenie”. Po przebadaniu poszkodowa-
nego, powiedział: – My nic tu nie zrobimy, trzeba chłopaka przewieźć do 
lekarza. Drobiazg! Jesteśmy w dzikiej głuszy, pięć kilometrów od najbliż-
szego miasta, transportu nie ma nijakiego i łączności żadnej. Całe szczęście, 
że z Bobem przybiegł Rysiek Pietraszek. Ten miał zawsze radę na wszystkie 
bolączki. Powiedział: – Mamy w drużynie trzy sprawne rowery, obudźmy 
dwóch silnych chłopaków do pedałowania na zmianę, ja będę trzeci, druha 
posadzimy na ramę i za kwadrans będziemy w szpitalu. Pomysł był nieco 
wariacki, wymagający od naszych „ratowników” dużego wysiłku, ale nie 
mieliśmy innego wyjścia. Wyraziliśmy zgodę. Rowery miały światła, droga 
była dobra, obecność Ryśka w zespole ratowniczym gwarantowała solidne 
wykonanie zadania. Rysiek odszedł i dosłownie za kilka minut usłyszeli-
śmy dzwonienie przed bramą naszego obozu. Chorego posadziliśmy na ramę 
i kawalkada ruszyła w kierunku Głuchołaz. Po kilku minutach zobaczyliśmy 
migające światełka rowerów daleko na dole. Rowerzyści szczęśliwie zjecha-
li już z góry, teraz mają równą drogę. Teraz zabraliśmy się z Bobem do szu-
kania tego „coś”, co mi druha pogryzło. Wszystkich mieszkańców namiotu 
przekwaterowałem do sąsiadów. Kazałem wszystkie zabierane koce porząd-
nie wytrzepać, inny sprzęt pozostawić na miejscu. Gdy już namiot był pusty, 
przy pomocy latarek zaglądaliśmy w każdy kąt, pod każdy przedmiot stojący 
na ziemi, pod którym mógł się ukryć ten „gad”. Po upływie godziny, gdy 
niczego nie znaleźliśmy, zrezygnowaliśmy z poszukiwań, obiecując sobie, 
że je wznowimy rano, przy świetle dziennym. Podziękowałem Bobowi za 
pomoc, Bob poszedł do siebie, a ja zostałem sam ze swoimi trwożnymi my-
ślami. Mój druh pojechał do szpitala! Nie wiem, co mu się stało, nie wiem, 
jak długo tam pozostanie. A przecież ja za niego odpowiadam. Za jego zdro-
wie, za to, co mu się przydarzy. Przypomniała mi się jedna z gawęd naszego 
Eckerta. Powiedział wtedy: – Bierzecie na swoje barki odpowiedzialność za 
życie, zdrowie, zachowanie i czyny chłopców. Będziecie odpowiadać przed 
rodzicami, związkiem i prawem. Proszę was, bierzcie to sobie do serca. A ja 
wysłałem właśnie jednego mojego druha do szpitala. Jaka była w tym zda-
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rzeniu moja wina? Czego nie dopatrzyłem? Co jeszcze mogłem zrobić, aby 
nie dopuścić do takiego zdarzenia? Nie mogłem sobie niczego zarzucić, ale 
czy to wystarczy dla rodziców chłopca? Nie mogłem zasnąć. Postanowiłem 
zaczekać na jakieś wieści od Ryśka. Wyszedłem na drogę i obserwowałem, 
czy nie wracają ratownicy. Cisza. Krążący po obozie druhowie-wartowni-
cy, kochani chłopcy, starali się mnie jakoś pocieszyć, uspokoić. Powoli na 
wschodzie niebo zaczęło się rozjaśniać, ptaki nieśmiało próbowały swoich 
koncertów, a ja dalej czekałem na wieści. Kolejny wartownik obudził zastęp 
służbowy i zabrał się za rozpalanie ognia pod kuchnią. Zastęp leniwie, jakby 
niechętnie, zabierał się za przygotowywanie śniadania. Słońce rozświetliło 
już drogę i zachodnią część naszej polany. A tu ciągle nic, żadnej wieści. Pod-
szedł do mnie Genek z kubkiem świeżo zaparzonej, pachnącej kawy. Jak mi 
się zdawało, kawa była nieregulaminowo dosłodzona. Takie ciche, bezsłow-
ne wyrazy poparcia. Sylwek przeprowadził gimnastykę, nieponaglany prze-
ze mnie. Wszystko toczy się prawidłowo, bez mojego ponaglania i nadzoru. 
Wreszcie na drodze pojawili się nasi dwaj „ratownicy”. Krzyczą do mnie: 
– Nie martw się, wszystko w porządku, twój druh dostał jakieś zastrzyki i jest 
w szpitalu, pod dobrą opieką i pognali na śniadanie. Odetchnąłem. Trzeba 
wreszcie przystąpić do pracy, oczyścić „zapowietrzony” namiot, przywrócić 
właściwy tok pracy. Zjawił się Eckert, któremu zameldowałem o zdarzeniu. 
Nic nie powiedział. Jak mi się zdawało, pojechał zaraz do Głuchołaz. Koło 
dziewiątej powrócił Rysiek. Potwierdził to, co mówili „ratownicy” i dodał: 
– Miejscowi mówią, że chłopak mógł zostać pogryziony przez jakiegoś pa-
jąka. Nie bardzo chciało mi się w to wierzyć. Do dnia dzisiejszego nie mam 
pojęcia, co za stwór napędził mi takiego stracha.

Jakoś tak w połowie trwania obozu przyjechali do nas rodzice. Przyje-
chali samochodem ciężarowym, na skrzyni. Przyznam się, że byłem zdumio-
ny odwagą i wytrzymałością naszych mam. Podróż na skrzyni samochodu 
ciężarowego przez ponad 200 kilometrów nie jest sprawą miłą i chyba jedy-
nie troska o swoich synów skłoniła matki do takiej podróży. Panie niemal 
natychmiast dokonały inspekcji naszego obozu. Od namiotów przez kuch-
nię, magazyn żywnościowy, po latryny – nic się nie ukryło przed ich badaw-
czym wzrokiem. Jako przewodnika po naszym obozie wyznaczyłem Sylwka 
Sadka. Jego wygląd i zachowanie wzbudzały zaufanie pań. Przez ten czas 
ja przeprowadziłem wykwaterowanie jednego zastępu, aby zrobić miejsce 
na nocleg dla gości. W czasie wykonywania tej czynności podeszła do mnie 
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jedna z pań i przekazała mi prośbę rodziców Jędrka Janika, abym go zwolnił 
z obozu, bo chcą go wysłać na wczasy nad morze. Co miałem robić? Jak 
wiadomo, życzenie rodziców jest święte! Zawołałem Jędrka i powiedziałem 
mu o życzeniu rodziców. Gdy to usłyszał, zaprotestował: – Nie chcę nigdzie 
jechać, co ja będę robił nad tym morzem, mnie tu jest dobrze. Pani była wy-
raźnie zdumiona wybuchem chłopaka i nie wiedziała co ma robić. Zresztą 
ja też. W końcu zdecydowałem: – Jędrek, spakuj się, jutro pojedziesz z pa-
nią do domu. Jędrek rozpłakał się i zapłakany pobiegł do swojego namiotu. 
Widziałem, jak otoczyli go chłopcy z zastępu i zaczęli pocieszać. Po jakimś 
czasie ponownie zobaczyłem Jędrka, wesołego i rozbawionego. Przyznam 
się, że zrobiło mi się trochę przykro, że wyjazd z obozu, z mojego obozu, nie 
wzbudza żalu u chłopaka.

Dalej wizyta rodziców przebiegła pomyślnie. Rodzice byli na ognisku, 
wysłuchali gawędy Eckerta, o braterstwie skautowym, uczestniczyli we 
wspólnej modlitwie, po czym poszli spać, pilnowani przez synów. Na dru-
gi dzień pobudka była nieco opóźniona z okazji niedzieli, a po śniadaniu 
wspólny wymarsz do kościoła, do Moszczanki. Msza polowa odbywała się 
przed zrujnowanym podczas działań wojennych kościołem i była piękna 
i wzruszająca. Uczestniczyło w niej chyba tysiąc harcerzy i harcerek, kilku-
set mieszkańców wioski, no i nasi rodzice. Potem powrót do obozu na obiad; 
w przygotowaniu obiadu pomagała Genkowi któraś z mam, przestraszona 
długim marszem do kościoła.

Przed obiadem przypomniałem Jędrkowi o konieczności spakowania się 
do wyjazdu i z zadowoleniem obserwowałem, jak zastęp pomaga mu zapa-
kować plecak. Robili to pięknie. Koc był zrolowany wzorowo, troczki zwi-
nięte w odpowiednią stronę, jednym słowem – właściciel nie powinien robić 
w Skawinie złego wrażenia. Plecak został złożony w pobliżu samochodu, 
na widocznym miejscu. Po obiedzie nastąpiły pożegnania, zwykła krząta-
nina przedwyjazdowa, poszukiwanie zapomnianych rzeczy, piski w czasie 
siadania na skrzynię i jakoś nikt nie zauważył, że nie ma Jędrka. Zaczęły się 
nawoływania, poszukiwania, wymyślania na smarkacza, który nie szanuje 
ludzkiego czasu. Trwało to chyba godzinę. Pół obozu poszukiwało chłopaka. 
Na próżno. Jędrek zapadł się jak kamień w wodzie.

Wreszcie zbuntował się pan kierowca, który oświadczył, że nie będzie 
jeździł po nocy i jak zniknął chłopak na obozie, to niech go szuka komendant 
obozu. On proponuje, aby jechać do domu. I pojechali. Ledwo ucichł warkot 
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samochodu, z krzaków wyszedł Jędrek i jakby nigdy nic rozpoczął w na-
miocie konsumpcję przywiezionych przez rodziców wiktuałów. Wezwałem 
chłopaka do siebie. Przyszedł, ale z całym zastępem. Druhowie zaczęli pro-
sić, abym go nie karał, żebym mu wybaczył. Wynikało z naszej rozmowy, że 
ten spisek wymyślili wspólnie i jeżeli mamy karać, to cały zastęp, a nie tylko 
Jędrka. Ciężka sprawa. Nie miałem zamiaru ich karać, nawet podobała mi 
się ich solidarność. Ale co zrobić z jadącą do Skawiny wieścią o zaginięciu 
chłopaka?

Naradziłem się z Genkiem i Sylwkiem, po czym zdecydowałem, aby 
cały zastęp poszedł do Moszczanki, na pocztę i spróbował nadać depeszę, że 
wszystko jest w porządku, że Jędrek się odnalazł i ma się dobrze. Zastęp wy-
ruszył błyskawicznie, jakby chciał mi szybko zniknąć z oczu. Wtedy uświa-
domiłem sobie, że jest niedziela, że chłopcy będą mieli trudności z nadaniem 
na poczcie telegramu. Ale po zastępie nie było już śladu. Genek pocieszył 
mnie, że się chłopaki trochę przewietrzą. Po kilku godzinach zastęp wrócił 
i zameldował wykonanie zadania. Nie wiem, jakich argumentów użyli, aby 
przekonać panią z poczty, aby wyszła z domu, otworzyła urząd i nadała te-
legram. W każdym razie wiadomość do rodziców Jędrka doszła. A ja musia-
łem zaliczyć chłopakom punkt do stopnia młodzika, mówiący o umiejętności 
nadawania korespondencji na poczcie. W całej tej sprawie śmieszne było dla 
mnie to, że zbuntowanym przeciw wyjazdowi do domu był chłopak, który 
kilka dni wcześniej narzekał na sprzątanie „majdanu”. Widać, że dorasta do 
trudów i obowiązków harcerskiego życia.

I jeszcze jedno wspomnienie. Kilka dni później przyjmowałem meldunek 
zastępu powracającego ze „zwiadu terenowego” . O ile pamiętam, zastęp 
był gdzieś w okolicy Głuchołaz. Jeden z druhów zadał mi pytanie: – Dru-
hu, czy druh wie, że tutaj wydobywali kiedyś złoto? To wiedziałem. Mówiły 
o tym nazwy miejscowości Złote Góry, Złoty Potok, Złota Sztolnia. Wtedy 
zadano mi następne pytanie: – A jak oni to robili? Musiałem ruszyć głową 
i przypomnieć sobie, co o kopaniu złota czytałem u Londona (bo niewiele 
wiedziałem o naszych polskich poszukiwaczach). Powiedziałem o spraw-
dzaniu potoków, które niosą w swoim nurcie drobne ilości różnych minera-
łów, o płukaniu ziemi i mułu rzecznego, o kopaniu sztolni i o wszystkim, co 
zapamiętałem z przeczytanych książek. Niewiele tego było, ale zrobiło to na 
moich druhach wrażenie. Jak mi się zdawało, od tej pory jakby chętniej cho-
dzili od potoczka myć swoje menażki, nieco dłużej tam przebywali i pilniej 
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obserwowali otoczenie. Niestety, o ile wiem, żadna większa fortuna w tym 
okresie w Korabnikach nie powstała.

Tak nam leciały obozowe dni. Mimo nawału zajęć nie zapominaliśmy 
jednak o sprawie najważniejszej. O konieczności podwyższania stopni har-
cerskich naszych druhów i doprowadzenia ich do stanu, w którym będą 
mogli złożyć przyrzeczenie harcerskie. Ta czynność wymagała od nas do-
datkowej pracy. Trzeba było przeanalizować zachowanie i działanie chłop-
ców. Zebrałem więc wszystkie „papierki”, które otrzymałem od „sędziów” 
z punktów kontrolnych biegów harcerskich, swoje uwagi i obserwacje 
o członkach drużyny, wezwałem z kuchni swojego przybocznego-kucharza 
Genka Mackiewicza i zaczęliśmy oceniać druhów. Przyznam się, że nie było 
to łatwe. Pojawiły się między nami różnice zdań. Gienek mówi: – Trzeba mu 
przyznać ten stopień, to porządny chłopak, a ja na to: – Zgoda, że to fajny 
chłopak, ale jest w drużynie dopiero cztery miesiące, nie zrobił jeszcze nic 
dobrego dla drużyny, niech się jeszcze wykaże. I tak o każdym w drużynie. 
W rezultacie naszej działalności powstał rozkaz o przyznaniu druhom stopni 
młodzika i wywiadowcy, a także punkt o dopuszczeniu do przyrzeczenia. 
Naturalnie nie obeszło się bez konieczności dokonywania „poprawek”, bo 
uznaliśmy, że czasem egzaminujący naszych druhów potraktowali ich zbyt 
surowo albo chłopak na sprawdzianie ze zdenerwowania się pogubił i palnął 
jakieś głupstwo. Egzaminującymi na punktach biegu harcerskiego byli prze-
ważnie druhowie z krakowskich drużyn, których nie można było uznać za 
życzliwych dla drużyn skawińskich. Składane poprawki przyjmowali więc 
nasi przyjaciele: Rysiek, Bob i Adam, drużynowi skawińskiego „chowu”, nie 
mający uprzedzeń do naszych druhów. Ja nie brałem udziału w tych spraw-
dzianach, aby nie być posądzonym o „popieranie swoich”. Sprawdzałem za 
to druhów z drużyn niebieskiej i zielonej. My, drużynowi, mieliśmy prawo 
przyznawać stopnie młodzika i wywiadowcy samodzielnie, ale gdy włączył 
się do tego hufi ec, musieliśmy podjąć grę taką, jaką nam podyktował. Stąd 
cała ta kombinacja z poprawkami. Na całe szczęście jakoś się z tym uporali-
śmy i przyznaliśmy stopnie tym, którzy na to zasłużyli.

Wreszcie nadszedł dzień, w którym nasi druhowie mieli złożyć przyrze-
czenie. Miało się to odbyć w czasie uroczystego ogniska. My, drużynowi, 
starannie przygotowaliśmy scenariusz tej uroczystości i przygotowaliśmy 
listę gości, których chcieliśmy na nim widzieć. A więc najważniejsza dla 
nas osoba, nasz instruktor, który miał przyjmować przyrzeczenie, Eckert 
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z rodziną (żona Eckerta w czasie naszego obozu mieszkała wraz z córkami 
w Moszczance). Następną ważną osobą był nasz hufcowy, podharcmistrz 
Jan Piechowski, wraz z komendą hufca. Nazwiska tych druhów zatarły mi 
się w pamięci ale pamiętam tych, którzy z nami najwięcej współpraco wali; 
byli to: niezmiernie przez nas lubiany chłopak o niezwykłej inteligencji, po-
eta i romantyk Ludwik Tarnowski ćwik, zwany przez nas „kruszycielem”, 
i drugi, odwiedzający nas najczęściej w porze obiadowej, Janusz – „ani rusz 
H2O” – Nelicki, Harcerz Orli.

Następnie zaprosiliśmy naszych najmłodszych, ale najważniejszych kan-
dydatów na harcerzy, skawińskich zuchów, obozujących w budynku szkoły 
w Moszczance. „Wodzował” im Jurek Solarz, nasz wielki przyjaciel. W pra-
cy z zuchami pomagała mu przydzielona na czas obozu druhna o imieniu 
Marta, ochrzczona przez Ludwika Tarnowskiego mianem „Kruszynka”.

Zaprosiliśmy również nasze przyjaciółki i obozowe sąsiadki, druhny 
z Chorągwi Mazowieckiej, z którymi nawiązała się nić sympatii, mimo wcze-
śniejszych nieporozumień. Do dziś pamiętam ich piosenkę W nadwiślańskim 
grodzie, wśród prastarych wież, piosenka wesoła płynie wzdłuż i wszerz.

Pod wieczór zaroił się nasz obóz od przybyłych gości. Naprędce musie-
liśmy dorobić jeden rząd siedzeń przy ognisku. Nie przewidzieliśmy, że tyle 
osób będzie uczestniczyć w naszej uroczystości! Nasi druhowie, odświęt-
nie odziani, pełnili godnie rolę gospodarzy. Wreszcie przybył nasz „hufi ec-
ki” z rodziną i zajął swoje miejsce. Trochę musieliśmy zaczekać na osobę 
najważniejszą, komendanta hufca druha Piechowskiego. Wreszcie przybył, 
przywitał się z nami i zajął honorowe miejsce. To był sygnał do rozpoczę-
cia ogniska. Eckert przywitał zgromadzonych, po czym w towarzystwie nas, 
drużynowych, podszedł do ogniska, aby je rozpalić. Po harcersku, jedną 
zapałką. Nasi druhowie całe przedpołudnie męczyli się, aby odpowiednio 
ułożyć drzewo, zebrać suchą podpałkę, żeby nie było wstydu. Udało się. 
Słaby płomyczek zapałki, trzaskając wesoło, pokonał dolną warstwę drze-
wa i buchnął w górę. Trzask ognia został jednak zagłuszony melodią starej 
harcerskiej piosenki: Płonie ognisko i szumią knieje…, a potem popłynęły 
inne piosenki. Melodia goniła melodię, druhowie się rozśpiewali, zdawało 
się, że nie ma takiej siły, która zakończy tę burzę radości, że nigdy nie prze-
staną śpiewać. Aż w pewnej chwili przed ognisko wyszedł Bob i spokoj-
nym, nieco tylko podniesionym głosem powiedział: – Druhny i druhowie, 
proszę powstać. Następnie podszedł przed miejsce, na którym siedzieli nasi 



39

instruktorzy i zameldował: – Druhu instruktorze, melduję grupę harcerzy 
dopuszczonych do złożenia przyrzeczenia. Proszę o przyjęcie od nich przy-
rzeczenia. Na zgodę, wyrażoną przez podharcmistrza Piechowskiego, zako-
menderował: – Druhowie, do przyrzeczenia, wystąp. Na tę komendę gdzieś 
spoza kręgu światła, z ciemności, wyłonił się poczet niosący rozwiniętą fl agę 
i zajął miejsce obok naszych instruktorów. Blask ognia pięknie uwydatniał 
barwy naszej fl agi i stworzył nową atmosferę pełną powagi. A nasi druhowie 
podchodzili kolejno do instruktora stawali na baczność, prawą rękę unosili 
w geście „skautowego znaku” i wygłaszali rotę przyrzeczenia: – Mam szcze-
rą wolę całym życiem… Do naszej tradycji należało to, że każdemu składa-
jącemu przyrzeczenie towarzyszył drużynowy, który kładł swoją prawą rękę 
na ramię wygłaszającego tekst. Drużynowy jakby brał na siebie opiekę nad 
nowym członkiem ZHP, stawał się kimś w rodzaju „ojca chrzestnego”. Huf-
cowy po przyjęciu przyrzeczenia od kilku druhów dalszą ceremonię przeka-
zał naszemu „hufi eckiemu”, jakby dzieląc się z nim władzą nad nami. 

Składających przyrzeczenie była spora grupa ze wszystkich skawińskich 
drużyn i uroczystość nieco się przedłużyła i prawdę mówiąc stała się trochę 
nudna. Sytuację uratowały warszawianki, które w pewnej chwili zaczęły 
śpiewać piękną piosenkę tekstem dopasowaną do uroczystości. O harcer-
skie prawo nasze, ty nam życia znaczysz szlak, spraw, abyśmy chcieli zawsze 
iść tą drogą, gdzie twój znak. Pięknie to dziewczyny zaśpiewały! Dały mu-
zyczne tło temu, co się działo. Potem, gdy już wszyscy złożyli przyrzecze-
nie, Eckert rozpoczął gawędę na temat znaczenia prawa w naszym harcer-
skim życiu. Gawęda była dobra, chwytała za serce. Potem znowu zaczęły 
się piosenki, niestety, teraz nam piosenki nie wychodziły. Tak to jest zawsze 
po wielkim przeżyciu, nie bardzo można wydobyć z gardła słowa i melodię, 
raczej chce się człowiek wtedy zastanowić i podumać. Zrozumieliśmy, że 
czas zakończyć ognisko. Krótka modlitwa, chwila zadumy nad dzisiejszym 
dniem i bratni krąg. Janusz Dadak jak zwykle pięknie na sygnałówce zagrał 
Idzie noc… i do namiotów! Starszyzna jeszcze chwilę żegnała gości, jesz-
cze gwarzyła trochę przy dogasającym ognisku i stopniowo cisza zapano-
wała nad naszym obozem. Tylko wartownicy cichutko krążyli po uśpionym 
obozie.

Tu znowu muszę się przyznać do swojego błędu. Zgodnie z zasadami, 
harcerz, po uzyskaniu stopnia młodzika i złożeniu przyrzeczenia, ma pra-
wo nosić krzyż harcerski. Niestety krzyży nie było i nie mogliśmy druhom 
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przypiąć ich do piersi. Jakoś mi to z głowy wyleciało, że powinniśmy mieć 
w zapasie pewną ilość krzyży dla tych, którzy spełnią warunki. Wyszedł na 
jaw brak doświadczenia. Chłopcy na krzyże musieli czekać do przyjazdu do 
Skawiny. Niedobrze mi to wypadło!

Upłynęło jeszcze kilka dni. Krakowscy harcerze zakończyli obóz i wró-
cili do domu. Przed wyjazdem przekazali nam swoje zapasy żywności. Było 
tego tyle, że przy dobrym gospodarowaniu mogliśmy obozować jeszcze ty-
dzień. Były to piękne dni! Spokojnie, bez obawy przed kontrolą ze strony 
gorliwców. Niemal relaksowe. Nikt nam niczego nie nakazywał i mogliśmy 
realizować spokojnie swoje plany. Niestety wszystko ma swój koniec i po 
tych kilku dniach trzeba było zabrać się do likwidacji naszego pięknego obo-
zu. Druhowie spisali się jak zwykle bardzo dobrze, sprawnie zlikwidowali 
urządzenia obozowe, wzorowo zatarli wszelkie ślady obozowiska i pewnego 
poranka znaleźliśmy się na pustej już polanie, przed stertą naszego sprzętu 
przygotowanego do transportu. Tylko wydeptane przez nas ścieżki wskazy-
wały na to, że obozowali tu harcerze. I samotna nasza kapliczka na końcu 
polany pozostawiona przez nas na pamiątkę.

Kilkoma okrzykami pożegnaliśmy to przyjazne dla nas miejsce i poma-
szerowaliśmy na stację.

Skawina powitała nas tłumem ludzi i orkiestrą. Przy dźwiękach orkiestry, 
w szyku marszowym, przemaszerowaliśmy na skawiński rynek, gdzie złoży-
liśmy wszystkim skawiniakom meldunek i podziękowanie. Bo to dzięki nim, 
dzięki ich trosce i pieniądzom mogła ta setka chłopaków spędzić wspaniale 
miesiąc obozowania.

Po raporcie nastąpiła komenda: – Do domów rozejść się! i dopiero wtedy 
chłopcy wpadli w ramiona stęsknionych rodziców.

Czekało nas jeszcze rozliczenie obozu. Sprawy fi nansowe, meldunki dla 
przełożonych, konserwacja i naprawa uszkodzonego sprzętu, oddawanie 
sprzętu wypożyczonego… 

Uporaliśmy się z tym sprawnie i tylko jedna sprawa nie została przeze 
mnie rozliczona. Tak się zdarzyło, że przed wyjazdem na obóz nie stać mnie 
było na wpłacenie sumy wymaganej przez kierownictwo i przyjęte zasady. 
Wyglądało na to, że na obóz nie pojadę. Poczyniłem nawet jakieś kroki, 
zapewniające działalność swojej drużyny na obozie pod innym kierownic-
twem. Ale kilka dni przed wyjazdem przyszli do mnie moi przyjaciele z pre-
tensjami, dlaczego nie działam, dlaczego „odpuściłem”. Gdy im wytłuma-
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moje nazwisko na liście wpłat. Nie wierzyłem. To nie mogło być prawdą. 
Całą czwórką wybraliśmy się więc do naszego skarbnika (był nim, jak mi 
się zdaje, Sylwek Sadek), aby zobaczyć wpłaty. Tam ze zdumieniem zoba-
czyłem swoje nazwisko. Nie wpłacałem tej sumy! Nie wiem, kto to zrobił! 
Skarbnik milczał jak grób i nie mogłem ustalić nazwiska dobroczyńcy. Ta 
wpłata umożliwiła mi pobyt na obozie i kierowanie pracą mojej korabnickiej 
drużyny. Po obozie powinienem podziękować nieznanemu ofi arodawcy, zło-
żyć mu sprawozdanie, aby ocenił, czy jego pieniądze dobrze zostały wydane. 
Nigdy tego nie zrobiłem. Nie rozliczyłem się z nim. 

Po okresie rozliczenia obozu starszyznę drużyn czekał jeszcze instrukta-
żowy obóz wędrowny po Tatrach i Pieninach. Dla nas, chłopców stanowią-
cych trzon i zalążek kadry skawińskiego harcerstwa, było to nowe doświad-
czenie. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że można pracę z młodzieżą 
prowadzić w inny sposób niż stacjonarny obóz. Było to dla nas odkrycie. 
Niestety doświadczenia uzyskane w czasie tego obozu wędrownego przyda-
ły mi się dopiero wiele lat później, kiedy prowadziłem obozy z inną młodzie-
żą, należącą do innej organizacji.

We wrześniu nasze drużyny zostały uznane za hufi ec. Mieliśmy pięć 
drużyn, gromadę zuchów i kilka zastępów w okolicy Skawiny, uznawanych 
za zalążki nowych drużyn. Piękna perspektywa rozwoju ZHP w Skawinie! 
Zostałem powołany na stanowisko członka komendy hufca. Musiałem więc 
przekazać kierowanie drużyną nowemu drużynowemu. Na to stanowisko 
przez komendanta hufca, phm. Eckerta, został wyznaczony Genek Mackie-
wicz, mój dotychczasowy przyboczny. Genek w pełni się do tego nadawał, 
miał doświadczenie w kierowaniu drużyną, miał autorytet u chłopców, a jed-
nocześnie był przez nich lubiany. Pożegnałem się z drużyną, ale sercem zo-
stałem na zawsze z nimi i zawsze byłem ich sprawami zainteresowany. Gen-
kowi zaś przekazałem życzenia, aby zawsze był wierny skautowym zasadom 
i metodom, spełniał w miarę możliwości życzenia druhów, członków naszej 
drużyny, i był zawsze gotowy do wykonywania pracy dla społeczeństwa. 
Życzenia te składałem z troską w sercu, spowodowaną zarysowującymi się 
kłopotami, które sygnalizowała codzienna prasa.

(cdn… )
Władysław Zieliński
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Strój Skawiniaków

Strój skawiński, który chcemy przedstawić, jest pełną rekonstrukcją od-
świętnego ubioru, jaki funkcjonował w 1 połowie XIX wieku i został 
w takiej formie wówczas zilustrowany i opisany przez badaczy folk-

loru. Podstawą rekonstrukcji są przede wszystkim materiały ikonografi czne 
przedstawiające typy postaci w ubiorach związanych z konkretnymi miej-
scowościami oraz teksty XIX-wiecznych autorów na temat zwyczajów i ob-
rzędów ludu polskiego. Wykorzystano również pojedyncze zachowane ele-
menty zabytkowych ubiorów pochodzących ze Skawiny lub najbliższej oko-
licy. Pomocne okazały się również prace etnografów krakowskich z okresu 
międzywojennego, którzy w muzeach gromadzili, opisywali i opracowywali 
istniejące jeszcze przykłady strojów ludowych. Do czasów współczesnych 
nie dotrwał niestety żaden kompletny zestaw odzieży, który odpowiadałby 
wyglądowi stroju skawińskiego.

W tytule celowo użyto nazwy strój Skawiniaków, a nie np. mieszczań-
ski strój skawiński, ponieważ XIX-wieczni badacze folkloru krakowskiego 
do Skawiniaków zaliczali nie tylko mieszkańców miasteczka, ale i włościan 
z najbliższej okolicy. Noszony przez nich odświętny strój nie był typowym 
ubiorem mieszczańskim, ale raczej odmianą regionalnego stroju krakow-
skiego.

Skawiniacy terytorialnie są zaliczani do grupy etnografi cznej Krakowia-
ków, a dokładniej do Krakowiaków zachodnich zamieszkujących tereny po 
prawej stronie Wisły, a ich ubiór należy przedstawić na tle różnorodnych 
odmian stroju krakowskiego.

Józef Mączyński i Oskar Kolberg mieszkających na prawym brzegu Kija-
ków, Skawiniaków, Skotniczan, Piaszczan, Świątniczan nazywają wspólnym 
mianem Podgórzan w odróżnieniu od lewobrzeżnych Krakowiaków właści-
wych.

Odświętne stroje krakowskie uformowały się w pełni w XIX wieku na te-
renach od rzeki Przemszy i Chrzanowa na zachodzie, po rzekę Czarną i Tar-
nów na wschodzie oraz od górnej Nidy i Pilicy na północy po Wadowice, 
Kalwarię Zebrzydowską, Dobczyce i Lipnicę Murowaną na południu. Rów-
nocześnie już od początku wieku zaczęło się ich różnicowanie w wyniku po-
rozbiorowych zmian granic i przynależności państwowej tych terenów. Róż-
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ny poziom rozwoju gospodarczego, odmienne losy tych ziem i nowe wzory 
kulturowe jeszcze bardziej utrwaliły różnorodność ubiorów krakowskich.

Najbardziej zasłużeni dla dokumentowania strojów ludu krakowskiego 
to mistrz cechu malarzy Michał Stachowicz żyjący w latach 1768–1825, 
o którym napisano na tablicy pamiątkowej: ... żarliwy miłośnik rodzinnego 
miasta, który w obrazach (…) życie i zwyczaje ludu krakowskiego pamięci 
potomnych przekazał, księgarz i miłośnik starego Krakowa Ambroży Gra-
bowski – autor wydanego w 1822 roku Historycznego opisu miasta Krako-
wa i jego okolic, Łukasz Gołębiowski – wydawca pierwszej etnografi cznej 
pracy z 1830 roku Lud Polski, jego zwyczaje i zabobony, Józef Mączyński 
– autor książeczki z 1858 roku: Włościanie okolic Krakowa w zarysie, oraz 
etnograf Oskar Kolberg – autor dzieła Materiały do etnografi i słowiańskiej 
z 1871 roku, który zebrał i usystematyzował ówczesną wiedzę o kulturze 
ludowej w Polsce.

Pierwszy z nich, Michał Stachowicz, około 1810 roku wymalował se-
rię 12 obrazków przedstawiających mieszczan krakowskich, mieszkańców 
okolicznych miasteczek i wsi w różnorodnych ubiorach, które w formie ko-
lorowanych miedziorytów wykonał w Wiedniu Sebastian Langer. Na nie-
wielkich sztychach (108 x 63 mm) przedstawione zostały postacie: Krako-
wiak i Krakowianka, Kijak i Kijaczka z Podgórza, Skawiniak i kobieta od 
Skawiny, Proszowianka i Proszowiak, Skalmierzak i kobieta od Skalmierza. 
Miedzioryty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Były kilkakrotnie wzna-
wiane i wykorzystywane do ilustrowania prac opisujących historię ubiorów 
ludowych oraz zajęcia użytkowników i zwyczaje ludu. Najwcześniej zostały 
wydrukowane w Kalendarzyku krakowskim na rok 1810, a następnie w pracy 
Ambrożego Grabowskiego Opis miasta Krakowa i jego okolic z 1822 roku 
i w Ludzie Polskim Łukasza Gołębiowskiego z 1830 roku. W ponownych 
wydaniach Opisu Krakowa, w książeczce Józefa Mączyńskiego Włościanie 
z okolic Krakowa z 1858 roku, a także w pracach etnografi cznych później-
szych autorów korzystano z rysunków Stachowicza powtórnie sztychowa-
nych oraz wykonywanych techniką drzeworytniczą i litografi czną. Różniły 
się nieznacznie od oryginałów szczegółami ubiorów, kolorystyką i ujęciem 
postaci.

Ilustracje Stachowicza były też inspiracją dla kolejnych twórców intere-
sujących się ubiorami ludu krakowskiego: Bogumiła Gąsiorowskiego kopiu-
jącego wiele obrazów Stachowicza, Jana Lewickiego, który rysował scenki 
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rodzajowe ukazujące Krakowiaków, Podgórzan, Skalmierzaków, Skawinia-
ków i Proszowiaków do książki Leona Zienkowicza Les costumes du  peuple 
polonais wydanej w 1841 roku oraz Kajetana Kielisińskiego, po którym 
pozostała teka akwarel sprzed 1834 roku, ilustrujących wiernie rozmaitość 
ubiorów ludowych. Spośród wymienionych materiałów ilustracyjnych naj-
bardziej interesujące są te, które przedstawiają ubiory Skawiniaków, znane 
autorom z własnej obserwacji i sporządzane z natury. Inne ubiory krakow-
skie stanowią materiał porównawczy ze strojem skawińskim, przydatny do 
jego rekonstrukcji.

Wizerunki Skawiniaka i Kobiety od Skawiny na obrazkach Stachowicza 
dość dokładnie ukazują ubiory postaci. Skawiniak jest w białej koszuli zwią-
zanej pod szyją czerwoną tasiemką, na niej zielona kamizela i takaż zielona 
czapka rogatywka obramowana czarnym barankiem na głowie. Sukmana 
na nim ciemnoniebieska z rękawami, z czerwonymi obszyciami i stojącym 
kołnierzem. Dół sukmany z rozcięciami u boków, a poły sukmany zachodzą 
na siebie i sięgają po cholewy czarnych butów, zasłaniając zupełnie portki. 
Strój Skawiniaka najbardziej jest zbliżony do ubioru mężczyzny z Podgórza. 
Sukmana Podgórzanina, zwanego też Kijakiem, jest takiego samego kroju 
jak Skawiniaka, tylko granatowa i przewiązana jasnoamarantowym, tkanym 
pasem. Czapka Kijaka ma wysoki czarny otok i okrągłą, zieloną główkę, 
a Skawiniak ma rogatywkę zieloną z niskim barankowym otokiem. W takich 
samych ubiorach przedstawił postacie Kijaka i Skawiniaka Jan Lewicki 
w książeczce Les costumes du peuple polonais. Chociaż rysował ich parami 
w formie romantycznych scenek rodzajowych, wzorował się na Stachowi-
czu. Z powyższych wzorów korzystał także malarz skawiński Władysław 
Szklarski, który w latach 80. namalował dla Towarzystwa Przyjaciół Ska-
winy kolorowe plansze przedstawiające Skawiniaka, Kobietę od Skawiny 
i Parę Skawiniaków.

Same rysunki i to niewielkich rozmiarów byłyby słabym źródłem ikono-
grafi cznym, gdyby nie potwierdzały ich materiały pisane. Wspomniany już 
Ambroży Grabowski w Opisie Krakowa i jego okolic zamieścił informacje 
o Skawiniakach, którzy przy rolnictwie, bawią się jeszcze małym przemy-
słem, jako to wyprawianiem z grubsza skór bydlęcych. O ich ubiorach pisał: 
Sukman używają koloru niebieskiego, pod którą noszą kaftan bez rękawów 
na kształt długiej kamizelki. Bliskich im Kijaków z Pogórza przedstawił, że 
są... z profesji rzeźnikami i dobrze się mają, a nazwisko swe wzięli od spo-



45

sobu noszenia na targi połciów słoniny, kiełbas i innych rzeczy na kiju. Od-
nośnie do ubioru – to kolor ich sukmany jest granatowy, a krój jej, przy tym 
pas zielony, boty i czapka kształtniejsze okazują, iż nie do rzędu włościan, 
a bardziej do mieszczan chcą być policzonymi. Łukasz Gołębiowski w Lu-
dzie polskim z 1830 r. potwierdza i uzupełnia ten opis następująco: Skawinia-
ki sukman używają koloru niebieskiego bramowanych na połach, u spodu, 
koło kieszeń, rękawów i w rozcięciu u dołu karmazynem, kaftan, czyli kami-
zela, bez rękawów w kolorze zielonym, także czapka z barankiem czarnym 
lub popielatym…

Z kolei Józef Mączyński autor Włościan z okolic Krakowa z 1858 r. pi-
sze, że Skawiniaki swoim ubiorem zbliżają się więcej do włościan. Noszą 
podobne kapoty jak Kijaki, tylko w jaśniejszym granatowym kolorze i hafto-
wany kaftan zwykle zielonego koloru, ale już ich czapki są niższe i wąskim 
barankiem obłożone i nie opasują się pasami. Mączyński opisując wierzch-
nią szatę Skawiniaka zamiast nazwy „sukmana” użył określenia „kapota jak 
u Kijaków”, ale takową u Kijaków porównał do sukman chłopskich, czyli 
włościańskich.

W Materiałach do etnografi i słowiańskiej, wydanej w Krakowie 
w roku 1871, Oskar Kolberg opisując ubiory ludu krakowskiego cytuje opra-
cowania Gołębiowskiego i Mączyńskiego i uzupełnia, że: ... sukmany barwy 
niebieskiej spotyka się w Skawinie, Opatkowicach, Swoszowicach. Sukmany 
takie rozwożą krawcy z Chrzanowa, stąd zowią je chrzanówkami.

Autor dokładnie opisuje też krój sukmany: mężczyźni noszą sukmanę dłu-
gą, sukienną, ze stojącym kołnierzem, na krajach (brzegach) zdobną czerwo-
nym, sukiennym obszyciem (oblamówką), które stanowi także w przedłużeniu 
na wewnątrz wąską podszewkę sukni. Obszywka podobna rozchodząca się 
u dołu we dwie strony, zdobi również i obie kieszenie. Sukmana na piersiach 
zapina się na haftki mosiężne. Tuż przy oblamowaniu biegną równolegle 
z niemi sznurki czerwone od pasa w górę i koło kołnierza, a zarazem i koło 
kieszeni trzy razy w promieniu na dół i u dołu sukmany przy wycięciach z obu 
stron, a przy nich wiszą kutasy czerwone po jednym z obu stron szyi i z tyłu 
kołnierza, po 2 u kieszeni i po 2 u dołu. Bywają jedwabne, a zwykle włóczko-
we czerwone, karmazynowe, pąsowe lub koloru sukna.

Prościej przedstawił krój sukmany Seweryn Udziela w artykule Ludo-
we stroje krakowskie w „Polskiej Sztuce Ludowej” z 1930 r. na przykładzie 
sukmany chrzanówki z Zielonek: Sukmana zeszyta jest z 8 kawałków; plecy 
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z jednego kawałka, przody z dwóch (prawy i lewy) – między plecy, a przód 
wstawiony jest po prawej i lewej stronie klin celem poszerzenia dolnej części 
sukmany. Dwa rękawy, każdy z jednego kawałka, osobny kołnierz, zwykle 
stojący. Brzegi na krajach sukmany obszyte oblamówką z czerwonego sukna. 
Na przodach sukmany czerwona oblamówka przedłużona jest na szerokość 
dłoni pasem czerwonego sukna. Takim suknem podszyty jest kołnierz i man-
kiety u rękawów. Mankiety nie opasują całego nadgarstka, tylko są przedłu-
żeniem rękawa – klapką przykrywającą dłoń i odwijaną. Rękaw u dłoni jest 
węższy, jest więc rozcięty i zapinany na dwie haftki. Na piersiach sukmana 
zapinana jest na cztery haftki od pasa w górę, ale nie dochodzące do szyi. 
Kutasiki wiszą z boków przy kieszeniach, są włóczkowe, często jedwabne, 
czerwone , karmazynowe, pąsowe. 

Według Seweryna Udzieli, sukmany chrzanówki granatowej i ciemno-
niebieskiej barwy były uważane za pośledniejsze i tańsze i rozpowszechniły 
się na obszarze zamieszkałym przez Krakowiaków zachodnich na prawym 
brzegu Wisły. Sukmany granatowe były też uważane za starsze i wcześniej 
wyszły z mody. Sukmany lepsze, szyte na miarę, najczęściej białej barwy 
wyrabiano w Dobczycach i noszono od Dobczyc i Gdowa po Wieliczkę 
i Bochnię.

Seweryn Udziela opisał też typowy wykrój koszuli męskiej. Szyta była 
z dwóch większych prostokątnych kawałków płótna na plecy i przód i sięga-
jących do pach. Do nich doszywano karczek z jednego prostokąta złożonego 
na pół, w którym wycinano otwór na głowę i rozcinano z przodu pod szyją. 
Rękawy zeszywano z prostokątnego kawałka , a pod pachę wszywano złożo-
ny w trójkąt kwadrat płótna zwany ćwikle. Kołnierzyk bywał wąski stojący 
albo wykładany, rękawy u pięści zmarszczone i wszyte w wąski mankiet. 
Pod szyją wiązano czerwoną wstążeczkę, zwaną faworkiem. Podaje też, że 
spodnie, czyli portki, z szerokimi nogawkami sięgały powyżej kostek, szyto 
je ze zgrzebnego konopnego płótna, drelichu lub barchanu. Nogawki wpusz-
czano do butów tworząc nad cholewką wiszący fałd. Buty również robione 
były przez szewców z Dobczyc, sięgały kolan i były podkute żelazem.

Oprócz materiałów ikonografi cznych i pisanych wiedzę o ubiorach 
mieszkańców Skawiny i okolicy uzupełniają zabytki kostiumologiczne 
w Muzeum Etnografi cznym w Krakowie oraz Muzeum Regionalnym w Ska-
winie. W muzeum skawińskim jest sukienny granatowy kaftan z rękawami 
z czerwonymi lamówkami, z guzikami ołowianymi przy pole i kieszeniach 



47

i rozcięciami, czyli „skrzelami”, z tyłu, podarowany w latach 1960–65 na 
wystawę z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego przez p. Teresę Ciesielską. 
Takie kaftany z fabrycznego sukna, przejęte z ubiorów mieszczańskich, 
w pierwszej połowie XIX w. upowszechniły się wśród włościan. W okoli-
cach Liszek i Kaszowa były nawet popularniejsze od sukman i to stamtąd 
mógł pochodzić ten kaftan.

W krakowskich zbiorach przechowywany jest amarantowy tkany, weł-
niany pas oraz czapka z aksamitną okrągłą główką i wysokim otokiem ple-
cionym z wełny, podarowane na przełomie XIX i XX wieku przez Czesława 
Czopkiewicza z rodu skawińskich stolarzy. Pas wełniany i okrągła czapka 
należały do stroju Kijaka, ale taki ubiór mógł sprawić sobie i Skawiniak 
sprzedający swoje wyroby na jarmarku w Podgórzu. Po pierwszym rozbio-
rze ziemie na prawym brzegu Wisły zostały włączone do Austrii i rozerwano 
naturalne więzi gospodarcze i kulturalne łączące prawobrzeżne miasteczka 
i wsie z Krakowem. Gdy w 1784 roku cesarz Józef II podniósł Podgórze do 
rangi miasteczka, Skawiniakom bliżej było teraz do niego niż do oddzielo-
nego granicą Krakowa.

Na tych samych źródłach ikonografi cznych i pisanych oparta jest próba 
rekonstrukcji stroju kobiety od Skawiny. Przedstawiona na znanym już szty-
chu, według rysunku Michała Stachowicza, kobieta od Skawiny ubrana jest 
w białą koszulkę z małą krezą i sznurkami korali wokół szyi. Rękawy koszulki 
szerokie, zebrane w kryzę u dłoni, są ozdobione czerwonym haftem na przy-
ramkach. Na koszuli sznurowany gorsecik dość krótki, zielony i w takim sa-
mym kolorze fałdzista spódnica sięgająca powyżej kostek. Krawędź spódnicy 
z żółtym obramowaniem, a powyżej naszyte cztery rzędy szerokiej żółtej lub 
złotej pasmanterii. Z przodu spódnica przykryta nieco krótszym fartuchem 
białym, w drobny kolorowy rzucik. Z ramion spływa długi, biały rańtuch 
ozdobiony na końcach strzępkami lub haftem. Na głowie kobiety nakrycie na 
kształt czepca niewieściego złotego lub żółtego i okalający go długi, wąski 
rańtuszek z hatfowanymi końcami zwisającymi na plecy. Na nogach czarne 
buciki na słupkowym obcasie, sięgające powyżej kostki. 

 Rysunek stroju kobiety od Skawiny jest bardzo podobny do ubioru ko-
biety od Skalmierza. Skawinianka i Skalmierzanka różnią się tylko nakry-
ciami głowy i kolorami gorsetu. Pierwsza ma czepek niewieści obwiązany 
rańtuszkiem i gorset zielony, druga – ma białą chustę czepcową z końcami 
zawiązanymi na karku i niebieski gorset.
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Taki wygląd ubioru kobiecego potwierdzają też wszyscy cytowani wcze-
śniej autorzy. Najobszerniej i najwcześniej opisał strój kobiety od Skawiny 
Ambroży Grabowski, uznając go wykwintniejszym od męskiego: Gustowny 
ich sposób ubierania się niemało im przydaje do właściwej urody. W sta-
nie dziewiczym włosy noszą najwięcej plecione, warkocz kolorową wstążką 
zakończony, od niechcenia spuszczony. Mężatki zwykły ukrywać włosy pod 
siatką albo pod chustką białą, której końce w dobrym kształcie spuszczają 
z tyłu na szyję. (...) Szyję zdobią najwięcej pięknymi prawdziwemi lub też na-
śladowanemi koralami. Gorsety noszą z kamlotu, a niekiedy z atłasu, a przy 
tem odziewają się pewnym rodzajem szalów białych z płótna cienkiego lub 
podobnych do obrusów. Fartuchy są mało co krótsze (od spódnic), a pierw-
sze i drugie rozmaitych kolorów materii. Zamiast trzewików noszą buciki na 
wysokich korkach.

Przedstawiona na rysunku Stachowicza Skawinianka ma na głowie praw-
dopodobnie taką właśnie „siatkę”, czyli czepiec z żółtej tkaniny pokryty tiu-
lem. Oskar Kolberg zamieścił w swoich materiałach rysunek czepca ocze-
pinowego i dodał, że były z tybetu lub perkalu – w paski, w kwiatki lub 
jednobarwne – i nazywały się „płatczane”, a jeśli były pokryte tiulem, to 
„siatkowe”. Czasem zdobiono je kolorowymi włóczkami i blaszkami i przy-
krywano tiulową chustką i kosztowały 50 do 80 centów.

Łukasz Gołębiowski w Ludzie polskim też podkreślił, że: strój kobiety 
daleko wyszukańszy, a mniej przesadny i wymuszony. (...) Hoża od Skawiny 
mężatka czepiec u głowy obwiązany ma przepaską, której końce powiewne, 
gorsecik niebieski, zieloną spódnicę przeszywaną sznurkiem, fartuszek w cęt-
ki, szal na niej przewieszony. W czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” z roku 1846 
autor zauważył, że Skawinianki okręcają głowę długim płótnem, które zgrab-
nie na ramiona spuszcza się, gorset ich jest jasnoniebieski, spódnica zielona 
na dole obszyta taśmami, fartuch różnego koloru, a szal uzupełnia ich ubiór.

Na nakrycie głowy zwrócił również uwagę J. Mączyński pisząc: wło-
ścianki od Skawiny różniły się dawniej od innych ubraniem głowy. Nosiły 
czepki przyozdobione kolorowymi wstążkami, a przywiązane na czole białym 
rańtuszkiem, którego końce na plecy spadały, lecz dziś mało ich tak się ubie-
ra i wiążą głowy jak Kijaczki chustkami, ale po największej części kolorowe-
mi. Gorsety noszą krótsze od Ogrodniczek i Kijaczek, najczęściej z jasnego 
granatowego sukna, a spódnice u dołu obszywają kilka razy kolorową taśmą 
i okrywają się białym, płóciennym tak zwanym rańtuchem mającym podo-
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bieństwo szalów. Krótsze gorsety należy rozumieć zapewne jako posiadające 
mniejsze i skromniejsze kaletki.

Do kobiecego stroju skawińskiego odnosi się też artykuł Tadeusza Sewe-
ryna w „Roczniku Muzeum Etnografi czego” z 1930 r. pod tytułem Czaro-
dziejstwo igły. Autor przedstawił w nim m.in. rejestr hafciarek skawińskich, 
liczący 45 nazwisk, działających od ok. 1810 r. do końca XIX w. Dołączył 
też fotografi e fragmentów haftów z chust czepcowych. Seweryn dowodził, 
że w Skawinie istniał dość prężny ośrodek haftu białego na płótnie, pracu-
jący nie tylko na własne potrzeby, ale również na sprzedaż na jarmarkach 
w Podgórzu, Krakowie, Chrzanowie, Krzeszowicach. Hafciarki ze Skawiny 
haftowały przede wszystkim chusty czepcowe, fartuchy, krezki, ale także 
koszule, poszewki, kapy, a nawet szaty liturgiczne. Haft dla wielu z nich był 
dodatkowym źródłem utrzymania rodziny. Jedna z nich, Magdalena Świ-
dowska, ur. w 1833 roku, największa mistrzyni w okolicy, posiadała w domu 
skawińską skrzynię malowaną, w której przechowywała wyhaftowane przez 
siebie, wykrochmalone i ułożone czepce. Można je było u niej kupić jak 
u modniarki, wybierając i przymierzając przed lustrem. W zbiorach Muzeum 
Etnografi cznego w Krakowie znajduje się rysunek z roku 1904, ukazujący 
sposób wiązania chusty czepcowej w Skawinie.

Należy z tego wnioskować, że na początku XIX wieku jako element 
mieszczańskiego stroju kobiecego pojawiły się batystowe i tiulowe, hafto-
wane chusty czepcowe miejscowej roboty. Początkowo haftowane chusty 
wiązano na czepcach, ale potem używano samych chust w formie czepca ze 
sterczącym rogiem z tyłu i ozdobnym węzłem nad czołem – podobnie jak 
nosiły Skalmierzanki.

Z czasem i białe płócienne zapaski, i koszulki, i marszczone halki zdobio-
no białym dziurczastym haftem, nazywanym krakowskim albo skawińskim; 
wyparły one stopniowo starsze elementy stroju, jak czepiec oczepinowy 
z rańtuszkiem czy drukowana kwiecista zapaska.

Z dawnego stroju Skawinianek zachowały się w muzeum skawińskim 
i muzeum etnografi cznym w Krakowie akurat te najdelikatniejsze elementy 
ubioru, czyli czepce i batystowe haftowane chusty czepcowe. Jest to róg tiu-
lowej haftowanej chusty czepcowej i batystowa haftowana chusta z drugiej 
połowy XIX w Muzeum Regionalnym w Skawinie oraz trzy batystowe, ha-
ftowane chusty z drugiej połowy XIX w. zbiorach Muzeum Etnografi cznego 
w Krakowie.
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W wyżej wymienionych muzeach znajdują się też czepki oczepinowe, 
tak zwane „siatkowe”, z okolic Skawiny i Krakowa, wykonane z koronki 
fabrycznej, pod którą podłożono folię złotą oraz płócienne fartuchy, czyli 
zapaski białe z haftem dziurkowanym i płaskim.

Dzięki uprzejmości Muzeum Etnografi cznego w Krakowie i pomocy pra-
cowników Działu Strojów i Tkanin udało się przeprowadzić kwerendę i wśród 
oryginalnych zabytkowych strojów grupy etnografi cznej Krakowiaków wy-
typować pojedyncze sztuki odzieży pasujące do XIX-wiecznych wizerunków 
i opisów odświętnego ubioru Skawiniaka i Kobiety od Skawiny.

Po zweryfi kowaniu wszystkich dostępnych źródeł kostiumologicznych 
można zaproponować następującą rekonstrukcję stroju męskiego.

Skawiniak przywdziewał koszulę płócienną białą z szerokimi rękawami 
zebranymi w mankiet, z małym kołnierzykiem i rozcięciem pod szyją wiąza-
nym czerwoną wstążeczką lub tasiemką. Na nogi wciągał portki wełniane lub 
płócienne ciemne, z szerokimi nogawkami wpuszczanymi do butów czarnych 
z cholewkami do kolan. Na koszulę nakładał kamizelkę (kaftan bez rękawów) 
ze stójką , ołowianymi guzikami lub chwostami przy połach, sukienną, zielo-
ną; mogła być haftowana lub gładka. Na głowę nasadzał czapkę rogatywkę, 
aksamitną zieloną, z niskim otokiem z czarnego baranka. Wierzchnią suknię 
stanowiła sukmana „chrzanówka” ciemnoniebieska (nie granatowa!) z rę-
kawami i stojącym kołnierzem. Dołem była poszerzana klinami, po bokach 
przy krawędzi miała małe rozcięcia. W szwach bocznych – wpuszczane kie-
szenie, w pasie zapinana na 3 haftki, poły zachodzące na siebie, a całość 
wraz z mankietami i kołnierzem obramowana karmazynowymi wypustkami 
z czerwonego sukna, zdobiona kutasikami.

Natomiast kobieta od Skawiny wkładała koszulkę płócienną białą typu 
przyramkowego, z szerokimi rękawami, z kryzką u dołu. Niewielką kryzkę 
lub ząbki pod szyją, przyramki i kryzkę u rękawów zdobił haft skawiński 
o motywach kwiatowych – czerwony, później biały. Wokół szyi sznurki ko-
rali prawdziwych lub chlebowych. Na koszulkę wdziewała mocno wykrojony 
sznurowany gorsecik z małymi kaletkami z sukna, wełny lub atłasu w kolo-
rach niebieskim lub zielonym, bez haftu. Na płócienny podpośnik (halkę) 
zakładała suto marszczoną, zieloną spódnicę z wełnianej tkaniny, zdobionej 
u dołu kilkoma rzędami złotej pasmanterii, a na nią nieco krótszą płócienną 
zapaskę (fartuch), białą w kolorowy rzucik lub z haftem wzdłuż krawędzi. Na 
nogach nosiła czarne sznurowane buciki na słupku, sięgające powyżej kost-
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ki. Ramiona okrywała cienkim batystowym rańtuchem (w postaci długiego 
szala), z końcami zdobionymi haftem. Głowę zamężna niewiasta okrywała 
czepcem, który przytrzymywał owinięty wokół głowy wąski rańtuch z końca-
mi zwisającyni na plecy. Został on wyparty przez chustę czepcową płócienną 
lub tiulową z bogato haftowanym rogiem i krawędziami, o czym świadczą 
zachowane zabytki. 

Chusty czepcowe haftowane zachowały się u Skawinianek długo, nawet 
wtedy gdy nosiły one pospolitą fabryczną odzież, o czym świadczy fotogra-
fi a mieszczki Palichlebowej z 1916 roku, w żakiecie i z pięknie zawiązaną 
chustą czepcową na głowie.

Odtworzony obecnie strój Skawiniaków różni się od pierwowzoru i tym, 
że z konieczności użyto tkanin i dodatków współczesnych, lecz podobnych 
wyglądem, kolorystyką i fakturą. Zrealizowany przez muzeum projekt re-
konstrukcji zabytkowego ubioru mieszkańców naszego miasta ma na celu 
przybliżenie, szczególnie młodemu pokoleniu, dziejów i tradycji „małej oj-
czyzny” Jest też wypełnieniem planów i zamiarów zapoczątkowanych przez 
grono działaczy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. 

We wspominanym artykule Tadeusza Seweryna Czarodziejstwo igły 
o skawińskim ośrodku hafciarskim w XIX w. autor zamieścił wykonaną 
w 1911 roku fotografi ę kobiety w mieszczańskim stroju ślubnym ze Skawi-
ny. Ubiór ten, składający się z białej batystowej spódnicy i kamizelki z rę-
kawami i pelerynką, był zdobiony szerokimi szlakami białego haftu u dołu 
spódnicy i wzdłuż krawędzi pelerynki. Pochodził z 1840 r. i poszedł do gro-
bu wraz kolejną z właścicielką.

W zbiorach Muzeum Etnografi cznego znajduje się również odręczny ry-
sunek tejże kamizelki z pelerynką, ukazujący dokładnie szczegóły kroju oraz 
osobno motywy haftu przerysowane przez Seweryna Udzielę już w 1906 r. 
i zamieszczone w artykule Hafty ludu krakowskiego. Jest to przykład dość 
powszechnie noszonego w XVIII w. ubioru mieszczańskiego, zwanego ka-
roczko (z francuskiego caraco), którego charakterystycznym elementem 
była okrągła pelerynka i plecy krojone z wielu wąskich, rozszerzających się 
kawałków tkaniny, które poniżej pasa tworzyły fałdzistą baskinkę. Kamizel-
ki szyte były z rozmaitych tkanin, jedno- lub wielobarwnych i noszone wraz 
z fałdzistą spódnicą z tej samej materii. Do takich strojów noszono również 
bogato haftowane chusty oczepinowe. W spuściźnie po grafi ku Kajetanie 



52

Kielisińskim znalazły się akwarele z ok. 1834 r. ukazujące kobietę w chuście 
czepcowej i dziewczynę z miasteczka Pińczowa odziane w takie właśnie 
kamizelki karoczko oraz spódnice i białe zapaski zdobione haftem.

W Muzeum Etnografi cznym w Krakowie przechowywany jest podobny, 
piękny strój mieszczki z Zakliczyna. Składa się z suto marszczonej spódnicy 
i kamizelki karoczko z pelerynką, z długimi rękawami i fałdzistą baskiną, 
uszytych z jakby impregnowanej tkaniny w kolorze kości słoniowej w kwia-
towy rzucik. 

Skawiński strój ślubny o podobnym kroju odznaczał się przy tym bogac-
twem haftu i był pewnie chlubą właścicielki, skoro go chciała uwiecznić na 
fotografi i i w nim kazała się pochować. Przedstawiony strój, wyhaftowany 
na białym płótnie z okazji ślubu, był wzorowany na wcześniejszym, miesz-
czańskim stroju noszonym jeszcze w XIX wieku na przedmieściach Krako-
wa, a być może i w Skawinie. Warto by więc kiedyś pokusić się o odtwo-
rzenie tego na pewno bardzo interesującego przykładu skawińskiej sztuki 
hafciarskiej.

Ponadto ten strój stał się prawdopodobnie źródłem nieudokumentowa-
nej tradycji o istnieniu w Skawinie jakiegoś specjalnego stroju „żałobnego”, 
wiązanego potem z okresem żałoby narodowej po powstaniu styczniowym. 
Być może, gdy po 1911 roku wraz z właścicielką wkładano go do trumny, na 
znak żałoby do ubioru dodano czarną tybetową chustę, a na głowę haftowaną 
chustę, tak został zapamiętany już nie jako ślubny, ale żałobny strój.

Po latach, w okresie przygotowań do milenium chrztu Polski i peregry-
nacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Skawinie, być może poszu-
kiwano godnego stroju dla kobiet noszących na procesji feretron Matki Bo-
skiej i odżyła zapomniana tradycja jakiegoś żałobnego stroju skawińskiego 
zdobionego haftem. Powstał więc z inicjatywy kobiet ze starych rodów ska-
wińskich uroczysty strój. Złożony był z czarnej spódnicy i białej haftowanej 
koszulki z koralami pod szyją. Ramiona i plecy okrywała czarna wełnia-
na tybetka, a głowę haftowana biała, płócienna chusta związana w czepiec 
z ozdobnym węzłem nad czołem.

I tak być może zrodziła się nowa tradycja stroju skawińskiego. Jest to jed-
nakże tylko osobista próba rozwiązania zagadki pochodzenia „skawińskiego 
stroju żałobnego”.

W zbiorach Muzeum Etnografi cznego w Krakowie znajduje się rysunek 
z roku 1904 z ukazujący sposób wiązania chusty czepcowej w Skawinie.



Pewne rozbieżności w opisie strojów wynikają z faktu, że w Skawinie jak 
i w każdym mieście występowały zarówno stroje noszone przez mieszczan, 
jak i stroje tak zwanych „przedmieszczan” mieszkających w najbliższej oko-
licy, w których mieszały się wpływy najbliższych sąsiadów.

Po przeanalizowaniu i porównaniu wszystkich dostępnych źródeł ma-
terialnych, ikonografi cznych i opisowych z dużym prawdopodobieństwem 
można uznać, że przedstawiony na rysunkach Michała Stachowicza strój 
Skawiniaków znajduje potwierdzenie w późniejszych materiałach piśmien-
nych, a przynajmniej nie ma między nimi większych sprzeczności.

Korzystając z uprzejmości Muzeum Etnografi cznego w Krakowie oraz 
konsultacji p. Elżbiety Pobiegły, kustosza Działu Stroju i Tkanin, udało się 
spośród oryginalnych muzealnych eksponatów wytypować takie pojedyncze 
elementy strojów grupy etnografi cznej Krakowiaków, które wraz z mate-
riałem ikonografi cznym i opisowym mogą stanowić wzór do rekonstrukcji 
skawińskiego stroju mieszczańskiego z połowy XIX wieku.

Wśród zgromadzonych XIX- i XX-wiecznych strojów ludowych w mu-
zeum na Wolnicy udało się skompletować zestaw pojedynczych sztuk odzie-
ży, które razem utworzyły w miarę poprawny wzór.

opracowała Krystyna Kolstrung-Grajny
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Wiersze Jadwigi Zacharzewskiej

Z prawdziwą przyjemnością prezentujemy Wam, Drodzy Czytelnicy, 
kilka wierszy p. Jadwigi Zacharzewskiej, mieszkanki naszego mia-
sta. Mamy nadzieję, że jest to początek stałej współpracy pani Jadzi 

z naszym pismem. Zapraszamy na łamy Informatora!

* * *
Jest takie miejsce
pachnące chlebem
trzaskające iskrami
płonących głowni
przesycone ciepłem serc
zgromadzonych wokół
drewnianego stołu
osnute gawędą
o tym co kiedyś gdzieś
rozdzwonione melodią
starych skrzypiec i basów
rozedrgane tęczą
wirujących spódnic
rozpasane przytupami
rozklekotane kołowrotkiem
nawlekającym czas
na wrzeciono życia
rozbajane roześmiane
humorem jowialne
zamknięte w mgle wspomnień
wiejska chata
mój dom ojczysty
  Polska
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* * *
Widziałam dziecko
w sportowym wózku
kiwało się w takt
sierocej choroby.
Obok stał ojciec
nie widział synka.
 Widziałam młodzieńca
 przed gabinetem lekarza
 kłaniał się w takt
 sierocej choroby
 przechodzącym ludziom.
 Nie widzieli jego samotności.
Widziałam staruszkę
na ławce bez domu
kołysała się w takt
sierocej choroby
wydreptywała na paciorkach różańca
drogę dla wszystkich
tam, gdzie umrze samotność.

Katyń – Smoleńsk

Musimy być tam
gdzie tylko las
woła do Boga.
 Musimy być tam
 gdzie tylko wiatr
 na różańcu z kul
 odnawia modlitwę
 za dusze pomordowanych.
Musimy być tam
gdzie mgła nad mokradłem
ukryła przed światem
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prawdę – zbyt straszną
by uwierzył.
 Musimy być tam
 przebić się przez mgłę kłamstwa
 miłością rozświetlić mrok tajemnicy
 wydobyć na światło
 ukryty ból.
Musimy wołać z lasem
płakać z deszczem
podnieść z ziemi
bolesny różaniec
schylić głowę przed ofi arą
synów polskiej ziemi,
którzy jak On
  na Golgocie
 I wypełniło się
 przebili mgłę
 zawołali głosem sprawiedliwości
 oddali hołd poległym
 u tronu Ojca
   a świat usłyszał.

Anioł i człowiek

Kto? Anioł?
Na drzewie?
Wśród złotych kropli
bożonarodzeniowej dekoracji?
Co zrobił?
Zgubił swojego człowieka?
Szukał?
Acha! Zmęczony zasnął?
– Właśnie tak.
Zwiesił długie, bose stopy.
Marzną mu choć to Anioł.
Dlaczego?



Bo jest sam.
Wtedy czuje i cierpi jak człowiek
Którego zgubił.
 Wtulił się między gołębie 
 Jak ptak.
 Zmęczony szukaniem.
Na pustym rynku
pijany przechodzień
traci równowagę
chwyta dyndającą nogę
uczepił się
objął ramionami
jak niemowlę matki.
Rozgrzał zmarznięte stopy
bezdomnego Anioła,
a ten otulił skrzydłami
zagubionego człowieka.
 Teraz na skawińskim rynku
 pochrapują zgodnie
 w anielsko-ludzkim duecie
 aż do końca.
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Z sercem i pomocną dłonią

Od półtora roku działa w naszej gminie Fundacja 
„Dar Serca – Skawina”. Jak sama nazwa wska-
zuje, powstała ona z potrzeby serca, by nieść pomoc ludziom cho-

rym, biednym, nie radzącym sobie w życiu. W zamierzeniach twórców miała 
być – i chyba faktycznie jest – żywym pomnikiem Jana Pawła II.

Inicjatorką założenia fundacji była śp. Teresa Morawska, kobieta o wiel-
kim sercu, niezachwianej wierze i ogromnej energii. Znali ją dobrze biedacy 
w naszym mieście, bo im właśnie poświęciła swe życie. Od dawna działała 
w Zespole Charytatywnym, a jej posługa pełna była miłości, wiary i dzie-
cięcej ufności w Bożą opiekę. Cicho, bez rozgłosu pomagała wielu ludziom, 
a ich losy zawierzała w modlitwie Bogu. Zmagała się z brakiem środków, 
czasem nie znajdowała zrozumienia u tych, którzy mogliby pomóc, ale szła 
wytrwale pod prąd, nie zważając na przeciwności. Szczególnie leżał jej na 
sercu los dzieci. Powstanie „Daru Serca” ogromnie ją cieszyło. – Ta fundacja 
została wymodlona – mówiła często. To ona przekonała fundatorów (pano-
wie Wiesław Blak i Zygmunt Chmura) oraz nas (obecny zarząd fundacji) do 
pracy charytatywnej na rzecz ludzi żyjących w niedostatku.

Pani Teresa tylko przez rok była członkiem Zarządu Fundacji, wspierając 
naszą pracę także modlitwą oraz wypraszając u Boga licznych, ofi arnych 
darczyńców. W uznaniu jej zasług Rada Miejska w Skawinie 11 XI 2010 r. 
uhonorowała ją pośmiertnie odznaką „Zasłużony dla Skawiny”. Każdy, kto 
na swej życiowej drodze spotkał Panią Teresę, z pewnością przyzna, że na 
takie wyróżnienie zasłużyła. Ale przecież ona już otrzymała stokroć cenniej-
sze wyróżnienie u Pana.

Początki działalności fundacji były trudne. Musiały powstać niezbędne 
dokumenty, statut i regulaminy, porządkujące pracę Zarządu, Rady Funda-
cji oraz wolontariuszy. Ostatecznie fundacja „Dar Serca – Skawina” została 
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 22 kwietnia 2009 r., nato-
miast działalność rozpoczęła w czerwcu tegoż roku.

Podstawą działalności jest Statut, który wytycza główne cele organizacji:
– pomoc społeczna na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
– ochrona życia rodzinnego i profi laktyka społeczna, promocja zdrowia;
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– działalność charytatywna;
– promocja i organizacja wolontariatu;
– pomoc ofi arom katastrof, klęsk żywiołowych, konfl iktów zbrojnych i wo-

jen w kraju i za granicą.

Cele te realizują Zarząd i Rada w następującym składzie:
Zarząd: K. Pyzik – prezes, J. Rybarczyk i U. Wiącek – wiceprezesi, H. Za-

wada – księgowa, R. Musiał i Z. Samborski – członkowie.
Rada Fundacji: W. Blak, Z. Chmura, A. Najder, A. Krzysztofi k i A. Wąsowicz.
Honorowymi członkami Rady Fundacji są ks. proboszcz E. Ćmiel i ks. pro-

boszcz W. Łukowicz. 
Oczywiście wszyscy pracują charytatywnie, nie pobierając żadnych wy-

nagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji.

Czym zajmowaliśmy się w ciągu półtorarocznej działalności?
Szczególną opieką i troską obejmujemy matki samotnie wychowujące 

dzieci, rodziny wielodzietne, bezrobotnych oraz starsze osoby samotne z te-
renu Miasta i Gminy Skawina. Świadczyliśmy im pomoc poprzez:
– przyznawanie zasiłków na zakup żywności, leków, opału w okresie zimo-

wym oraz opłaty za media (67 rodzin);
– wyposażenie uczniów w podręczniki i przybory szkolne (25 dzieci);
– pomoc dzieciom i młodzieży w formie stypendiów (12 uczniów szkół 

średnich i gimnazjów);
– dofi nansowanie wypoczynku i wycieczek szkolnych (27 uczniów);
– fi nansowanie obiadów w szkole (11 uczniów);
– zorganizowanie w latach 2009 i 2010 wspólnie z zespołem charytatyw-

nym przy Parafi i św. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza paczek mikołajo-
wych (dla ok. 250 dzieci).

W ramach akcji „Mam, posiadam, oddam”, której celem jest pośrednicze-
nie w wymianie używanego sprzętu wyposażenia mieszkań, z pomocy rze-
czowej skorzystało ok. 60 rodzin. Szerszą działalność w tym zakresie bardzo 
utrudnia brak własnego środka transportu oraz odpowiedniego magazynu. 
W tym miejscu koniecznie trzeba podziękować państwu Annie i Zbignie-
wowi Morawskim, którzy udostępniają fundacji swój samochód i przysyłają 
pracowników do przeprowadzenia tej akcji.
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Nie zapominamy o ludziach chorych i niepełnosprawnych. Z myślą o nich 
prowadzimy zbiórkę oraz wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. Do obec-
nej chwili otrzymaliśmy od darczyńców wózek inwalidzki dla dziecka, łóż-
ko rehabilitacyjne oraz kule – wszystko to jest już wypożyczone. Potrzeby są 
jednak wielkie, dlatego gorąco prosimy wszystkich posiadających sprawny 
niewykorzystywany sprzęt medyczny i mogących przekazać go nieodpłatnie 
innym – o kontakt z naszą fundacją.

Jednym ze statutowych celów fundacji jest pomoc ofi arom klęsk żywioło-
wych. Tegoroczna majowa powódź była dla nas także wielką próbą. Wspól-
nie ze Sztabem Kryzysowym, Centrum Kultury i Sportu, Młodzieżową Radą 
Miejską, „Gazetą Skawińską” i portalem Skawina.24.com pracownicy i wo-
lontariusze fundacji pospieszyli powodzianom na ratunek.

Dzięki licznym wpłatom darczyńców zakupiono środki owadobójcze 
oraz 12 osuszaczy, które dotknięte powodzią rodziny wykorzystały do su-
szenia zalanych mieszkań. W przypadku tych rodzin zwiększone rachunki 
za energię elektryczną zostały częściowo opłacone przez fundację. Wielu 
rodzinom udzielono pomocy fi nansowej przeznaczonej na remont domów. 
Uruchomiono środki fi nansowe na remont boisk sportowych zniszczonych 
przez wodę dla klubów w Skawinie, Radziszowie i Woli Radziszowskiej.

Zorganizowano wielką akcję zbiórki odzieży, obuwia, kocy, pościeli, 
środków czystości, artykułów codziennego użytku oraz żywności. Akcja ta 
przeszła wszelkie oczekiwania. Mieszkańcy otworzyli szeroko swe serca dla 
potrzebujących, dotkniętych kataklizmem.

Poczynania Fundacji na rzecz powodzian nie ograniczyły się tylko do 
naszej gminy. Wstrząśnięci rozmiarami klęski, kierując się ludzką solidarno-
ścią, wsparliśmy pomocą także inne miejscowości poszkodowane w Polsce 
– Wilków, Bogatynię, Jasło. Inicjatorem i koordynatorem akcji pomocy dla 
tych miejscowości była wiceprezes Urszula Wiącek.

Do gminy Wilków pojechał transport mebli, materiałów budowlanych, 
środków czystości, nowej odzieży, zabawek oraz artykułów codziennego 
użytku. W tym miejscu należy wspomnieć i serdecznie podziękować Pani 
Marii Żyle, pracownikowi Centrum Wspierania Rodziny, za ogromne zaan-
gażowanie i pomoc w sprawnym transporcie oraz odbiorze ofi arowanych da-
rów. Podziękowania należą się również młodym ludziom, którzy „skrzyknęli 



61

się” i kilka godzin pomagali w załadunku ofi arowanych darów do dwunasto-
tonowej ciężarówki. Siłę swoich mięśni ofi arowali jako „dar własnych serc” 
potrzebującym pomocy powodzianom: Dawid Ignacok, Paweł Pietraszek, 
Mateusz Sekuła, Michał Morawski, Piotr Morawski, Robert Piszczek, Piotr 
Żyła. Dziękujemy Wam bardzo!

Dary dla dzieci – książki, zabawki, odzież oraz woda i artykuły spożyw-
cze – zostały przekazane do zalanej szkoły w Jaśle. Natomiast nową odzież 
i środki czystości dostarczono do Woli Radziszowskiej, skąd wyruszył trans-
port do Bogatyni, zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny 
Cedronu.

Wielką radość okazali podopieczni oraz dyrekcja szkoły dla niewidomych 
dzieci w Krakowie przy ulicy Tynieckiej, gdy otrzymały za pośrednictwem 
fundacji sprzęt do zniszczonej przez powódź pracowni komputerowej. Dzię-
ki hojności darczyńców mogliśmy im przekazać trzy zestawy komputerowe 
i dwie drukarki.

Działalność fundacji stale się rozwija. Staramy się dostrzegać i zaspo-
kajać różne palące potrzeby. W listopadzie br. zorganizowaliśmy pomoc 
dla uczniów z niezamożnych rodzin, mających trudności w nauce. Zajęcia 



odbywają się co tydzień, głównie w bibliotece parafi alnej przy kościele śś. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

Rolę korepetytorów pełnią emerytowani nauczyciele, którzy podjęli 
współpracę z fundacją. Za ofi arowany czas i serce serdecznie dziękujemy 
Paniom: mgr Barbarze Stec, mgr Elżbiecie Lasek-Strzebońskiej, mgr Annie 
Kudeli.

Niewiele jednak byśmy zdziałali, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli 
i wielkiego serca. Fundacja funkcjonuje dzięki:
– dobrowolnym darowiznom pieniężnym i rzeczowym od osób prywatnych;
– darowiznom pieniężnym i rzeczowym od zakładów pracy, parafi i, banku, 

instytucji;
– zbiórkom publicznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom za 
wszystko, co dla nas – a ściślej dla naszych podopiecznych – zrobili.

Bez Was „Dar Serca” nie mógłby funkcjonować.
Drodzy Państwo! Wspierajcie nas nadal! Liczy się każda złotówka; ludzi 

potrzebujących pomocy jest coraz więcej. Zapraszamy do współpracy oraz 
dalszego fi nansowego wsparcia rozpoczętego dzieła.

Urszula Wiącek

Siedziba fundacji: Skawina, Rynek 12
dyżury: poniedziałek 15.30 – 17.30
  środa  9.00 – 11.00
telefon: 12 291 01 83 (czynny w czasie dyżurów)
e-mail: darsercaskawina@interia.pl
strona internetowa: www.darserca.skawina.net

Wpłaty na rzecz fundacji można dokonywać na konto:
Bank Spółdzielczy w Skawinie
51 8600 0002 0000 0097 9364 0001



63

Bożonarodzeniowa tradycja regionalna

8 stycznia 2011 r. odbył się fi nał „Konkursu szopek, kartek świątecznych 
i ozdób choinkowych”, zorganizowany przez Parafi ę Miłosierdzia Bo-
żego oraz Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Patronat Honoro-

wy nad konkursem objęli ks. kanonik Włodzimierz Łukowicz i burmistrz 
Miasta i Gminy Skawina Adam Najder. Otrzymaliśmy zaproszenie na tę 
uroczystość, połączoną z koncertem kolęd zespołu „W miłości zwycięstwo” 
– z Borku Fałęckiego. Nasz zarząd był reprezentowany na widowni przez 
pp. Ewę Tarnopolską i K. Skałubę. 

Sala teatralna w dolnych pomieszczeniach kościoła parafi alnego była 
pełna. Sympatyczny młodzieżowy zespół pięknie śpiewał kolędy – znane 
i mniej znane. Zachęceni przez członków zespołu uczestnicy spotkania włą-
czali się w kolędowanie. Młodzi artyści byli gorąco oklaskiwani.

Po koncercie członek jury p. Andrzej Spyrka przedstawiał wyniki konkur-
su, a zwycięzcy byli zapraszani na scenę po odbiór nagród, ufundowanych 
przez sponsorów. Łącznie wzięło udział w konkursie 46 uczestników z mia-
sta i gminy Skawina, głównie dzieci i młodzież; były też prace zbiorowe. 
Listę laureatów konkursu w każdej z trzech kategorii, a także zdjęcia kilku 
szopek zamieścił ks. Roman Zapała w lutowym numerze „Głosu Miłosier-
dzia”. A oto nazwiska wyróżnionych za przedstawione do konkursu szopki. 

Nagrody główne: 1. Paweł i Mateusz Maślankowie z Woli Radziszow-
skiej, 2. Ernest Holewa z Woli Radziszowskiej. 3. Zosia i Dominik Orlik ze 
Skawiny.

Nagroda ks. proboszcza Włodzimierza Łukowicza: Stanisław Mosto-
wik z wnuczką Kingą.

Nagrody publiczności: 1. Stanisław Mostowik wnuczką Kingą, 2. Anto-
ni Caban, 3. Michał Janek z rodzicami.

Nagroda za pracę wykonaną zbiorowo: uczniowie klasy 2 Nop ZSZ 
ZSTE w Skawinie przy współpracy w fi rmą Lajkonik Snacks GmbH sp.k. 
(Piotr Galos, Piotr Kęs, Mateusz Klęk, Artur Mucha, Daniel Nędza, Łukasz 
Rachwał, Paweł Sekuła, Tomasz Zajda. Opiekunem pracy była p. Barbara 
Fidzińska).

Wyróżnienia uzyskali: Tadeusz Ożóg (lat 7) ze Skawiny, Karolina i To-
masz Medoniowie (10 i 7 lat) wraz z mamą – ze Skawiny, Mikołaj Szczyrbak 



(8 lat) z Woli Radziszowskiej, Konrad Bartosz (5 lat) z Woli Radziszowskiej, 
Mateusz Słonina (10 lat) z Woli Radziszowskiej.

Najpiękniejsze kartki świąteczne wykonali:
1. Natalia, Ania, Piotr, Jakub i Daniel, uczniowie Zespołu Placówek Oświa-

towych w szpitalu rehabilitacyjnym dla dzieci w Radziszowie, pracujący 
pod opieką A. Szymanek

2. Karolina i Tomasz Medoniowie wraz z mamą – Skawina
3. grupa starszaków z Katolickiego Przedszkola im. Ks. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego; opiekun – Dominika Kapusta.
W kategorii ozdób świątecznych wyróżnili się: 1. Paulina Lelek z Ocho-

dzy, 2. Dominik i Mikołaj Brodowicz ze Skawiny, 3. grupa średniaków z Ka-
tolickiego Przedszkola im. Ks. Prymasa Wyszyńskiego pod opieką Edyty 
Szpak.

Kartki świąteczne i ozdoby choinkowe weszły do tematyki konkursu od 
2010 r. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. 

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu. Tradycyjny 
konkurs rozszerza swoją tematykę i wzbudza coraz większe zainteresowa-
nie. Specjalne podziękowania należą się ks. proboszczowi Włodzimierzo-
wi Łukowiczowi, Centrum Kultury i Sportu, ks. Ryszardowi Barańskiemu 
– bezpośredniemu opiekunowi konkursu, i grupie wolontariuszy współpra-
cujących z księdzem. Dzięki inicjatywie i pracy tych osób ta cenna tradycja 
regionalna ma szanse być podtrzymywana i rozwijana.

Pewnie od jesieni 2011 r. zaczną się przygotowania do kolejnego konkur-
su. Zachęcamy i życzymy sukcesów.

Chociaż Kraków z szopek słynie,
Mamy piękne też w Skawinie.
Wszystkim Twórcom dziękujemy 
Za trud w dzieła swe włożony,
Który został uroczyście
Symbolicznie nagrodzony.
Dziękujemy też Sponsorom –
Ich serca i dłonie otwarte
Pomagają pielęgnować
Tradycje podtrzymania warte.

Kazimiera Skałuba
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IV kwesta na skawińskich cmentarzach

Pierwsza zorganizowana kwesta odbyła się na cmentarzu parafi alnym, 
kolejne odbywały się już na obu cmentarzach. W „Informatorze” nr 68 
(z XII 2009 r.) w artykule Listopadowe kwesty... podsumowane zosta-

ły efekty I, II i III kwesty, omówiono też wykonane prace renowacyjne przy 
zabytkowych nagrobkach. Przed kwestą przeprowadzaną 1 listopada 2010 r. 
na subkoncie TPS na ten cel mieliśmy zgromadzoną kwotę 8300,17 zł.

Planowaliśmy odnowienie grobu ks. Józefa Oleaczka na wiosnę 2010 r. 
Jednak trudności ze znalezieniem odpowiednich fachowców oraz problemy 
związane z naszą przeprowadzką, z powodzią, która nie oszczędziła także 
naszej dawnej siedziby, w której piwnicach leżały nasze zbiory, zanim otrzy-
maliśmy locum i przewieźliśmy je – nie sprzyjały realizacji naszych zamie-
rzeń. Pieniądze procentują jednak w Banku Spółdzielczym, a w roku 2011 
chcemy je wykorzystać, gdyż razem z tymi zebranymi 1 listopada 2010 r. to 
już 18 901,52 zł (8300,17 + 10601,35 zł).

Organizowanie każdej kwesty wymaga co najmniej miesięcznych prac 
przygotowawczych, poczynając od spraw urzędowych, które są w zasadzie 
formalnością. Dzięki ludziom dobrej woli, tak jak co roku, oraz pracow-
nikom CKiS, Straży Miejskiej, młodzieży i opiekunom szkolnych kół TPS 
w szkołach ponadgimnazjalnych, dyrektorom tych szkół, strażakom z Ko-
rabnik i zaangażowaniu Zarządu TPS udaje nam się poczynić starania, aby 
kwesta w dniu 1 listopada przebiegała sprawnie.

Przed Świętem Zmarłych członkowie Zarządu (J. Kasprzyk, E. Panek, 
E. Tarnopolska, Z. Różycka-Nowak) porządkowali groby i pozostawili na 
nich ślad naszej troski i pamięci o zmarłych. Honorowo kwestowali: bur-
mistrz Adam Najder, przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kufl owski, 
sekretarz Gminy Ewa Strzałka, dyrektor CKiS Janusz Bysina, dyrektor Mu-
zeum Czesław Gąsiorowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Michał Grzesz-
czuk z córeczką Ulą, prezes Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” Janusz Bie-
rówka, wiceprezes Stowarzyszenia SSPM Arkadiusz Wrzoszczyk, przedsta-
wiciel Banku Spółdzielczego w Skawinie Marcin Cichoń, Władysław Ma-
tuła (Związek Emerytów i Rencistów), Marek Fugiel (Forum Mieszkańców 
Miasta i Gminy Skawina), prezes PTTK Sławomir Sroka. Straż Miejską re-
prezentował Stanisław Łachman.
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Obok gości honorowych kwestowali na cmentarzu parafi alnym również 
harcerze z Niezależnego Związku Harcerstwa Polskiego „Czerwony Mak”, 
reprezentujący dha Dymanusa – Krzysztof Brandys i Dawid Lis. 

Liczni członkowie i sympatycy TPS stanęli wraz z młodzieżą przy cmen-
tarnych bramach: Elżbieta Łozińska, Zdzisław Liskiewicz, Janusz Opydo, 
Ewa Tarnopolska, Zdzisława Różycka-Nowak, Anna Kudela, Helena Kaim, 
Halina Lech, Wanda Pabian, Czesława Kopeć, Janina Jurek, Maria Blus, Jan 
Liskiewicz.

W zbiórce na cmentarzu parafi alnym uczniowie kwestowali przy wszyst-
kich trzech bramach. Oto nazwiska tegorocznych kwestarzy:
– wejście przy bramie przy ul. Ks. J. Popiełuszki – uczniowie Zespołu Szkół 

Katolickich im. Jana Pawła II: Adrian Kisielewski, Karol Prochownik, 
Bartłomiej Kubas, Eliza Stańczykowska, Anna Maj, Paulina Borowińska, 
Mateusz Gruca, Mateusz Dokupil, Ewa Kołodziejczyk, Magdalena Ka-
siarz, Karolina Żuradzka, Katarzyna Sudoł, Agnieszka Cieślicka, Barba-
ra Stachurska, Anna Pękala, Mateusz Bobek, Damian Zygadło, Andrzej 
Marchewka, Michał Młostek,

– wejście przy bramie przy ul. Korabnickiej – uczniowie Zespołu Szkół Tech-
niczno-Ekonomicznych: Paulina Marczyk, Monika Rebizand, Karolina Ma-
zurek, Renata Wincencie, Iwona Grabińska, Ewelina Warchał, Marta Hej-
nowicz, Aneta Lenda, Aneta Barcik, Natalia Marczyk, Adrian Sikorski;

Marcin Kufl owski,  Stanisław Łachman, Halina Lech
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– wejście przy bramie przy ul. Krakowskiej – uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących: Ewa Zawadzińska, Wiola Mackiewicz, Magdalena 
Balza, Dominika Twardosz, Iwona Ropek, Dominika Hołubowska, Łu-
kasz Łatak, Grzegorz Dąbrowski, Gabriela Ścibor, Emilia Gardyła, Woj-
ciech Ciepły, Anna Sałapatek, Elżbieta Mądry, Gabriela Lelek, Karolina 
Czekaj, Olga Modzelewska.

Zebrano kwotę 8 510,14zł.

Na cmentarzu komunalnym kwestowali strażacy: Leszek Maj, Tomasz 
Maj, Grzegorz Smaciarz, Piotr Suder, Jerzy Suder, Dariusz Martyna, Łukasz 
Bodek, Dominik Ożóg.

Całą kwestą w Korabnikach kierowały: niezawodna przewodnicząca Za-
rządu Osiedla „Korabniki” p. Elżbieta Panek (członek Zarządu TPS) z panią 
Ireną Wolarek. Zebrano kwotę 2 091,21 zł.

Łącznie mieszkańcy Skawiny i okolic oraz inne osoby odwiedzające gro-
by bliskich i znajomych złożyli do puszek kwotę 10 601,35 zł, która została 
przewieziona i zdeponowana w Biurze Straży Miejskiej, a następnego dnia 
przeliczona i wpłacona na nasze subkonto w Banku Spółdzielczym w Skawi-
nie. Kwota zebrana w tym roku jest największa spośród zebranych w ostat-
nich czterech latach. 

Uczeń Zespołu Szkół Katolickich oraz burmistrz Adam Najder



W 2011 r. chcemy dokończyć renowację dwóch grobów: ks. J. Mordziń-
skiego i ks. J. Oleaczka. Na wiosnę Zarząd TPS podejmie decyzje, który 
grób uda nam się odnowić, o czym powiadomimy Państwa w następnym 
numerze Informatora.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy włączyli się w prace przygoto-
wawcze nad zorganizowaniem kwesty, oraz uczestnikom zbiórki.

Dziękujemy za otwarte serca Tym, którzy napełniali puszki z naszym 
logo. 

Do zobaczenia za rok przy bramach cmentarnych.
W imieniu Zarządu

Kazimiera Skałuba i Ewa Tarnopolska

A oto numer naszego subkonta, na którym gromadzimy fundusze na re-
nowację grobów:

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
ul. Mickiewicza 26
32-050 Skawina
37 8600 0002 0000 0000 1427 0003

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich oraz dyrektor Biblioteki Miejsckiej z córeczką
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Konkursy dla szkół z okazji 30-lecia
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

W tym roku TPS obchodzi 30-lecie swojej działalności. Współpraca 
ze szkołami, w tym ze Szkolnymi Kołami TPS, jest bardzo waż-
nym zadaniem, realizowanym w różnych formach od pierwszych 

lat naszego istnienia.
Zarząd TPS postanowił zorganizować w br. konkursy dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów w mieście i gminie oraz szkół ponadgimnazjal-
nych. W grudniu wysłaliśmy do Dyrekcji Szkół pisma w sprawie konkur-
sów, a także regulaminy zawierające ich rodzaje, cele i warunki uczestnic-
twa oraz informacje o ocenie prac, nagrodach i publikacji prac laureatów 
konkursów. Liczymy na to, że do organizacji konkursów na terenie szkół 
włączą się członkowie SK TPS w szkołach, gdzie takie koła działają. Bardzo 
liczymy też na wsparcie naszego przedsięwzięcia przez Nauczycieli i Dy-
rekcje Szkół.

A oto tematyka konkursów:
I. Klasy IV–VI szkół podstawowych oraz gimnazja:

1. Napisanie wiersza o Skawinie lub miejscowości w gminie Skawina.
2. Przedstawienie legendy skawińskiej w komiksie.

II. Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Opracowanie przewodnika po Skawinie lub wybranym zakątku mia-

sta lub po miejscowości w gminie Skawina. Przewodnik powinien być 
wzbogacony opisanymi zdjęciami, najlepiej samodzielnie wykonany-
mi.

2. Napisanie wiersza o Skawinie lub miejscowości w gminie Skawina, 
o jej historii lub współczesności.

3. Przedstawienie legendy skawińskiej w komiksie.

Ze strony Zarządu TPS spawami organizacyjnymi związanymi z konkur-
sem zajmuje się zespół pod przewodnictwem K. Skałuby. Szkoły zostaną 
zawiadomione o wynikach do 20 IV 2011 r. Nagrody dla laureatów zostaną 
wręczone na uroczystości 30-lecia TPS. Każdy uczestnik konkursu otrzyma 
dyplom.



Mamy nadzieję, że chętni do udziału w konkursie znajdą w ich tematyce 
okazję do wykorzystania swoich uzdolnień w zakresie twórczości literackiej 
i plastycznej, a w szkołach ponadgimnazjalnych także w dziedzinie fotogra-
fowania.

Szukamy sponsorów naszego przedsięwzięcia. Jeśli ktoś z Państwa – Czy-
telników „Informatora” chciałby zostać jednym z nich, lub też pomóc w zna-
lezieniu sponsorów – prosimy o kontakt z nami w siedzibie TPS, osobisty 
lub telefoniczny. Ewentualnie dodatkowe informacje można uzyskać tamże, 
osobiście lub telefonicznie w poniedziałki w godz. 11:00–15:00 i w środy 
w godz. 14:00–18:00 (tel. 12 276 23 30).

W imieniu Zarządu
Kazimiera Skałuba
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Nasze sprawy

Pażdziernik 2010
1 października
Piątkowe przedpołudnie wypełniły bez reszty uroczystości pięciolecia funk-
cjonowania w Skawinie Środowiskowego Domu Samopomocy. Placówka ta 
służy ludziom niepełnosprawnym, dając im szansę rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień, zdobywania poczucia własnej wartości i odnajdywania swego miej-
sca w świecie. Praca w ŚDS jest bardzo trudna; oprócz wysokich kwalifi kacji 
wymaga wielkiego serca i zaangażowania się bez reszty w to, co się robi. Tak 
właśnie pracuje się w ośrodku.
W ciągu pięciu pracowitych lat placówka ta stała się nie tylko prawdziwym dru-
gim domem dla podopiecznych, ale wpisała się w życie naszego miasta poprzez 
kiermasze, wystawy, spotkania i otwarte imprezy kulturalne.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą św. w kościele parafi alnym 
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W wypełnionej po brzegi 
świątyni serdecznie dziękowano Stwórcy za minione pięć lat, wypraszając Bożą 
opiekę na przyszłość. W kinie „Piast” odbyła się druga i trzecia część obcho-
dów: akademia i przedstawienie teatralne w wykonaniu podopiecznych Domu. 
Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele władz naszego miasta, powia-
tu i województwa, księża proboszczowie obu skawińskich parafi i, posłowie na 
sejm RP i reprezentanci chyba wszystkich partii i organizacji pozarządowych, 
działających w Skawinie. Liczba osób zgromadzonych na tej uroczystości naj-
dobitniej świadczy o wielkim uznaniu i serdecznej sympatii, jaką się cieszy ŚDS 
i u władz, i wśród naszej lokalnej społeczności. Padło wiele ciepłych słów i do-
brych życzeń, także i od nas. Zarząd TPS był reprezentowany przez przew. Ewę 
Tarnopolską oraz Czesławę Kopeć, Halinę Lech i Annę Kudelę.
Ukoronowaniem uroczystości było przedstawienie ślicznej bajki o miłości ar-
lekina i lali. Akcja toczyła się w sklepie z zabawkami i w pokoju dziecinnym. 
Spektakl był przygotowany pod każdym względem doskonale: kostiumy, sce-
nografi a, muzyka i narracja współtworzyły prawdziwie Andersenowski klimat, 
ale chyba największą zaletą widowiska byli aktorzy. Żaden profesjonalista nie 
mógłby zagrać swej roli z większym zaangażowaniem – podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopomocy włożyli w to przedstawienie serce, a widownia to 
czuła. Reżyser potrafi ł wyzwolić najlepsze uczucia i w wykonawcach, i w od-
biorcach.
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Na zakończenie uroczystości jej uczestnicy zostali zaproszeni do ŚDS, gdzie 
czekał na nich poczęstunek, no i zaproszenie do zwiedzania placówki. 
Pięciolecie Środowiskowego Domu Samopomocy stało się świętem całej Ska-
winy.

A.K.

2 października
Podejmujemy nową formę działalności: w Towarzystwie Przyjaciół Skawiny 
powstało kółko miłośniczek robótek ręcznych; zbierać się ono będzie co dwa 
tygodnie na wspólne szydełkowanie, dzierganie i haftowanie, na wyczarowy-
wanie kwiatów z różnych materiałów oraz na inne prace, które uczestniczkom 
wyobraźnia podsunie.
Inicjatorką tego przedsięwzięcia jest p. Agata Lasek, mieszkanka Borku Szla-
checkiego. Po prostu przyszła kiedyś do naszego lokalu przy ul. Żwirki i Wigu-
ry 23 i przedstawiła swój pomysł. Był tak rewelacyjny, że przyjęto go bez waha-
nia. Udało się! Zainteresowanie jest tak duże, że czasem trzeba pożyczać od są-
siadów dodatkowe krzesła. Wśród uczestniczek kółka znalazły się utalentowane 
artystki, panie Jadwiga Gruca i jej córka Małgosia. Obie uczestniczą w pracach 
Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycz-
nego, obie mają za sobą liczne sukcesy i wystawy. Pani Jadwiga chętnie po-

Pierwsze spotkanie w TPS 2 X 2010 r. Robótki ręczne – hafciarka Jadwiga Gruca opowiada 
o hafcie i przyborach, jakie są do nich potrzebne.
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kazuje nowe wzory, opowiada o różnych technikach i tworzywach, zapoznaje 
koleżanki z różnymi przyborami i narzędziami. Na załączonej fotografi i widać, 
z jakim skupieniem i zainteresowaniem panie chłoną każde jej słowo. Jest przy 
tym czas i na żart, i na różne opowieści.
W nieodległej przyszłości, gdy tylko w pełni zagospodarujemy nasz lokal, urzą-
dzimy w nim wystawę prac własnych pań z naszego kółka.
Przed dziesiątkami lat Skawina była poważnym ośrodkiem hafciarstwa. Hafty 
skawińskie zdobiły czepce i bluzki, swetry i bieliznę pościelową. Ich wzory za-
chowały się w Muzeum Etnografi cznym. Być może panie należące do kółka się-
gną kiedyś po nie? Mamy szansę przywrócić do życia jeszcze jedną zamierającą 
tradycję!
Już teraz trudno przecenić pożytki płynące z działalności kółka robótek ręcz-
nych. Gratulujemy wszystkim Paniom i życzymy dalszych sukcesów! Nie 
chcielibyśmy zapeszyć sprawy, ale zdaje się, że to najmłodsze nasze dziecko ma 
przed sobą przyszłość!

A.K.

3 października
Trzeci Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Skawina 2010 właśnie dobiegł 
końca. Od 8 sierpnia miłośnicy muzyki poważnej ośmiokrotnie spotykali się 
w różnych kościołach naszej gminy, by słuchać koncertów wykonywanych przez 
wybitnych, znanych w Polsce i świecie artystów. Tegoroczny repertuar mógł 
zaspokoić najbardziej wybredne gusty. Wielu z nas po raz pierwszy zetknęło 
się z muzyką japońską: w połowie sierpnia koncertowała wybitna japońska or-
ganistka Mari Kodama, a wtórowali jej instrumentaliści grający na japońskich 
instrumentach: koto i shakuhachi.
Finałowy koncert odbył się w kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Ogrodach. 
Na jego program złożyły się II Symfonia Organowa op. 20 Louisa Vierne’a oraz 
pieśni różnych kompozytorów. Na organach grał niezrównany Witold Zalewski, 
Chórem Mieszanym Katedry Wawelskiej dyrygował Andrzej Korzeniowski.
Tegoroczny festiwal dostarczył melomanom ze Skawiny i okolicy niezapomnia-
nych wrażeń. Z niecierpliwością będą oni czekali na kolejne edycje tego cyklu.

A.K.

9 października
Na początku roku kulturalnego 2010/2011 Muzeum Regionalne w Skawinie za-
inaugurowało ofi cjalnie swą działalność na rzecz mieszkańców miasta. Jako pla-
cówka muzealna przyjmowało zwiedzających już od ponad pół roku, ale teraz 
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wypływało na szersze wody, organizując, nie bez naszego współudziału, Pierw-
sze Muzealne Spotkanie ze Skawińskimi Rodami. Informacje o nim pojawiły się 
w mieście ze stosownym wyprzedzeniem; niezależnie od nich ludzie od pokoleń 
związani ze Skawiną otrzymali imienne zaproszenia. Przybył także p. Piotr Lu-
dwikowski, cioteczny wnuk dawnego właściciela Dworku, ze swoją rodziną.
Zaroiło się w salach muzealnych. Wśród przybyłych, zgodnie z ideą spotkania, 
przeważali ludzie starsi. Wielu z nich po raz pierwszy odwiedziło nasze mu-
zeum. Ze zdziwieniem i uznaniem rozglądali się po zmienionym nie do poznania 
wnętrzu budynku. Wchodzących serdecznie witali gospodarze: burmistrz Adam 
Najder i dyrektor Czesław Gąsiorowski oraz hostessy w pięknych historycz-
nych strojach. Wesoło przygrywała kapela „Sokół Haller”, współtworząc swoj-
ski, serdeczny klimat. Najstarsi uczestnicy, coraz rzadziej opuszczający swoje 
osiedla, witali dawnych sąsiadów, odnawiali znajomości, wymieniali informacje 
o rodzinach i przyjaciołach. Zrobiło się cieplutko, jakoś tak po domowemu.
A już zaczynał się ofi cjalny program: zwiedzanie niedawno otwartej, stałej eks-
pozycji oraz wznowionej wystawy czasowej, poświęconej autorowi powieści 
Umarła Babka w Skawinie, Henrykowi Różyckiemu. Jest to jedyna do tej pory 
powieść, której akcja w znacznej części toczy się w Skawinie, i jedyna dotąd 
publikowana książka tego pisarza. Mówiąc nawiasem, w tym roku mija sto lat 
od jej wydania – może warto pomyśleć o kolejnym wydaniu?
Powszechne zainteresowanie wzbudziły dwie prezentacje multimedialne: Hen-
ryk Różycki – literat czy historyk, opracowana przez Krystynę Droździewicz, 
dyrektorkę Biblioteki Pedagogicznej, oraz Mieszkańcy Miasta w starej fotografi i 
autorstwa Czesława Gąsiorowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego. Zebra-
ni rozpoznawali wiele dotąd niezidentyfi kowanych osób, uwiecznionych przed 
laty na prezentowanych zdjęciach, dzięki czemu nasza wiedza o życiu Skawiny 
i o jej mieszkańcach znacznie wzrosła.
Z żalem rozchodzono się do domów, ciesząc się jednak na następne spotkanie, 
które dyr. Gąsiorowski przyobiecał zorganizować w maju. Spotkania starych 
rodów staną się więc imprezą cykliczną.
Zatem do zobaczenia na wiosnę.

A.K.
* * *

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w sali teatralnej pałacyku „So-
kół” miało miejsce inne, niezwykłej wagi wydarzenie: przyjechał do nas Kra-
kowski Salon Poezji w osobach pp. Anny Dymnej i Krzysztofa Orzechowskiego 
ze wspaniałym programem poetyckim, opartym na utworach ks. Jana Twardow-
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skiego pt. Jestem, bo jesteś. Przy tej okazji p. Anna i burmistrz Adam Najder 
dokonali otwarcia Skawińskiego Salonu Poezji, który będzie nas zapraszał na 
kolejne spotkania w drugą niedzielę każdego miesiąca o godz. 15:00.
W Krakowie takie spotkania ze słowem poetyckim prowadzone są przez najlep-
szych aktorów, odbywają się już od 2002 r. I pomysł, i jego realizacja są dzie-
łem właśnie pani Anny. Idea nie tylko się przyjęła, ale została podjęta w wielu 
miastach Polski i dawno już przekroczyła granice kraju, zadając kłam pesymi-
stycznym stwierdzeniom, że współczesnego człowieka interesuje tylko kariera 
i pogoń za pieniądzem. Teraz my też mamy nasz Skawiński Salon Poetycki, 
organizowany przez dyrektorów obu bibliotek, pp. Krystynę Droździewicz i Mi-
chała Grzeszczuka, przy współudziale CKiS.
Twórczość ks. Twardowskiego jest znana i kochana nie tylko przez zadeklaro-
wanych miłośników poezji, ale kontakt z nią za pośrednictwem państwa Anny 
Dymnej i Krzysztofa Orzechowskiego to było głębokie, piękne przeżycie, które 
wymyka się wszelkim opisom. Muzyka skrzypcowa, wykonywana przez mło-
dziutką artystkę, skawiniankę Paulinę Biegaj przy fortepianowym akompania-
mencie Kajetana Biernata, współtworzyła niepowtarzalną atmosferę tego spo-
tkania. Jak to dobrze, że Salon Poezji zawitał do Skawiny!

A.K.

13 października
Otrzymaliśmy zaproszenie na I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Ska-
wina pt. Jak lepiej współpracować lokalnie. Spotkanie to zostało zorganizowa-
ne w Woli Radziszowskiej przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedro-
nu, Lokalną Grupę Działania „Blisko Krakowa” oraz Stowarzyszenie Forum 
Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina. Uczestniczyły w nim także nasze re-
prezentantki, koleżanki Zofi a Płonka i Ewa Tarnopolska. Celem spotkania było 
poinformowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, w jaki sposób ko-
rzystać ze środków fi nansowych Unii Europejskiej. Sporo uwagi poświęcono 
też nawiązaniu trwałej współpracy organizacji pozarządowych na terenie miasta 
i gminy.
Hasłem przewodnim konferencji było zdanie: „Bądźmy jak trzmiel, który lata, 
bo nie wie, że nie powinien”. Ciało trzmiela jest nieproporcjonalnie ciężkie 
w stosunku do powierzchni skrzydeł, więc zgodnie z prawami fi zyki latać nie 
powinien, a jednak fruwa. Motto spotkania ma więc mobilizować nas do szer-
szej działalności. Co też staramy się robić.

E.T. 
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* * *
Równocześnie w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II odby-
wały się eliminacje do konkursu karaoke, który już po raz trzeci będzie cząstką 
obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Przedstawicielka naszego zarzą-
du uczestniczyła w pracy jury.
W konkursowe szranki stanęło szesnastu uczestników płci obojga w różnym 
wieku, od uczniów szkoły podstawowej po tegorocznych maturzystów. Spośród 
nich wyłoniono fi nalistów.
Uczestnicy konkursu występują bez uprzedniego przygotowania. Bezpośrednio 
przed eliminacjami dokonują wyboru piosenki z przedstawionej im listy, która 
w tym roku obejmowała 134 utwory. Takie improwizowane wykonanie wyma-
ga nie tylko muzykalności, ale i biegłości w sztuce czytania, nie mówiąc już 
o pokonaniu zupełnie skądinąd naturalnej tremy. Samo przystąpienie do takiego 
konkursu jest więc niezłym treningiem i umiejętności, i charakteru.

A.K.

17–24 października
Tegoroczny VIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej zorganizowany został pod ha-
słem „Muzyka jest mową duszy”. Program był tak bogaty i różnorodny, że każdy 
mieszkaniec Skawiny mógł w nim znaleźć coś dla siebie. Zarząd TPS miał swój 
malusieńki wkład, a raczej wkładzik w prace z nim związane poprzez udział kol. 
Kudeli w jury konkursu karaoke, natomiast wielu z nas, członków TPS, z praw-
dziwą radością uczestniczyło w imprezach Tygodnia. Zauroczyły nas dzieciaki 
z Przedszkola nr 5, które przygotowały piękny program słowno-muzyczny pt. 
Śpiewamy i tańczymy, Pana Boga Chwalimy. To, że Teatr Niebanalny zachwyca 
widzów i pobudza do refl eksji, nie jest niczym nowym. Tym razem głęboko nas 
poruszył Król Wschodzącego Słońca, będący właściwie współczesnym morali-
tetem. Mądry spektakl w pięknej oprawie plastycznej. Ukoronowaniem Tygo-
dnia był rewelacyjny recital Andrzeja Sikorowskiego. Tego artystę zbyt rzadko 
mamy okazję słyszeć. Ojcowie Miasta! Gdy będziecie obmyślać program Dni 
Skawiny, wspomnijcie te tłumy, oblegające salę teatralną w kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego przed występem solisty zespołu Pod Budą!
Twórcom tegorocznego Tygodnia Kulturalnego Chrześcijańskiej, a szczegól-
nie Zarządowi Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, gratulujemy i zwyczajnie po 
ludzku dziękujemy. Bóg zapłać!

A.K.
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29 października
Amatorski ruch teatralny w Skawinie kwitnie! Działający od kilku lat przy CKiS 
Teatr Maska wystawił jeden z pierwszych utworów Sławomira Mrożka pt. Mę-
czeństwo Piotra Oheya. Spektakl był reżyserowany przez Andrzeja Morawę, 
który prowadzi zespół amatorów od sukcesu do sukcesu, od samego początku 
istnienia Maski, podobnie jak Marta Tyrpa, opiekunka artystyczna. Większość 
aktorów-amatorów zaczynała swą przygodę z teatrem jeszcze w latach szkol-
nych i kontynuuje ją do dziś. Taka stabilność zespołu niewątpliwie dobrze słu-
ży stałemu doskonaleniu formy i wzbogacaniu repertuaru. Męczeństwo Piotra 
Oheya, wznowione po letnim sezonie ogórkowym, bardzo się podobało; opo-
wiedziała nam o tym wielka miłośniczka Maski, członkini Zarządu TPS, Cze-
sława Kopeć.

A.K.

Listopad 2010
1 listopada
Podobnie jak w poprzednich latach kwestowaliśmy na obu skawińskich cmen-
tarzach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w niniejszym numerze 
w publikacji K. Skałuby i Ewy Tarnopolskiej.

5 listopada
Przy udziale licznie zgromadzonych gości i mieszkańców wsi dokonało się 
otwarcie odremontowanej i wyposażonej w nowe meble fi lii Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Radziszowie. Zgodnie z tradycją przecięto wstęgę, lokal został 
poświęcony, potem pokazany został uczestnikom i… prawie natychmiast zaczę-
to przebąkiwać, że n a  r a z i e  cieszy nas tak wielka poprawa warunków pracy 
i bezpieczeństwa fi lii, ale w przyszłości trzeba by się postarać o coś większego. 
Radziszów jest najludniejszą miejscowością w gminie i biblioteka rychło będzie 
potrzebowała więcej przestrzeni dla rozwinięcia działalności. Obecnie może to 
wyglądać na marzenia ściętej głowy, ale z czasem… kto wie?

A.K.
* * *

Wieczorem tego samego dnia w naszym Muzeum Regionalnym miało miejsce 
„Zaduszkowe Spotkanie z Poezją Jerzego Raczyńskiego”. Zaproszono na nie 
najbliższych krewnych pana Jurka: brata z rodziną, owdowiałą żonę, przyszli 
Jego przyjaciele i koledzy, a także wielu ludzi, którzy nie znając Go osobiście, 
zetknęli się z Jego legendą. Największa sala muzealna nie pomieściła wszystkich 
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przybyłych: stali oni w sąsiednich pomieszcze-
niach i na korytarzu.
Nasi stali Czytelnicy znają znaczną część po-
etyckiego dorobku Jerzego Raczyńskiego, bo 
za życia Autora często drukowaliśmy jego liry-
ki. Emanowała z nich żywiołowa radość życia 
i bezgraniczne przywiązanie do naszego miasta. 
Tego wieczoru, czytane przez recytatorów z Ze-
społu Szkół Techniczno-Ekonomicznych, ożyły 
znowu. Zapewne wrócą do obiegu kulturalnego 
w Skawinie, bo pośród słuchaczy wzbudziły po-
wszechne uznanie.
W pamięci skawinian utrwalił się obraz pana 
Jerzego jako człowieka życzliwego ludziom, 
gotowego pomagać każdemu, kto pomocy po-
trzebował. Jego optymizm i pogoda ducha były 
zaraźliwe, a uśmiech zdawał się nie schodzić 
z Jego twarzy. Aktywny, energiczny, działał na 
wielu polach i nigdy sobie nie liczył czasu po-
święconego innym. Umiał zresztą godzić zabiegi 
wokół dobra publicznego z realizacją własnych 
pasji i zainteresowań. Prawdziwie renesansowa 

osobowość! Dobrze się stało, że ta chwila wspomnień i obcowania z dorobkiem 
pana Jerzego połączyła jego krewnych, przyjaciół i współpracowników.

A.K.

* * *
Trzecim ważnym wydarzeniem tego dnia był benefi s Bartosza Łaty. Pan Bartek, 
iluzjonista, mimo młodego wieku (jest jeszcze uczniem skawińskiego Liceum) 
świętował już pięciolecie swej działalności artystycznej. Znają go i uwielbiają 
dzieciaki, podziwiają jego kunszt dorośli, łącznie z niżej podpisaną. Nasz zarząd 
dołącza się do ogólnego chóru dobrych życzeń. Drogi Jubilacie! Żyj nam i cza-
ruj co najmniej do końca stulecia albo i dłużej!

A.K.

Jadwiga Raczyńska – „Zaduszki”
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9 listopada
Szczególny dzień, w którym dzieci z Przedszkola nr 5 zostaną pasowane na 
przedszkolaka. Na tę uroczystość została zaproszona Ewa Tarnopolska. Repre-
zentowała na niej Zarząd TPS.
Dzieci ubrane w kolorowe czapki, spódniczki i spodnie poruszały się w rytm 
muzyki, śpiewały i recytowały wierszyki.
 Powiedz Jasiu, powiedz Olu,
 gdzie tak miło, jak w przedszkolu?
Brzmiało to bardzo przekonująco i szczerze!
Potem przejęci malcy w obecności p. dyrektor Julity Piekarz, swojej wycho-
wawczyni Marii Machowskiej, całego personelu przedszkola oraz rodziców po-
wtarzali słowa ślubowania: że będą zawsze grzeczne, że będą żyć w zgodzie 
z kolegami, będą szanować swoich rodziców, nauczycieli oraz kochać swoje 
miasto i Polskę. Było to ich pierwsze w życiu długoterminowe zobowiązanie. 
Trudno powiedzieć, kto był bardziej wzruszony: ślubujące dzieci czy dorośli 
obecni przy tym akcie.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy jej uczestnicy gościli się pysznym cia-
stem, upieczonym przez rodziców.
Warto było tam być!

E.T.

10–11 listopada
Niezmiernie uroczyście obchodziła Skawina tegoroczne Narodowe Święto Nie-
podległości. Nieprzypadkowo zbiegło się ono w czasie z odsłonięciem tablicy 
pamiątkowej i zasadzeniem dębu pamięci o mieszkańcu Korabnik, człowieku, 
który o wolność swej Ojczyzny walczył, dla Ojczyzny pracował, za Ojczyznę 
zginął. Stanisław Klimas – bo o nim mowa – był żołnierzem gen. Józefa Hallera; 
w Polsce Niepodległej służył w policji państwowej, a w kampanii wrześniowej 
dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzony w Ostaszkowie, został zamordowa-
ny w Twerze w 1940 r. Przez siedemdziesiąt lat pamięć o nim przetrwała tylko 
w kręgu osób najbliższych, bo ofi cjalna historia nie była łaskawa ani dla haller-
czyków, ani dla ofi ar sowieckiego totalitaryzmu. Teraz, po latach, odradza się 
w świadomości społecznej.
Na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego zebrało 
się mnóstwo ludzi: krewni Stanisława Klimasa, władze miasta, przedstawicie-
le organizacji, partii i mieszkańcy miasta, a zwłaszcza wschodniej jego części, 
Korabnik. Również Zarząd TPS był licznie reprezentowany przez przew. Ewę 
Tarnopolską, Jana Liskiewicza, Zdzisława Liskiewicza, Wandę Pabian, Elżbietę 
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Panek i Annę Kudelę. Szczególnie cieszyła serca zebranych obecność drużyny 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, przybyłej pod komendą druha i druhny 
Mioduszewskich. Sama obecność harcerzy krzepiąco działa nawet na starusz-
ków, a harcerski ceremoniał wciąż robi wrażenie i sprawia, że podnoszą się po-
chylone głowy, prostują przygarbione plecy, a życie wydaje się bardziej upo-
rządkowane.
Krewni Stanisława Klimasa opowiedzieli o rozsianej po świecie rodzinie boha-
tera; zabierali też głos ofi cjalni goście. Ksiądz Dariusz Pacula poświęcił pamiąt-
kową tablicę. Pochyliły się przed nią sztandary. Od dziś będzie przypominać 
pokoleniom urodzonym w niepodległej Polsce o cenie wolności. Wkrótce roz-
rośnie się zasadzony obok tablicy dąb pamięci, symbol naszego trwania i prze-
trwania, a także wdzięczności.
W hallu szkoły czekały niespodzianki: odbywała się właśnie promocja książki 
Jadwigi Pierzchały, nauczycielki SP 4, pt. Korabniki. Zarys dziejów. Monografi a 
ta, bardzo starannie wydana nakładem Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wy-
dawnictwa Promo pod honorowym patronatem p. burmistrza Adama Najdera, 
zawiera całą dostępną wiedzę o historii tego miejsca i jego mieszkańców, a na-
pisana jest tak ciekawie, że oderwać się od niej trudno.
Drugą niespodzianką była wystawa plastyczna, prezentująca dorobek uczniów 
tej szkoły. W hallu i na korytarzach eksponowano wykonane różnymi technika-
mi rysunki i kompozycje przestrzenne tak piękne, że aż oczy ciągnęły. Można 
by przed nimi długo stać, ale w sali gimnastycznej właśnie zaczynała się kolejna 
część uroczystości.
Był to piękny, starannie przygotowany program słowno-muzyczny, słowami na-
szych największych poetów opowiadających o długiej drodze do niepodległości 
i o naszym miejscu na ziemi. Piękne, głęboko w serce zapadające widowisko!
Potem zaproszono nas na górę, gdzie czekała na nas kawa i herbata i pyszne 
„co nieco”. Pokrzepieni na ciele i duchu opuszczaliśmy gościnne Korabniki już 
w godzinach wieczornych.
Msza św. w intencji Ojczyzny, odprawiana 11 listopada, zamknęła skawińskie 
Narodowe Święto Niepodległości.

A.K.

12 listopada
Dla całej naszej gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców Krzęcina, to był wielki 
dzień: poświęcono i oddano do użytku dwa bardzo ważne dla miejscowej spo-
łeczności obiekty. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzymała nowy lokal, 
a szkoła – dużą nowoczesną salę gimnastyczną. Będzie ona służyć nie tylko 
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uczniom Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich, ale sportowcom 
w ogóle, również tym w nieco starszym wieku.
Koło starej szkoły wyrósł okazały budynek, połączony z resztą placówki długą 
przewiązką. Ściany łącznika okazały się doskonałym miejscem wystawowym. 
Sama sala mieści pełnowymiarowe boisko do siatkówki i minikoszykówki, 
oczywiście ze stosownym zapleczem. Trybuny mogą pomieścić około 90 wi-
dzów. Poza tym znalazły się tam jeszcze dodatkowe klasy. To wszystko znako-
micie poprawia warunki pracy szkoły, otwiera nowe szanse przed miłośnikami 
sportu oraz wspomoże rozwój społecznego życia Krzęcina. Funkcjonalna, ład-
nie urządzona biblioteka stanie się miejscem spotkań, różnego rodzaju prelekcji, 
a żądnym wiedzy umożliwi dostęp do jej źródeł przez Internet. Słowem – wszy-
scy lub prawie wszyscy krzęcinianie coś tu dla siebie znajdą. Jak w popularnej 
przed laty audycji radiowej: „dla każdego coś miłego”. Wielka więc była radość 
w Krzęcinie – tak wielka, że czuło się ją w powietrzu.
Wczesnym popołudniem wyludniły się krzęcińskie domy, za to koło Szkoły 
zgromadził się niemały tłum i mieszkańców, i zaproszonych gości. Organiza-
torami tej niecodziennej uroczystości byli burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
Adam Najder, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Michał Grzeszczuk, 
a przede wszystkim – dyrektor Szkoły Halina Jaskierny. To ona była głową, 
sercem i duszą całej imprezy, serdecznie witała przybyłych i czuwała nad spraw-
nym przebiegiem całości; pomagali jej liczni pracownicy szkoły i rodzice.
Zgodnie z tradycją obiekt został poświęcony, wstęga przecięta, a uczestnicy mo-
gli zwiedzić wszystkie pomieszczenia. Ofi cjalna część uroczystości odbyła się 
w nowej sali. Nie było w niej obrzędowej sztampy, za to wyczuwało się wiele 
uzasadnionej satysfakcji.
Dalszy ciąg był zupełnie niezwykły. Jakiś niewidzialny wehikuł czasu przenosił 
nas w różne miejsca i epoki. Witajcie w naszej wiosce – brzmiał tytuł widowiska, 
które ukazało nam Krzęcin, ten sprzed wieku i ten dzisiejszy. Autorzy, Zenon 
Michalski z żoną Krystyną, mocno wrośli w tę wioskę. Chyba nikt nie potrafi  
o niej pisać tak pięknie jak pan Zenon. Czytelnicy na pewno pamiętają jego to-
mik poetycki Listy z Krzęcina, wydany przed laty przez Miejski Dom Kultury.
Że zaś cały program przemawiał do wyobraźni, a w świecie wyobraźni wszystko 
jest możliwe, przeto nieoczekiwanie znaleźliśmy się… przed tysiącami lat na 
Olimpie. Przed obliczem Zeusa stawały kolejno muzy, córki Gromowładnego 
i Mnemozyny. Opowiadały o dziedzinach sztuk, którym patronowały, a każ-
da taka prezentacja ilustrowana była to śpiewem, to tańcem, to inscenizacją – 
wszystko lekkie, pełne wdzięku i dowcipu i mimo antycznego kostiumu bardzo 
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współcześnie brzmiące. Aktorami tej części widowiska byli ks. Józef Chodurek 
i nauczycielka jęz. angielskiego p. Ewa Motyl.
W obsadzie widowiska ujawniła się pełna integracja uczniów i dorosłych, moc-
no ze szkołą związanych: aktorami byli Ewa Motyl, wychowawczyni przed-
szkolaczków Małgorzata Nowak, wychowawczyni świetlicy Małgorzata Zięba, 
konserwator Stanisław Głuszczak, a w roli Zeusa wystąpił z iście olimpijskim 
majestatem ks. J. Chodurek. Pozostałe role obsadzili uczniowie i niedawni ab-
solwenci szkoły. Urok tego świetnego widowiska podnosiły: piękna scenogra-
fi a, stylowe kostiumy oraz zharmonizowanie światła, dźwięku, ruchu i słowa. 
Szczęśliwa szkoła, która umie skupić wokół siebie tylu utalentowanych ludzi 
i która ma takich zdolnych i pracowitych uczniów!
Na koniec odbyła się, jak głosił program uroczystości, „uczta na Olimpie”, na 
którą zostali zaproszeni wszyscy obecni. Co tam Olimp! Ambrozja i nektar mogą 
się schować przy krzęcińskich specjałach. Uginały się stoły pod różnymi prze-
kąskami, sałatkami, upieczonymi przez rodziców ciastkami, które rozpływały 
się w ustach, ale rekord powodzenia pobiły… pierogi. Było ich 1625 (słownie 
tysiąc sześćset dwadzieścia pięć), z rozmaitymi farszami – niebo w gębie! Zuży-
to do nich – bagatela! – 25 kg mąki i 60 jaj, starczyło dla wszystkich.
Przed opuszczeniem gościnnej wsi reprezentanci naszego Zarządu (Ewa Tar-
nopolska, Czesława Kopeć i Anna Kudela) wpisały się do Księgi Pamiątkowej 
w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Wydarzenie było wielkie, impreza wspaniała pod każdym względem. Jak krzę-
cinianie coś robią, to robią to z rozmachem i sercem.
Obu placówkom życzymy owocnej działalności i wielu, wielu sukcesów.

A.K.
16 listopada
Już po raz dziesiąty Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodow-
skiej-Curie organizował konkurs literacki dla szkół ponadpodstawowych. Nosi 
on imię Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego; zainaugurowa-
no go w roku poświęconym Jego pamięci.
Tegoroczny plon konkursowy przekroczył najśmielsze oczekiwania. Dlaczego?
– Wzięło w nim udział aż siedemdziesiąt dwoje młodych autorów. Jest to licz-

ba rekordowa.
– Twórcy poezji wykazali ogromną wrażliwość i na doznania pozytywne, jak 

przeżywanie urody świata czy miłość, i na ból ostatecznych rozstań (Obrącz-
ka babci, Pamiętnik z dedykacją dla mojego taty, będący właściwie trenem), 
i na ludzką samotność, na każde drgnienie ludzkiego serca.
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– W kategorii prozy występowało takie zróżnicowanie form narracyjnych i bo-
gactwo tematów, że nie sposób je wyliczyć: od poszukiwania miejsca w ży-
ciu i zmagania z cierpieniem po opowieści ze zwierzętami w roli głównej, od 
zgrabnych kryminałów po bunt aniołów, w którym upadek Lucyfera stanowi 
„dopiero początek” odwiecznej walki dobra ze złem. Warto podkreślić, że 
choć uczestnicy konkursu czerpali czasem źródła inspiracji z literatury czy 
fi lmu, były to tylko inspiracje – na ich kanwie snuli własne wizje świata i re-
fl eksje nad życiem, niekiedy bardzo dojrzałe.

– Większość młodych autorów posługuje się bardzo ładną polszczyzną, znacz-
nie lepszą niż ta, którą słyszymy w mediach.

– Najsłabiej reprezentowana był publicystyka, ale i w tej kategorii nadesłane 
prace były ciekawe.

Przed rozpłynięciem się z zachwytu uratowały jurorów drobne zgrzyty: jakieś 
„póki co” w opowiadaniu, sławetne „łaa”, czy też czas, który się wlekł, zamiast 
żeby się „wlókł”. Nie olśniła nas również poprawna skądinąd angielszczyzna, 
którą pewna autorka gęsto faszerowała swój tekst, poczynając od tytułu. Cóż, to 
ciemna strona ducha czasu. Miejmy nadzieję, że ci młodzi, utalentowani ludzie 
z tego wyrosną. A oto laureaci konkursu:

Poezja
I miejsce Justyna Nowak, Zespół Szkół Katolickich w Skawinie
II miejsce nie przyznano
III miejsca ex aequo: Agata Grodowska – Zespół Szkół Ogólnokształcą-

cych w Skawinie
 Alicja Wojciechowska, Gimnazjum w Brzeźnicy
Wyróżnienia: Barbara Cieślak Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych 

w Skawinie
 Ewelina Zając – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
 Maksymilian Gąsior – Gimnazjum nr 2 w Skawinie

Proza narracyjna
I miejsce ex aequo: Justyna Jędrzejczyk – Gimnazjum nr 1 w Skawinie
 Katarzyna Ożóg – Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Skawinie
II miejsce ex aequo: Zuzanna Obrączka – Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Skawinie
 Edyta Szumilas – Zespół Szkół Katolickich w Skawinie
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III miejsce ex aequo: Paulina Siwińska – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicz-
nych w Skawinie

 Tomasz Tracz – Gimnazjum w Brzeźnicy
Wyróżnienia: Paulina Głowacka – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 

w Skale
 Joanna Chmielowska – Gimnazjum w Brzeźnicy
 Dominika Kuczara – Zespół Szkół Katolickich
 Magdalena Gąsiorska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ska-

winie
 Karolina Ciak – Gimnazjum nr 1 w Skawinie
 Alicja Kozioł – Gimnazjum w Brzeźnicy
 Sylwia Szczyrbak – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skawinie
 Marta Suder – Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Proza publicystyczna
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Wiktoria Poniedziałek – Zespół Szkół Katolickich w Skawinie
III miejsce: Paweł Hytkowski – Zespół Szkół Katolickich w Skawinie

Fotoreportaż
Adam Cekiera – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach
Roksana Mirek – Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

Otwierając tę jubileuszową edycję Konkursu Literackiego, dyrektor Zespołu 
Szkół Adam Łukasik podziękował dobrym słowem i pięknym bukietem róż 
przedstawicielce TPS, uczestniczącej w pracach jury od samego początku. Na 
dziesięciu seriach konkurs miał się zakończyć. Miał, bo chyba jednak się nie 
skończy: wobec takiego rozkwitu talentów i twórczych pasji wśród młodych 
ludzi naprawdę warto go kontynuować.

A.K.

19 listopada
Dokładnie w 646. rocznicę założenia kościoła i szkoły w Skawinie przez funda-
tora naszego miasta rozstrzygnięto zorganizowany przez Muzeum Regionalne 
Gminny Konkurs Historyczno-Plastyczny, poświęcony zamkowi Kazimierza 
Wielkiego. Był on adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Nadesłano 106 prac z dziewięciu szkół. Oceniało je jury w składzie: dyr. Miej-
skiej Biblioteki Publicznej Michał Grzeszczuk, artystka-plastyczka Jadwiga Du-
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lowska, nauczyciel Zbigniew Maryon i dyr. Muzeum Regionalnego Czesław 
Gąsiorowski.
Wyniki konkursu ukształtowały się następująco:

Kategoria klas I–III
I miejsce ex aequo: Jakub Januchta – Szkoła Podstawowa nr 4 (kl. III), 
 Maria Kwiatkowska, Szkoła Podstawowa nr 1 (kl. I)
II miejsce: Olga Kowalska, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach (kl. I)
III miejsce: Karolina Romek, Szkoła Podstawowa nr 4 (kl. III)
Wyróżnienia: Julia Nieć z „czwórki”
 Zuzanna Pasierbek z Jaśkowic.

Kategoria klas IV–VI
I miejsce: Klaudia Cichórz ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach (kl. VI)
II miejsce: Daria Rzepisko ze Szkoły Podstawowej w Kopance
Wyróżnienia: Barbara Karpała ze Szkoły Podstawowej nr 2
 Patrycja Szmańska ze Szkoły Postawowej nr 4
 Klaudia Fuss ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach 
 Natalia Żugaj z Kopanki

Kategoria Gimnazjum
I miejsce ex aequo: Aneta Szczypczyk, Gimnazjum nr 2
 Anna Bębenek, Gimnazjum nr 2
II miejsce: Małgorzata Popsuła, Gimnazjum nr 2

Imprezę podsumowującą konkurs rozpoczęto od multimedialnej prezentacji po-
święconej skawińskiemu zamkowi i innym Kazimierzowskim zamkom Mało-
polski. Jest to dobra, skuteczna i ciekawa metoda edukacji regionalnej – dobrze, 
że nasze muzeum stosuje ją konsekwentnie.
W drugiej części spotkania laureaci otrzymali nagrody, ufundowane przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy, Centrum Kultury i Sportu, obie Biblioteki, Muzeum 
Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół Skawiny.

A.K.

Listopad
Dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny listopad kończy się radośnie: dostaliśmy 
nowe meble! Piękne, funkcjonalne, robione na zamówienie do naszego lokalu. 
Wiemy, że w tym roku pełnym klęsk i nieszczęść niełatwo było wyskrobać na 
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ten cel pieniądze i tym bardziej jesteśmy wdzięczni Ojcom Miasta! Dziękujemy, 
Panie Burmistrzu! Dziękujemy, Rado!

Zarząd

Grudzień 2010
3 grudnia
Należy zdać sobie sprawę z tego, kim się jest, nie stwarzać pozorów bycia tym, 
kim się nie jest, choćby to były pozory wielkości.

Eugeniusz Mucha

Tym cytatem Jadwiga Gruca i jej córka Małgorzata otworzyły wystawę swoich 
haftów w pałacyku „Sokół”. Pani Jadwiga haftem i koronkami zajmuje się już od 
dawna. Jest laureatką wielu konkursów ogólnopolskich. Jej córka – licealistka, 
od wielu lat należy do młodzieżowej grupy Stowarzyszenia Miłośników Trady-
cyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud-Art. Podobnie jak jej mama 
jest laureatką konkursów ogólnopolskich w swoim przedziale wiekowym. Pro-
paguje stosunkowo rzadko wykorzystywany haft matematyczny, znany też pod 
nazwą haftu przestrzennego. Ze szczerym zachwytem oglądaliśmy artystyczne 
prace matki i córki. To prawdziwe arcydzieła – trudno od nich oderwać wzrok! 
W otwarciu wystawy uczestniczyła nasza reprezentantka Ewa Tarnopolska.

E.T.

15 grudnia
Nietypowy dzień, nietypowe miejsce, nietypowa widownia… W środę o godz. 10 
w kinie „Piast” Krakowski Salon Literacki w Skawinie otwarł swe podwoje dla 
najmłodszych mieszkańców Skawiny, przedszkolaków. Temat spotkania: Mały 
Szopen i muzyka. Program prowadził Michał Rusinek, autor uroczej książeczki 
dla dzieci pt. Mały Szopen. Postać genialnego kompozytora w jego latach dzie-
cięcych ukazana została z takim ciepłem i humorem, że musiała zapaść głębo-
ko w wyobraźnię malców, a piękna muzyka wykonywana przez pianistę Jacka 
Bylicę dopełniła wartości tego spotkania. W wypełnionej po brzegi sali kinowej 
bawiono się świetnie i pożytecznie. I pomysł, i wykonanie były rewelacyjne.

A.K.

19 grudnia
Miejskie wigilie, organizowane od lat w przedświąteczną niedzielę, stały się już 
naszą dobrą tradycją. Spotykamy się na nich my, mieszkańcy miasta i gminy, 
oraz władze nie po to, by załatwiać cokolwiek lub spierać się o priorytety, ale by 
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podzielić się białym poświęconym opłatkiem, życzliwym słowem, uśmiechem. 
Przekazane nam przez harcerzy z Czerwonego Maku światełko betlejemskie 
rozgrzewa serca i rozjaśnia szarzyznę dnia powszedniego. Kiedy jeszcze zagra-
ją i zaśpiewają nasze zespoły i orkiestry, kiedy zabrzmią dźwięki kolęd, parking 
przy parku, gdzie od zeszłego roku odbywają się wigilie, wydaje się unosić ku 
niebu. Że zaś ciało też godzi się pokrzepić, najlepsi gastronomowie skawińscy 
serwują zebranym tradycyjne potrawy wigilijne.
W tym roku nie było konkursów, towarzyszących przedświątecznemu kierma-
szowi – zorganizowanie ich wymaga jednak pewnych środków fi nansowych. 
Zabrakło ich w tym ciężkim roku. Nic też dziwnego, że najpowszechniej wy-
mienianymi życzeniami było, by nadchodzący Nowy Rok był lepszy od po-
przedniego.

A.K.
20 grudnia
Wiele pokoleń uczniów i nauczycieli marzyło o tym wydarzeniu i wreszcie speł-
niło się: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego otrzymały salę gimnastycz-
ną z prawdziwego zdarzenia. Ma ona 2059,39 m2 powierzchni, osobne wejścia 
z zewnątrz, ale także przewiązki, łączące ją bezpośrednio z obiema szkołami. 
Trzecim użytkownikiem będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 
Poczty Polskiej. W sali zainstalowano opuszczane zasłony, którymi można ją 
podzielić na trzy mniejsze pomieszczenia, co umożliwi równoczesne prowadze-
nie zajęć wszystkim trzem szkołom. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, jak 
bardzo poprawią się warunki szkolnego wychowania fi zycznego i sportu w ogó-
le i organizowania szkolnych spotkań i innych imprez.
Budowa tego obiektu nie miała jakoś szczęścia. Kiedy przed 79 laty (dokładnie 
20 grudnia 1931 r.) oddawano do użytku nowy, piękny szkolny budynek, ówcze-
sny burmistrz i znakomity gospodarz Feliks Pukło obliczał, że na początku lat 
czterdziestych będzie można postawić salę gimnastyczną. Nikt nie mógł przecież 
wtedy przewidzieć rozwoju wypadków: wojny i okupacji. Potem trzeba było na 
gwałt budować szkoły, domy mieszkalne – ubolewano nad brakiem warunków 
dla prawidłowego rozwoju kultury fi zycznej w „dwójce” i w liceum, ale na tym 
się kończyło. Na początku lat siedemdziesiątych, już po wybudowaniu trzeciego 
piętra nad gmachem, podjęto znowu sprawę sali, z inicjatywy ówczesnego dy-
rektora stworzono spójną koncepcję i … znowu nic! Powstawała właśnie Hala 
Widowiskowo-Sportowa i to miastu musiało wystarczyć. Potem już nawet kon-
kretnych rozmów nie podejmowano – zawsze było coś ważniejszego.



88

Akcesja Polski do Unii Europejskiej zmieniła sytuację – można było uzyskać 
znaczącą dopłatę na ten cel. Pomysł zrodził się w 2007 r. w starostwie, które 
deklarowało współudział fi nansowy. W kwietniu 2008 r. podpisano stosowne 
porozumienie, określające zasady: była to wspólna inwestycja Powiatu Krakow-
skiego (25% kosztów), Gminy Skawina (25% kosztów) oraz Unii Europejskiej 
za pośrednictwem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (50% 
kosztów). W przełożeniu na konkretne sumy oznaczałoby to w przybliżeniu: 
ok. 3 mln z MRPO i po ok. 1,5 mln wkładów z powiatu i gminy. „Około” bo 
szczegółowe dane, zaczerpnięte z różnych źródeł, różnią się nieco. W każdym 
razie najstarsze skawińskie szkoły nareszcie mają względnie dobre warunki do 
rozwijania kultury fi zycznej.

Styczeń 2011
3 stycznia
Nowy Rok zaczął się bardzo przyjemnie: za sprawą burmistrza Adama Najdera 
i Centrum Kultury i Sportu do Skawiny zjechał zespół Obligato i w pałacyku „So-
kół” dał koncert noworoczny. Sala wypełniła się po brzegi – zabrakło miejsca na 
dostawianie krzeseł. Płynęły ze sceny melodie instrumentalne, arie operetkowe 
i stare piękne piosenki wykonywane przez panią Ewę Romaniak. Publiczność 
zasłuchana, wzruszona, niemal znieruchomiała. Znane melodie w brawurowym 
wykonaniu budziły emocje i przywoływały wspomnienia z dawnych lat. To było 
wielkie, radosne przeżycie!

A.K.
8 stycznia
W sobotę 8 stycznia odbył się fi nał konkursu szopek i ozdób choinkowych. Or-
ganizatorami byli: Parafi a Miłosierdzia Bożego oraz Centrum Kultury i Spor-
tu w Skawinie. Patronat nad całością sprawował ks. Ryszard Barański. Pierw-
szą część spotkania stanowił koncert kolęd zespołu „W Miłości Zwycięstwo”. 
W jego skład wchodzą uczniowie szkół średnich, studenci i młodzież pracująca. 
Radośnie i żywo brzmiały kolędy i polskie pastorałki, grane przy akompania-
mencie organów i gitary. Zachęcona przez wykonawców publiczność przyłą-
czyła się do kolędowania. Śpiewali wszyscy: dzieci, rodzice, dziadkowie i my, 
zaproszeni goście. TPS reprezentowały Kazimiera Skałuba i Ewa Tarnopolska.
W drugiej części spotkania ogłoszono wyniki konkursu. Podajemy je osobno 
wewnątrz informatora.
Wszystkie prace zostały nagrodzone. Ks. Ryszard otrzymał wiersz pt. Betlejem-
ska szopka, napisany przez naszą koleżankę K. Skałubę z myślą o pielęgno-
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waniu i podtrzymaniu tradycji w rodzinie i w naszym środowisku. Serdecznie 
dziękujemy Organizatorom za zaproszenie na tę imprezę.

E.T.

9 stycznia
W świątecznie udekorowanej sali „Sokoła”, pod królującą na scenie choinką, 
odbyło się nasze opłatkowe spotkanie. Kilkudziesięciu członków Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny spędzało wspólnie to niedzielne popołudnie dzieląc się 
opłatkiem i składając sobie życzenia. Już od pierwszych słów naszej przewod-
niczącej, Ewy Tarnopolskiej, poczuliśmy się swojsko, naprawdę w gronie przy-
jaciół. Jesteśmy sobie bliscy – łączy nas miłość do tego miasta i lata wspólnej 
pracy.
Były i niespodzianki „pod choinkę”: niewyobrażalnie piękny koncert kolęd 
chóru Cantica z Woli Radziszowskiej, prowadzonego przez Bogusława Ciapę, 
i występ zespołu Ostinato z Czułowa i Czułówka, którym kieruje Lech Grela. 
Wśród wykonywanych kolęd i pastorałek znalazły się i takie, które już od daw-
na popadły w zapomnienie, a przyniosły ze sobą zapach dzieciństwa. Byliśmy 
głęboko wzruszeni…
Potem i my kolędowaliśmy przy wtórze kapeli, a na koniec, rozochoceni, po-
śpiewaliśmy trochę polskich świeckich piosenek.
Dobrze nam było ze sobą – potrzebne są takie spotkania.

A.K.

15 stycznia
Na zaproszenie Klubu Przyjaciół Wieliczki trzyosobowa delegacja zarządu TPS 
(C. Kopeć, E. Panek i A. Kudela) wyprawiła się do tego miasta, by w Waszym, Dro-
dzy Czytelnicy, imieniu, złożyć bratniemu stowarzyszeniu serdeczne życzenia.
Już od kilku lat współpracujemy z KPW i jest to współpraca twórcza. Łączą 
nas nie tylko wspólne losy na przestrzeni dziejów, nie tylko przynależność do 
tego samego regionu, Małopolski, ale także i ludzie; okazuje się bowiem, że 
wieliczanie czczą pamięć skawiniaków, którzy odcisnęli swój ślad na ich życiu, 
a z kolei u nas znaczne zasługi położyli przybysze z Wieliczki. Ten wątek za-
pewne będziemy kontynuować.
Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od mszy św. w pobliskim kościele, po któ-
rej zebrani, już w klubowej sali, wymieniali życzenia i łamali się opłatkiem. 
Przy tej okazji przekazaliśmy gospodarzom nasze Informatory, a otrzymaliśmy 
arcyciekawy, setny zeszyt Biblioteczki Wielickiej, poświęcony w całości ks. Jó-
zefowi Kalembie. 
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Podczas gdy uczestnicy raczyli się wigilijnymi pysznościami, jak zupa grzybowa, 
barszcz, sałatki i mnóstwo innych przysmaków, pani Jadwiga Duda, przewodni-
cząca KPW, informowała zebranych o ostatnich oraz planowanych pracach Klu-
bu. Słuchaliśmy tej informacji z podziwem i – o wstydzie! – nie bez zazdrości. 
Jakże rozległą działalność prowadzi ten klub! Całe cykle wykładów (Dla zdrowia 
Wieliczan, Wieliczka – Wieliczanie, Z kart historii Polski i Wieliczki), wystawy, 
wycieczki, współudział w Biblioteczce Wielickiej, wydawanej przez Miejską 
i Powiatową Bibliotekę Publiczną… Na ścianach wielkiej sali, w której odbywa-
ło się opłatkowe spotkanie, znajdowała się wystawa fotogramów poświęconych 
Janowi Pawłowi II. Jakież było nasze wzruszenie, gdy na jednym z nich zobaczy-
liśmy na pierwszym planie naszych, skawińskich harcerzy z Czerwonego Maku, 
pełniących białą służbę!
W Wieliczce przyjmowano nas z ogromną serdecznością. W trakcie rozmów 
odnaleźliśmy wielu wspólnych znajomych, ale także wiele płaszczyzn współ-
działania. Przy pożegnaniu wyznaliśmy, że chcemy ściągnąć niektóre pomysły 
Wieliczan dla naszej działalności i uzyskaliśmy na to zgodę.
Koniecznie trzeba nam kontynuować tę współpracę. Zapowiada się ona bardzo 
pożytecznie i niezmiernie przyjemnie.

A.K.

Reprezentacja TPS na spotkaniu opłatkowym Klubu Przyjaciół Wieliczki. Stoją od prawej: 
Czesława Kopeć, Elżbieta Panek i Anna Kudela. Z mikrofonem w ręku przewodnicząca KPW, 
p. Jadwiga Duda
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16 stycznia
Kolejny Krakowski Salon Literacki w Skawinie podejmował jednego z naj-
wybitniejszych poetów współczesnych, Józefa Barana. Czytelnicy kochają go 
przede wszystkim za jego wiersze, tak proste i serdeczne jak bicie serca, ale 
autor Naszych rozmów najszczerszych i Na tyłach świata uprawia z wielkim 
powodzeniem także prozę – jego najnowsze książki są dostępne w Bibliotece 
Miejskiej.
Wiersze Józefa Barana czytał sam autor oraz Bożena Adamek. Oprawę muzycz-
ną stanowiły pieśni i piosenki wykonane przez Kingę Rataj, której akompanio-
wał Marek Bażela.
Starsi skawiniacy mają jeszcze jeden, pozaliteracki powód, by z życzliwym za-
interesowaniem śledzić systematyczny rozkwit talentu poety: w latach młodości 
był on jednym z nas. Tutaj mieszkał przez parę lat, tutaj podjął pracę jako polo-
nista w „jedynce” i tu powstało wiele jego wczesnych wierszy. Łatwo rozpoznać 
rysy Skawiny w mieście, w którym „wciąż Popielec trwa” („Martwa pogoda”, 
z tomu Nasze rozmowy najszczersze).
Dla uczestników spotkania stało się ono wielkim, niezapomnianym przeżyciem. 
Dziękujemy za nie i Autorowi, i organizatorom.

A.K.

17 stycznia
W ten poniedziałek grupka Przyjaciół Skawiny spotkała się w lokalu TPS przy 
ul. Żwirki i Wigury na wspólne kolędowanie. Zainspirowane występem Cantiki 

To był nasz kameralny wieczór kolęd (od prawej: Maria Borowiecka, Ewa Tarnopolska, 
Jadwiga Zacharzewska, Anna Kudela)
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staraliśmy sobie przypomnieć słowa tych pastorałek, które ulegają zapomnieniu. 
Postaramy się choć parę z nich odtworzyć przed tegorocznym Bożym Narodze-
niem.
Nasze spotkania z piosenką odbywają się co drugi poniedziałek o 17:00, a pro-
wadzi je Maria Borowiecka, utalentowana wokalnie, instrumentalnie i pedago-
gicznie. Przychodźcie do nas! Śpiewajcie razem z nami!

A.K.

22 stycznia
W opłatku małopolskich regionalistów uczestniczyli w tym roku Ewa Tarnopol-
ska, Elżbieta Panek, Małgorzata Janiec i Jan Liskiewicz.
Spotkanie rozpoczęto mszą św. w kościele ojców karmelitów na Piasku, od-
prawioną przez ks. Władysława Pilarczyka. Podczas nabożeństwa śpiewaliśmy 
kolędy przy akompaniamencie skrzypiec, akordeonu i kontrabasu Krakowskiej 
Grupy Folklorystycznej z Mydlnik.
Później spotkaliśmy się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, gdzie gościła nas 
zastępca dyrektora Maria Libicka. Zebranych regionalistów z całej Małopolski 
i zaproszonych gości powitała i życzenia im złożyła nowo wybrana przewodni-
cząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, Barbara Misz-
czyk. Reprezentuje ona Towarzystwo Przyjaciół Bronowic.
Następnie Maria Libicka życzyła wszystkim dużo zdrowia, zapału do pracy na 
rzecz naszej małej ojczyzny, pielęgnowania regionalnych tradycji i wszelkiej 
pomyślności.
Ks. Władysław Pilarczyk wezwał obecnych do krótkiej modlitwy za zmarłych 
członków stowarzyszeń regionalnych, zwłaszcza za Piotra Płatka, następnie po-
błogosławił opłatki i złożył zebranym życzenia. Podkreślił, że ludzie otrzymali 
od Boga różne talenty i powinni je rozwijać oraz wykorzystywać w działaniach 
dla wspólnego dobra.
W tej wzniosłej atmosferze wszyscy łamali się opłatkiem, przekazywali sobie 
życzenia, a potem, przy kawie, herbacie, ciastkach i owocach, dzielili się do-
świadczeniami i wymieniali publikacje.
Wspólnie z członkami Krakowskiej Grupy Folklorystycznej z Mydlnik śpie-
waliśmy kolędy, a potem także piosenki biesiadne. Przy muzyce i śpiewie czas 
się zatrzymał – szkoda, że tylko na chwilkę. Trzeba było wrócić do codzienno-
ści. Pani Barbara Miszczyk zebrała od regionalistów wizytówki, by lepiej ich 
poznać i uzyskać łatwiejszy kontakt. Wiceprzewodniczący MZRTK Stanisław 
Klich zaapelował do wszystkich stowarzyszeń o wpłaty na rzecz naszego organu 
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„Regionalista Małopolski”. Pismo to powinno być wydawane wspólnymi środ-
kami fi nansowymi. Nadmienił przy tym, że Regionalista Małopolski nr 9/2010 
ukazał się m.in. dzięki naszej wpłacie.
My też rozdaliśmy uczestnikom opłatka nasze Informatory. Tym miłym akcen-
tem pożegnaliśmy Gospodarzy i wszystkich zebranych i wróciliśmy do swoich 
domów.

E.T.

27 stycznia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie rozpoczął szósty rok swojej 
działalności od wspaniałego podarunku dla naszego miasta: od wystawienia 
spektaklu Czwarty król, opartego na tekście ks. Mieczysława Malińskiego. Jest 
to piękna i mądra opowieść o monarsze, który podjął trud długiej i pełnej nie-
bezpieczeństw wędrówki za gwiazdą betlejemską, by się pokłonić Dzieciątku 
i złożyć mu bogate dary. W trakcie podróży jednak napotykał różnych nieszczę-
śliwych ludzi, potrzebujących jego pomocy. Rozdał im stopniowo wszystkie 
swe skarby i w ogóle nie zdążył do Betlejem. Czy więc trud jego poszedł na 
marne? Skądże!
Gdy przedstawienie dobiegło końca, wypełniona po brzegi sala kina „Piast” 
długo huczała od braw, a liczni widzowie ukradkiem wycierali łzy wzrusze-
nia. W Środowiskowym Domu Samopomocy naprawdę działa Aniołów Moc 
– tylko one mogą tak głęboko poruszyć skołatane serce współczesnego czło-
wieka. Wszystkim Wykonawcom z p. Andrzejem Godulą na czele, wszystkim 
pomagającym przygotować to wspaniałe widowisko, no i lektorce, „w cywilu” 
kierowniczce ŚDS-u p. Stasi Szczepaniak, która jest najbardziej anielskim ze 
wszystkich aniołów, serdecznie dziękujemy.

A.K.

28 stycznia
Zostaliśmy zaproszeni na Spotkanie Opłatkowe w Radziszowie, organizowane 
przez Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” i Stowarzyszenie Kobiet Twórczych. 
Rozpoczęło się ono o godz. 18:30 w kościele parafi alnym. Mszę św. celebrował 
ks. proboszcz S. Kamionka, który też pobłogosławił opłatki i uczestniczył w dal-
szym ciągu uroczystości. W spotkaniu brali udział: prezes „Naszego Radziszo-
wa” Janusz Bierówka, poseł na Sejm Jacek Krupa, wicestarosta Urszula Stochel, 
zastępca burmistrza Paweł Kolasa, sołtys Radziszowa Antoni Owca, sołtys Jur-
czyk Jerzy Kłępa i inni. Nasze Towarzystwo reprezentowały Ewa Tarnopolska, 
Elżbieta Panek i Wanda Pabian.



Czuliśmy się bardzo dobrze w tym gronie. Z prawdziwą przyjemnością oglądali-
śmy występy dzieci z miejscowego przedszkola. Krakowiacy, śnieżynki i anioł-
ki urzekły nas tańcem i kolędami, które śpiewały. Później nastąpiło wzajemne 
składanie życzeń. „Kobiety Twórcze” przygotowały bardzo smaczny, urozma-
icony poczęstunek – w czasie degustacji proszono je o przepisy. Prezes J. Bie-
rówka zrelacjonował wyniki tradycyjnego konkursu na najładniejszą dekorację 
i oświetlenie w okresie świąteczno-noworocznym. Właściciele wyróżnionych 
posesji zostali nagrodzeni. 
Dziękując za gościnę, w imieniu Zarządu TPS wpisałyśmy się do Kroniki Sto-
warzyszenia „Nasz Radziszów”. Myślę, że współpraca ze Stowarzyszeniem bę-
dzie się nadal rozwijała. Do zobaczenia za rok!

E.T.



Podziękowania
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom listopadowej 

kwesty na odnowienie starych grobów oraz naszym Niezawodnym Sojusz-
nikom, którzy nam pomagają przy jej zorganizowaniu i przeprowadzeniu. 
Imiennie dziękujemy im w publikacji Ewy Tarnopolskiej wewnątrz numeru. 
Bez Waszego udziału powodzenie tej akcji nie byłoby możliwe.

Na ręce Pana Burmistrza składamy podziękowanie dla Władz Miasta za 
zakupienie funkcjonalnego i estetycznego umeblowania do naszego lokalu. 
Po raz pierwszy w ciągu trzydziestu lat naszej działalności otrzymaliśmy 
cały komplet nowych mebli – to wielka radość i ułatwienie w naszej pracy. 
Wdzięczni Wam za to jesteśmy.

Nasze tegoroczne spotkanie opłatkowe miało wspaniałą oprawę. Ucztą 
dla ducha był koncert chóru Cantica pod batutą Bogusława Ciapy oraz ze-
społu Ostinato pod kierownictwem Lecha Greli. Ucztę dla ciała zawdzięcza-
liśmy fi rmie cukierniczej Czesław Zając i Synowie, która nam zafundowała 
przepyszny, wielki tort. Dziękujemy!

Dziękujemy również p. Kazimierzowi Witkiewiczowi za nadesłanie nam 
fotografi i pracowników fabryki Henryka Francka Synowie SA z lat między-
wojennych. Dzięki temu znów wiemy troszeczkę więcej o starej Skawinie.

Do zamieszczonego w poprzednim numerze Informatora wspomnienia 
pośmiertnego o śp. Wacławie Skokoniu zakradł się fatalny błąd: w tytule za-
mieniono imię zmarłego na „Wiesław”. To się nie powinno było zdarzyć, nie 
w tego rodzaju publikacji. Ze szczerą skruchą przepraszam Rodzinę i Przy-
jaciół Wacława oraz Czytelników Informatora

Anna Kudela
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