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Stanisław Grodecki

VII KWESTA NA RENOWACJę ZAbYTKOWYCh 
NAGRObKÓW CMENTARZY SKAWIŃSKICh

Już po raz siódmy Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało 
w dniu Wszystkich świętych jednodniową kwestę na ratowanie 

zabytkowych nagrobków cmentarzy skawińskich. Organizowane 
przez nas kwesty nie są tylko zbiórką środków na renowację zabyt-
kowych nagrobków. Podstawowym przesłaniem jest okazanie sza-
cunku zmarłym oraz podkreślenie potrzeby troski o historyczne 
miejsca dokumentujące naszą skawińską historię. Pieniądze zebrane 
w dotychczasowych kwestach w znaczący sposób przyczyniły się 
do podniesienia estetyki zabytków cmentarnych, poddanych nisz-
czącemu działaniu czasu i warunków pogodowych, wielu starych 
i zniszczonych nagrobków. 

W czasie tegorocznej kwesty zebrano łącznie 9.240,91 złotych 
i 3 euro (w tym cmentarz komunalny w Korabnikach 1.906,56 zł.).

Pieniądze zebrane podczas tegorocznej zbiórki przeznaczone 
będą na renowację grobu księdza Jana Kantego Zegadłowicza 
z 1904 r. Kosztorys planowanej na 2014 r. renowacji opiewa na 
ponad 8.500,00 tysiąca złotych.

W VII kweście zaangażowanych było 85 osób reprezentujących 
wszystkie środowiska Skawiny. Wśród honorowych kwestujących 
byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie: urszula 
Stochel, skawińscy radni: Marcin Kuflowski, Norbert Rzepisko, 
Anna Wąsowicz, dyrektorzy i przedstawiciele skawińskich placó-
wek, instytucji i stowarzyszeń: Grażyna Wójcik, Adam Łukasik, 
Janusz bysina, Krystyna Droździewicz, Michał Grzeszczuk,  
Piotr ćwik, Czesław Gąsiorowski, Małgorzata Kopeć, Marcin Ci-
choń, Włodzimierz Galaciński i Janusz bierówka. Władze miasta 
Skawina reprezentował Tomasz Stawowy.

Nie zabrało też uczniów skawińskich szkół średnich. byli to: Anna 
boguta z ZSTE, Renata brzezińska, Zuzanna Jamroży, Anna  
Chwastek, Natalia Rojek, Anna Furmińska, Marzena Medoń, Dorota 
Cora, Michał brandys, Elwira Mytnik, Daniel Ożóg, Kasia Łaciak,  
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Mateusz Torba, Jakub Tobera, Wojciech Kozieł z Liceum Ogólno-
kształcącego oraz Piotr Gardynik, Klaudia Żmuda, Kamila Lehman, 
Monika Smolios, Ilona Morek, Aleksandra Pietrzyk, Magdalena  
Curzydło, Violetta Kęska, Justyna Wrzoszczyk, Michał Cholewa,  
Rafał Więckowski, Monika Górowska, Natalia Wiślańska, Joanna 
bałota, Monika Maciaś z Zespołu Szkół Katolickich.

Na cmentarzu w Korabnikach kwestowali: Piotr Suder, Jerzy 
Suder, Michał burda, Łukasz bodek, Joanna Rojewska-Maj, Seba-
stian Mydlarski, Kamil Gałaś, Damian Gałaś, Kamil Piszczek, 
Mateusz Czerwiński, Leszek Maj, Łukasz Martyna, Kamil Ożóg, 
Dominik Ożóg, Mateusz Smaciarz, Tomasz Maj, Dariusz Martyna, 
Szymon Trela, Mariusz Abramski, Natalia Ożóg – strażacy z OSP 
Skawina II Korabniki.

Oczywiście kwestowali tez członkowie TPS: Zofia Płonka, Janusz 
Opydo, Czesława Kopeć, Władysław Matuła, Krystyna Sojka, Maria 
borowiecka, Jadwiga Raczyńska, helena Kaim, halina Lech, Wiolet-
ta Wójcik, Agnieszka Zybek, Janina Jurek, Izabela Kruczkowska, 
Tomasz Kruczkowski, Grażyna Woźniczka, Adam Woźniczka, Wan-
da Pabian, Małgorzata Spólnik i Jan Liskiewicz

Koordynacja VII Kwesty spoczęła na Elżbiecie Panek, Ewie Tar-
nopolskiej i Stanisławie Grodeckim.

W roku 2013 przeprowadziliśmy renowację i konserwację  
dwóch obiektów cmentarnych na Cmentarzu Parafialnym. Rekon-
strukcja zrujnowanego pomnika nagrobnego Oleńki Lewik z 1903 r. 
to wydatek ponad 8 tysięcy złotych. Patrząc jednak na zdjęcia tej 
nagrobnej rzeźby, można mieć satysfakcję z naszej działalności, 
a ponadto mieć świadomość, że uchroniliśmy przed całkowitym 
zniszczeniem wyjątkowy nagrobek. W roku bieżącym dokonaliśmy 
prac zabezpieczająco-konserwatorskich płyty nagrobnej księdza 
Teofila Flisa z 1920 r. Prace obejmowały jej odczyszczenie, spoino-
wania płyt kamiennych, ich impregnację i hydrofobizację. Koszt 
tych zabiegów konserwatorskich to 2.200,00 złotych.

Wszystkim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy uczestniczyli 
w VII Kweście s e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y.
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Janusz bierówka

JubILEuSZOWA KWESTA NA CMENTARZu  
W rADzISzoWIe

Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” przeprowadziło w dniu 1 listo-
pada 2013 r. dziesiątą, jubileuszową kwestę na cmentarzu para-

fialnym w Radziszowie. W tym roku do puszek kwestarskich zebra-
liśmy 6.435,95 zł i 10.50 euro, które przeznaczone zostaną po poło-
wie na odnowienie kapliczek przydrożnych w Jurczycach i w Ra-
dziszowie. Rada Sołecka wsi Jurczyce zdecydowała, że przystąpi do 
renowacji kapliczki tzw. domkowej, stojącej na rozwidleniu dróg 
tuż nad Izbą Pamięci Rodu hallerów. Jeśli chodzi o renowację ka-
pliczki w Radziszowie, jeszcze nie zapadła decyzja, który obiekt 
poddany zostanie remontowi. 

W roku 2013 r. zakończone zostały prace przy renowacji kamien-
nego nagrobka byłego C.K. Komisarza Jana Zaussa (zm. 24 kwiet-
nia 1891 r.) i jego żony Marii z Peszkowskich Zauss (zm. 18 lipca 
1872 r.) Koszty zostały pokryte z funduszu zebranych jeszcze 
w 2012 r. Odnowiony nagrobek jest tym samym szóstym, któremu 
przywrócono pierwotny blask i ostatnim z tych, którymi nikt się nie 
opiekował na naszym cmentarzu. Wszystkie nagrobki, które podda-
ne zostały pracom renowacyjnym, to obiekty upamiętniające osoby 
z rodzin dziś nie mieszkających w Radziszowie, a być może nawet 
takich, które przeminęły. Tym bardziej zatem widzieliśmy sens ich 
odnowienia, bo każdy z nich jest wyjątkowym przykładem tzw. 
architektury sepulkralnej. świadczą o znaczeniu osób, które upa-
miętniają, podkreślają wiek naszego cmentarza, a co najważniejsze, 
są dziś prawdziwą ozdobą radziszowskiej, już ponad dwustuletniej 
nekropolii. Nie brakuje w naszym regionie cmentarzy z tego same-
go okresu, ale niejednokrotnie brak na nich starych nagrobków. 
Jedne zapewne dawno już uległy zniszczeniu przez czas, a inne 
właśnie rozsypały się wskutek tzw. kwaśnych deszczy, bo nie zosta-
ły w porę odnowione i zaimpregnowane. Należy dodać, że właśnie 
w tym roku wszystkie nagrobki przez nas odnowione dotychczas, 
zostały umyte i nasączone odpowiednimi środkami, które zapewnią 
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im długą jeszcze żywotność. Nekropolie, na których są tylko współ-
czesne nagrobki, są cmentarzami mało wymownymi i nie podkre-
ślają ciągłości pokoleniowej. Nasz cmentarz dzięki tym odnowio-
nym obiektom – mającym dziś przede wszystkim znaczenie arty-
styczne – jest przykładem na to, że współczesne pokolenia dbają 
o pamięć tych, którzy kształtowali naszą miejscowość i mieli 
wpływ na naszą teraźniejszość. 

Warto może przypomnieć, że jako pierwszy odnowiony został 
nagrobek Adelki Kollorosówny, usytuowany przy wejściu do kapli-
cy cmentarnej, zwieńczony uskrzydlonym aniołkiem i wyrytym na 
epitafium fragmentem Trenu VIII Jana Kochanowskiego. Prace przy 
tym obiekcie wykonano w roku 2005, za pieniądze zebrane podczas 
pierwszej kwesty w 2004 r. Drugi obiekt, również znajdujący się 
przy wejściu do cmentarnej kaplicy, przeniesiony kilkanaście lat 
temu z innego miejsca, będący nagrobkiem Marii z Peszkowskich 
Dobrzańskiej (zm. 9 stycznia 1894 r.) odnowiony został w 2006 r. 
za fundusze zebrane w roku 2005. Jako trzeci obiekt, odnowiony 
został nagrobek Andrzeja Pająka (najbardziej okazała figura Zmar-
twychwstałego Chrystusa przy wejściu na cmentarz). Jego autorem 
jest Wit Wisz, o czym stanowi wyryty na cokole podpis artysty. 
Nagrobek odnowiono w 2008 r. Z uwagi na wielkość obiektu, koszt 

Kwestujący na cmentarzu pafialnym w Radziszowie
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jego renowacji był największy, dlatego też prace te pokryte zostały 
z funduszy zebranych podczas kwest w 2007 i 2008 r. Czwarty 
obiekt, który udało nam się odnowić w 2009 r. dzięki hojności od-
wiedzających nasz cmentarz podczas kwestowania w latach 2009 
i 2010, to nagrobek Anieli Janikowej (zm. 9 września 1917 r.). Jako 
przedostatni obiekt, w roku 2011 odnowiony został kamienny obe-
lisk z kutym żelaznym krzyżem z wieży radziszowskiego kościoła, 
który zamontowany został na cmentarzu po zakończeniu przedostat-
niego remontu wieży kościelnej. Wówczas wykonano kopię tego 
krzyża i zamontowano go na wieży, a ten historyczny trafił na 
cmentarz.

Członkowie Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” przed dziesięciu 
laty uznali, że warto odnowić te nagrobki, że to nasza powinność 
i chyba każdy dziś przyzna, że była to decyzja trafna. Szkoda tylko, 
że nie udało się do tej akcji przekonać członków naszej organizacji 
wcześniej, bo taką inicjatywę forsowałem już od 2003 r. Oczywi-
ście nie udałoby nam się dokonać tych wszystkich prac, gdyby nie 
Państwa hojność. W imieniu swoim jako inicjatora kwest i odpo-
wiedzialnego za ich przeprowadzenie oraz głównego koordynatora 
odpowiedzialnego za remonty powyżej opisanych obiektów, ponad-
to w imieniu wszystkich członków naszej organizacji, bardzo ser-
decznie d z i ę k u j ę! Wdzięczni jesteśmy też za miłe słowa, otuchę, 
wymowne gesty i uśmiechy. 

W tym roku kwestowali (według alfabetu): barbara bierówka 
z synem Tomaszem, Janusz bierówka (dwa dyżury), Paweł bylica 
(Jurczyce), Zbigniew Dziewoński, Krzysztof Grzesło, Tomasz Jaskó-
ła (Jurczyce), Jerzy Kłępa (Jurczyce), Leszek Krupnik (Jurczyce), 
Wojciech Krupnik (Jurczyce), Janusz Lach (Jurczyce), Grzegorz 
Łachman (Jurczyce), Witold Mazgaj, Anna Migo-Foryciarz z synem 
Jakubem, Józef Niechaj, Małgorzata Niechaj, Piotr Paciorek, Robert 
Pająk, Dorota Surma (Stowarzyszenie Kobiet Twórczych z Radziszo-
wa), Ewa Tarnopolska (Towarzystwo Przyjaciół Skawiny) i Katarzy-
na Wieczorek. Wzorem lat poprzednich, wspomagali nas również 
uczniowie radziszowskiego gimnazjum, a byli to: Gabriela baltaza, 
Angelika blak, Mateusz bojko, Patryk Kalicki, Aleksandra Kościel-
na, Katarzyna Paciorek, Kacper Skrzyński i Karol Wojtasz. Wszyst-
kim kwestującym również s e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y!
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Maria Dzielska

CEZARY EMIL hALLER –  
KARTA Z hISTORII RODu hALLERÓW (CZ. 1)

Cezary Emil hallenburg hal-
ler (mój Prapradziadek), ob-

darzony bardzo ciekawym ży-
ciorysem, urodził się 11 kwiet-
nia 1822 r. w Krakowie. był 
starszym bratem henryka, ojca 
gen. broni WP Józefa hallera 
(a więc był stryjem „błękitne-
go” generała), a także bratem 
Władysława, ojca zamordowa-
nego w Charkowie gen. broni 
WP Stanisława hallera. Cezary 
Emil był najstarszym synem 
znanego polityka krakowskiego 
i ziemianina Józefa Antoniego 
Młodszego hallera1 i Elżbiety 
z Gorczyńskich, właściciela Po-
lanki z przyległościami, a także nieruchomości w Krakowie: 
dwóch kamienic (Rynek Główny 9 i Stolarska 5), hotelu Saskiego 
i sklepów na Kazimierzu i w Sukiennicach. Józef Antoni haller, 
światły, wykształcony, władający pięcioma językami, znawca mu-
zyki i sztuk pięknych, pełnił w latach 1836–1839 urząd Prezesa 
Senatu Wolnego Miasta Krakowa. Zasłużył się dla miasta jako 
twórca szpitala św. Łazarza, budowniczy dróg i mostu łączącego 
Kraków z Podgórzem, konserwator kościołów, Sukiennic, założy-
ciel Towarzystwa Dobroczynności. Wprowadził do użytku srebrną 
monetę Rzeczypospolitej Krakowskiej (1 zł; 10 groszy) stanowią-

1 Józef Antoni Starszy haller był jego dziadkiem, jednym z najbogatszych kupców 
wśród mieszczan krakowskich. Jego żoną była Marianna z Laskiewiczów, pochodząca 
również ze znanej, bogatej rodziny kupieckiej.

Cezary Emil haller (1822–1915)
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cą obecnie obiekt pożądań numizmatyków. Nie cieszył się jednak 
przychylnością i popularnością wśród mieszkańców Krakowa, 
oskarżany o służalczość i uległość wobec zaborców. Po jego ustą-
pieniu krążyły złośliwe wierszyki, jak chociażby taki: „Choćby za 
ostatni taler szalej, bo już przepadł haller”2 .

Trzeba zaznaczyć, że inny obraz Józefa Antoniego wyłania się 
z rękopiśmiennych notatek i wspomnień Cezarego Emila, spisanych 
dla wnuków3. Cezary bardzo broni ojca jako człowieka nieskazitel-
nego, oszczędnego, sumiennego i pracowitego, oddanego walce 
z korupcją, co – jak twierdzi – zjednało mu wielu wrogów, szcze-
gólnie wśród podwładnych, którzy rozsiewali z tego powodu 
oszczercze plotki na jego temat. Nie ukrywa także, że przedstawi-
ciele starych rodów szlacheckich okazywali jego ojcu pewną pogar-
dę i traktowali go jako homo novus w swoim gronie. Mieszczańska 
rodzina hallerów otrzymała przecież szlachectwo po zakupieniu 
dóbr Polanka przez Marcina Alojzego hallera (dziadka Cezarego 
Emila), dopiero w 1795 r., od cesarza Franciszka I, z przydomkiem 
von hallenburg i z herbem własnym haller. Według Cezarego Emi-
la ojciec miał również niesprawiedliwą opinię nazbyt oszczędnego, 
bo pomimo wystawnego życia, które jako wysoki urzędnik musiał 
prowadzić, w jego domu panowała zasada, że nigdy wydatki nie 
mogą przekraczać dochodów. Dlatego też Cezary Emil chwalił się 
później swoją „punktualnością kupiecką”, którą odziedziczył po 
pradziadku, dziadku a szczególnie po ojcu, co pozwalało mu niejed-
nokrotnie wybrnąć z ciężkich, a nawet beznadziejnych sytuacji 
materialnych, choć niektórzy uważali go za skąpca.

W domu senatora Józefa Antoniego panowała, zgodnie z pielę-
gnowanymi wówczas w rodzinach ziemiańskich zasadami, surowa 
dyscyplina wychowania i chłód emocjonalny wobec dzieci. O tych 
rygorach i braku czułości okazywanej mu przez rodziców wspomi-
nał Cezary Emil w listach do żony pisanych wkrótce po zawarciu 
związku małżeńskiego (o czym dalej). Pisał w jednym z nich, że: 
„w całej naszej rodzinie panuje dużo większa oziębłość niż u was” 

2 Zob. S. Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989, 
s. 6–9; M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007, s. 17–19.

3 Te wspomnienia, listy i inne dokumenty rodzinne Cezarego Emila hallera znajdują 
się w Dziale Rękopisów biblioteki Polskiej Akademii umiejętności w Krakowie.
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i dodawał, że matka „nigdy go nie pieściła”, pocałowała go tylko 
raz, gdy wrócił z Paryża w 1844 r., po trzyletniej nieobecności 
(„spotkało go to szczęście”), potem w 1846 r. w Raciborzu i znowu 
po powrocie z zagranicy w 1848 r. Po ślubie cywilnym „pocałowa-
ła go tylko w czoło, gdy ojciec, z pozoru niezwykle zimny, ucało-
wał go serdecznie”. 

Cezary Emil, podobnie jak ojciec, był człowiekiem głęboko wy-
kształconym, aktywnym na różnych polach dobroczyńcą społecz-
nym, pozytywistą w sprawach gospodarki rolnej i ekonomii, ale – 
w przeciwieństwie do ojca – nikt już nie mógł go oskarżyć (i jego 
braci) o brak poczucia narodowego i przywiązania do polskiej tra-
dycji patriotycznej. Ten niewątpliwie odważny patriota, zabiegający 
o niezawisłość narodową w duchu konserwatystów galicyjskich, 
z którymi był związany, ukończył prawo i filozofię na uniwersyte-
cie Jagiellońskim i, z odznaczeniem, dwuletnie studia rolnicze 
w Wyższej Szkole Rolniczej w hohenheim w Wirtembergii4 . Pod-
czas tych studiów (1842–1843) odbył wraz z kolegami w czasie 
wakacji, głównie pieszo z powodu braku pieniędzy, wędrówkę po 
Szwajcarii, a po jej ukończeniu udał się do Paryża, gdzie słuchał 
wykładów na Sorbonie i w Collège de France, a następnie, po krót-
kim pobycie w Londynie, powrócił do Krakowa wiosną 1844 r. 
W lipcu tegoż roku został administratorem jednej trzeciej części 
dóbr Chrzanów (do marca 1846), które jego ojciec kupił od właści-
ciela Chrzanowa Jana Mieroszewskiego. Wprowadzał tutaj nowo-
czesne metody agrotechniczne, z którymi zapoznał się w czasie 
studiów zagranicznych. Jednakże na początku 1846 r. został wcią-
gnięty przez swojego byłego wykładowcę z uniwersytetu Jagielloń-
skiego Andrzeja Ludwika Gorzkowskiego do spisku przygotowują-
cego powstanie przeciw zaborcom. W połowie lutego otrzymał po-
lecenie przygotowania wraz z kapitanem Aleksandrem Ekielskim 
i Józefem Patelskim, właścicielem Kwaczały koło Chrzanowa, pow-
stania na terenie powiatu chrzanowskiego i rozpoczął przygotowa-
nia organizując niewielki oddział. Jak później pisał w swoich wspo-
mnieniach było to młodzieńcze, szalone i bezsensowne przedsię-
wzięcie, gdyż oddział składał się z dwudziestu prawie nieuzbrojo-

4 M. Tyrowicz, Polski Słownik Biograficzny, t. IX, Wrocław 1960–1961, ss. 248–250.
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nych powstańców: „jeden uzbrojony w dubeltówkę, drugi w poje-
dynkę, trzeci miał pałasz, czwarty pochwę od niego, inny znów 
drążek od łańcucha mierniczego itp. Z taką bronią mieliśmy zdoby-
wać przez Oświęcim Galicję!” 

Gdy przyszła wiadomość, że spisek został odkryty i wojsko au-
striackie pod dowództwem gen. Ludwiga Collina wkroczyło do 
Krakowa, ci „wielcy” powstańcy rozbroili jednak żandarmerię au-
striacką w Chrzanowie i pokonali pluton szwoleżerów por. J. bec-
ka, którego Cezary Emil znał towarzysko i nazywał „miłym, prze-
straszonym swoją rolą, młodym człowiekiem” w wydanym przez 
siebie przyczynku do Kroniki krakowskiej 1846 r. Józefa Wawel- 
-Luisa pt. Epizod chrzanowski Powstania 1846 r.5. beck zginął 
w tym starciu, a Cezary Emil z powstańcami udał się do bobrka 
i Lipowca, gdzie zrewidowali dyliżans wiozący pocztę, pieniądze 
i dokumenty z Prus i ze śląska, co naraziło ich później na represje 
również ze strony pruskiej. 

Wraz z wiadomością o upadku powstania krakowskiego (4 marca 
1846 r.) przywódcy chrzanowskiego zrywu rozwiązali swój oddział 
w Porębie-Żegocie z zamiarem udania się przez śląsk na emigrację, 
do Francji. W Gliwicach jednakże zostali zatrzymani, Ekielskiemu 
udało się wymknąć żandarmom, natomiast Cezary Emil został 
schwytany i odstawiony najpierw do Opola, potem do Wrocławia, 
wreszcie zamknięty w kazamatach w Koźlu wraz z dwoma księżmi 
ze śląska. Potem przewieziono go do Raciborza, gdzie przebywał 
w znacznie lepszych warunkach, miał swój pokój, czytał książki, 
zaczął tłumaczyć trzytomowe dzieło Augusta von Weckherlina Die 
Landwirtschaftliche Tierproduktion, wychodził na spacery z urzęd-
nikiem inkwizytoriatu. Dlatego też udało mu się zorganizować 
ucieczkę, zresztą z pomocą ojca, który wcześniej zabiegał u rządu 
pruskiego, aby go nie wydawano Austrii. Gdy okazało się, że ojciec 
nic nie wskórał u Prusaków, obmyślono plan ucieczki wraz z rodzi-
ną Al. Ekielskiego. Podczas pozamiejskiego spaceru Cezary Emil 
zostawił na pewien czas w oberży patronującego mu urzędnika 
(napoił go piwem) i pod jakimś pozorem oddalając się, wskoczył 

5 J. Wawel-Luis, Kronika krakowska 1846 r., Kraków 1900 (wydano nakładem wła-
snym autora).
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do podstawionego dyliżansu, przebrał się w strój kobiecy i dotarł 
szczęśliwie do Wrocławia. Tam otrzymał nowe dokumenty, przy-
brał nazwisko jakiegoś ślązaka i udał się przez berlin i hanower 
do belgii, a następnie do Paryża, który opuścił po półrocznym po-
bycie zrażony kłótniami wśród emigracji. Wybrał południe Francji 
i osiadł w Langwedocji, gdzie rozwijał swoje agronomiczne i eko-
nomiczne zainteresowania jako administrator majątków ziemskich, 
hodowca bydła i ujeżdżacz koni. Pracował również przy zakładaniu 
plantacji ryżu w delcie Rodanu. W 1848 r. powrócił do rewolucyj-
nego Krakowa, ogarniętego fermentem Wiosny Ludów. Tuż przed 
bombardowaniem miasta z Wawelu (26 kwietnia), wziął udział  
w poprzedzających je demonstracjach, a także wstąpił do Komitetu 
Krakowskiego. Po kapitulacji Komitetu Krakowskiego działał przez 
pewien czas jako sekretarz obwodowej Rady Narodowej w Wado-
wicach.

Jednakże, gdy 11 maja 1850 r. poślubił w kościele oo. Kapucy-
nów, w Kaplicy Loretańskiej, Julię Sztersztyn helcel (von Sternste-
in hölzel), córkę Antoniego Karola i Józefy z Sontagów, przeniósł 
się do Mianocic koło Książa Wielkiego, które wraz z innymi przy-
ległościami wniosła mu w posagu żona. Z siedmiorga dzieci helc-
lów Julia była szóstym potomkiem tej znamienitej rodziny kupców, 
bankierów, działaczy samorządu Krakowa, społeczników. Miała 
znakomitych braci: wielkiego filantropa Ludwika – wraz z żoną 
Anną fundatora Domu ubogich Fundacji Ludwika i Anny helclów, 
kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowickim 
i szpitala dziecięcego św. Ludwika, a także Antoniego Zygmunta, 
znamienitego teoretyka państwa i systemów ustrojowych, profesora 
prawa uJ, autora wiekopomnego dzieła Starodawne Prawa Polskie-
go Pomniki. Julia uchodziła za najpiękniejszą pannę w Krakowie, 
pełną życia, humoru, inteligencji, głęboko religijną, idealistkę 
w sprawach społecznych. Młoda para, którą łączyło wielkie uczu-
cie, jak wynika z zachowanych ich pełnych czułości listów, udała 
się w podróż poślubną do uzdrowiska bad Kissingen w bawarii. 
Jednakże po drodze, w Dreźnie, Cezary Emil został aresztowany 
jako zbieg z Raciborza, ale wkrótce go uwolniono na podstawie 
amnestii wydanej przez władze austriackie w marcu 1848 r., po 
wydarzeniach Wiosny Ludów. 
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Po powrocie z bad Kissingen młoda para zamieszkała w pięk-
nym, późnoklasycystycznym, dwuskrzydłowym pałacu w Miano-
cicach, ozdobionym ryzalitami w części frontowej i tylnej. Opa-
trzony monumentalnym portykiem z 6 kolumnami i tympanonem 
od strony północnej, a od strony południowej ozdobiony porty-
kiem z 2 kolumnami i 4 toskańskimi pilastrami zbudowany został 
na wzór parlamentu wiedeńskiego. Jednakże majątek był całkowi-
cie zaniedbany i zapuszczony, brakowało w nim wykształconych 
pracowników rolnych. Cezary Emil miał do pomocy tylko jednego 
ekonoma i nawet nie posiadał na początku konia pod wierzch. 
Z czasem, wykorzystując swoje talenty organizacyjne i nowocze-
sną wiedzę agrotechniczną, doprowadził tę obejmującą 1600 ha 
(400 ha gruntów rolnych) własność ziemską do kwitnącego stanu. 
Dopomógł mu w tym także odziedziczony po śmierci ojca 
w 1850 r. dosyć spory majątek, choć obciążony dłużnikami. Praw-
dziwy dochód dał mu hotel Saski, który posiadł na spółkę z bra-
tem Edmundem, a potem Władysławem (Edmund popełnił samo-
bójstwo w 1854 r.). Po opuszczeniu hotelu przez wojsko, które 
zajmowało część pomieszczeń, i spłaceniu długów hotel zaczął 
przynosić duże dochody. Pięknie odrestaurowany był zawsze peł-
ny do 1863 r. (gdy czasowo przestał być dochodowy), szczególnie 
odwiedzany i lubiany przez gości z Kongresówki. 

c. d. n.
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Marcin Kania

UMARŁA BABKA W SKAWINIE…  
hENRYKA RÓŻYCKIEGO –  
ANALIZA hISTORYCZNO-TYPOGRAFICZNA 

Umarła Babka w Skawinie… to debiutancka powieść henryka 
Jakuba Różyckiego (1873–1938), stolarza, pracownika kolei, 

człowieka obdarzonego licznymi zainteresowaniami i zdolnościa-
mi1, w tym talentem literackim. Jak głosi informacja umieszczona 
na okładce i karcie tytułowej, książka została wydana w roku 1911 
„w drukarni «Prawdy»”. Warto zatem przyjrzeć się tej oficynie oraz 
sposobowi, w jaki jej zecerzy i drukarze poradzili sobie z dziełem 
Różyckiego.

Drukarnia „Prawdy” była zakładem zlokalizowanym w Krakowie 
przy ul. Stolarskiej 62. Osoby zainteresowane współpracą mogły 
telefonować pod numer 118 – wprost do drukarni, lub pod 10183 – 
do ks. Melchiora Kądzioły – katechety i społecznika, przede 
wszystkim zaś wydawcy tygodnika „Prawda”, któremu to periody-
kowi oficyna podlegała. W interesującym nas roku 1911 pismo 
wychodziło w każdą sobotę, przynosząc czytelnikom nowiny „reli-
gijne, narodowe, polityczne i gospodarskie”. Rozrywce służyły 
dodatki – ilustrowany i powieściowy; dla dzieci dołączano gazetkę 
„Dzwonek”. Prenumerata roczna wynosiła 4 korony. biuro redakcji 
przyjmowało interesantów codziennie w godzinach od 8 do 12 i po-
między 14 a 20, „za wyjątkiem świąt i niedziel”, lub telefonicznie 
pod numerem 2008, IV. W 1911 r. zeszyty miały objętość do 
ok. 28 stron, z niezwykle bogatym działem ogłoszeniowym. Redak-
torem naczelnym pisma był ks. Adam Wesoliński a redaktorem 
odpowiedzialnym – Stefan Schweichler. Pieczę nad drukarnią pełnił 
Józef Jondro, urodzony 24 września 1876 r. w bytomiu, mąż Tere-

1 za: Wspomnienie o Henryku Różyckim, autorze umarła babka w Skawinie,  
http://moja-skawina.pl/henryk/rozycki/ (dostęp 3. 11. 2013 r.).

2 S. Mikulski, Wielka Księga Adresowa dla Królewskiego Stołecznego Miasta Krako-
wa i Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza, Kraków 1912, rozdz. IV, s. 12.

3 Tamże, rozdział 1, s. 110.
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sy Szarlej z Inowrocławia, ojciec czterech córek, zamieszkały 
w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 384. Podległy mu warsztat po-
siadał linotyp, czyli urządzenie do maszynowego składu tekstów5 .

Drukarnia, oprócz powielania czasopisma, tłoczyła także książki 
o charakterze religijnym, filozoficznym, społecznym i patriotycznym. 
Do repertuaru wydawniczego w latach 1909–1914 należały m.in. pu-
blikacje: Statut Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie (Kraków 
1909), dra med. Stanisława breyera Nowe horyzonty (Kraków 1910), 
dra K. Lubeckiego Estetyka ludowa (1910; nakładem autora), o. Aloj-
zego Karwackiego Błogosławiona Salomea za życia i po śmierci. 
W siedmsetną rocznicę jej urodzin (Kraków 1911; nakładem oo. Fran-
ciszkanów), Weterynarz domowy czyli poradnik, jak zwierzęta domo-
we chować, żywić a w chorobach środkami domowymi leczyć (Kra-
ków 1912; nakładem Katolickiej Spółki Wydawniczej), trzy zeszyty 
„świata Słowiańskiego” oraz liczne pocztówki. Te z widokami Rabki 
autorstwa L. Stebnickiego można dziś obejrzeć w zasobach Tarnow-
sko-Galicyjskiej biblioteki Cyfrowej. Zresztą Jondro był zasłużonym 
wydawcą pocztówek. W dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy 
osiadł w Ostrowie Wielkopolskim, zyskał znaczącą pozycję na tam-
tejszym rynku pocztówkowym6. Prowadził wówczas Drukarnię Na-
rodową, wydawał dziennik „Goniec Narodowy”. Zginął rozstrzelany 
przez Niemców w Winiarach pod Kaliszem 14 grudnia 1939 r.7 

Niezwykle twórczym duchem był sam ks. Melchior Kądzioła. 
Ten znakomity organizator, współzałożyciel „Księżówki” w Zako-
panem, był także m.in. autorem Kazań pasyjnych…, ogłoszonych 
„drukiem i nakładem «Prawdy»” w 1909 r., wydawcą kolęd i pieśni 
religijnych a w dwudziestoleciu międzywojennym współautorem 
podręcznika szkolnego do nauki historii Kościoła katolickiego.  

4 Spis ludności miasta Krakowa z r. 1910, t. II, poz. 2183; S. Mikulski, Wielka Księ-
ga…, dz. cyt., rozdz. I, s. 102.  

5 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 49.
6 W. banach, Lokalnie i globalnie ponad granicami czasu i przestrzeni, czyli o dawnej 

pocztówce ostrowskiej z lat 1897–1939, „Rocznik OTN” 2007, nr 2.
7 Za: „Postęp” 1921, nr 33, s. [3]; Książka adresowa zakładów graficznych, Poznań 

1926, s. 42; Janków Przygodzki i okolice. Edukacja i rozwój. Historia znad Trzcielin 
i Baryczy, red. K. Piasecki, Janków Przygodzki 2010; h. Olejnik, Ślady pamięci, „Gaze-
ta Ostrowska” 2011, nr 44 (1591), s. 16.
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Wydawane pod jego auspicjami książki cechowała dbałość o szatę 
graficzną i język. Pięknie prezentuje się np. książka Stanisława 
berdyszyńskiego Niepokalana (bytom 1904), ozdobiona ilustracja-
mi Franciszka Zamiana i secesyjnymi ornamentami. Nakładem 
„Prawdy”, czcionkami „Katolika”, ukazało się też kunsztownie ilu-
strowane wydanie książki bp. Władysława bandurskiego Jadwiga 
święta królowa na polskim tronie (Kraków 1910), inkrustowane 
ozdobami drukarskimi autorstwa samego Jana bukowskiego i ryci-
nami Piotra Stachiewicza.

Książka henryka Różyckiego Umarła Babka w Skawinie. Po-
wieść na tle historycznem z czasów Kazimierza Wielkiego została 
wydana w formacie ≈ 23 × 15 cm, w objętości 141 stron. Dzieli się 
na dwie części. Pierwsza obejmuje 11 rozdziałów, druga – 13. Pod 
względem graficznym, Umarła Babka w Skawinie… jest publikacją 
zaprojektowaną oszczędnie, a przez to harmonijną i przejrzystą 
w odbiorze. Jedyny element graficzny znajduje się na pierwszej 
stronie okładki i jest nim ilustracja przedstawiająca Wawel (ryc. 1). 
Kolumnę tekstu o wymiarach ≈ 10 × 16,5 cm otaczają szerokie, 
estetyczne marginesy. Czytelności układowi dodaje czcionka szery-
fowa dwuelementowa o stopniu pisma garmond (10 pkt. typogra-
ficznych, tj. 3,76 mm), posadowiona na interlinii dwupunktowej. 
Kolumna tekstu liczy ≈ 36 wersów, lecz wielkość ta nie jest jedna-
kowa w całej książce. Wynika to ze specyfiki układu typograficzne-
go, w którym nie powinno się zostawiać pierwszego wersu następ-
nego akapitu na dole kolumny, ani też ostatniego wersu poprzednie-
go akapitu na górze kolumny8. Zecerzy Jondry wiedzieli o tym 
dobrze i gdzieniegdzie skrócili kolumnę o samotny wers lub wersy 
(s. 13, 125). Dobrze znali też zasadę, by nie zostawiać zawieszek, 
tj. wyrazów jednoliterowych pozostawionych w składzie tekstu na 
końcu wersu. W całej książce nie ma takiego przypadku! Ale w kil-
ku wyrazach czcionki nie ułożyły się na linii pisma (s. 123; 125).

Zgodnie z tradycją fragmety poetyckie zostały wycentrowane na 
kolumnie tekstowej (ryc. 2). Słowa o szczególnym znaczeniu r o z- 
s p a c j o w a n o. Linię przypisu dolnego ustalono na długość kwa-
drata, tj. ≈ 18 mm. Odsyłacze w tekście oznaczono gwiazdką i na-

8 Zob. M. Dróździel, T. Fijałkowski, Zecerstwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1988.
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wiasem okrągłym (tj. *))9. Tradycyjnie zostawiono wąski odstęp 
przy znakach interpunkcyjnych, takich jak: znak zapytania, wy-
krzyknik i dwukropek (np. s. 23, 45). Obecnie nie stosuje się tego 
zabiegu. Pauzami uwydatniono dramatyzm niektórych fragmentów 
tekstu („— Och pali — — wody — — — wody!…” (s. 49)).  Do 
złożenia szmuctytułu i karty tytułowej użyto antykwy jednoelemen-
towej bezszeryfowej, co wyraźnie odróżniło wygląd tych stron od 
wyglądu tekstu głównego.

Reasumując – należy podkreślić fachowość zecerów pracują-
cych w drukarni Józefa Jondry. To właśnie dzięki ich pracy pow-
stała bardzo przejrzysta kompozycyjnie książka, która towarzyszy 
kolejnym pokoleniom Skawinian już od 102 lat10 .

 9 F. Ząbkowski, Teorya sztuki drukarskiey zastosowana do praktyki, Warszawa 1832; 
W. Danielewicz, Podręcznik dla zecerów, Warszawa 1892.

10 I jeszcze jedno: egzemplarze książki Różyckiego musiały opuścić drukarnię p rzed 
wrześn iem 1911 r. świadczy o tym fakt, że jeden z nich „zawędrował” aż do Poznania. 
W numerze 39 „Literatury i Sztuki” (dodatku do „Dziennika Poznańskiego”) z 24 wrze-
śnia ośmielony swą anonimowością niejaki Lascaro przeprowadził ostrą i niezbyt wy-
bredną krytykę tej książki. Zob. „Literatura i Sztuka” 1911, nr 39, s. 615–616.

Ryc. 1 i 2: okładka i fragment strony książki z wierszem (egz. z biblioteki uJ, 86109 II)
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Stanisław Cinal

CZY NA „SOKOLE” W SKAWINIE
ZAWIśNIE TAbLICA POśWIęCONA LEGIONISTOM?

KILKA SŁÓW O hISTORII

Dwudziestolecie wymarszu „Sokołów” ze skawińskiego gniazda 
do Legionów Polskich przeobraziło się 26 sierpnia 1934 r. 
w podniosłą uroczystość o wymiarze patriotycznym. Zawieszony 
na wierzchołku „Sokoła” emblemat w formie krzyża wojskowe-
go stał się symbolem spełnionych ambicji narodowych. umiesz-
czone na jego ramionach historyczne daty: 1914 r. – wymarsz 
druhów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” do Legionów 
oraz 1918 r. – powstanie Niepodległego Państwa Polskiego, stały 
się powodem osadzenia w 1934 r. w części parterowej wieży 
„Sokoła” tablicy pamiątkowej. Jej odsłonięcie poprzedziła uro-
czysta msza święta z udziałem oficjalnych gości i rzeszy skawi-
nian, odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Aposto- 
łów Szymona i Judy Tadeusza oraz defilada drużyn „Sokoła” 
i „Strzelca” na skawińskim rynku.

Rocznicowe obchody święta wymarszu „Sokołów” zakończyła 
dekoracja sześciu legionistów wysokimi odznaczeniami Rzeczpo-
spolitej, do jakich należał order Krzyża Niepodległości – drugi 
w hierarchii po orderze Virtituti Militari. Wielu z nich posiadało 
już honorowe odznaczenia za wybitne zasługi w walce o wolną 
Polskę, ale ten, nadany po dwudziestu latach, miał wartość szcze-
gólną.

Legioniści: Jan Muszyński1, Karol Ocetkiewicz2, Wacław Jo-
dłowski3 i Tomasz Czopek4 otrzymali je osobiście. Pośmiertnie 
Krzyż Niepodległości nadany został Janowi Kęskiewiczowi5 i Sta-

1 Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. bolesława Waligury, sygn. KZ 25-184.
2 Tamże, sygn. KN 17.IX1933.
3 Tamże, sygn. KN 25.07.1933.
4 Tamże, sygn. 14-4985. 
5 Tamże, sygn. KN 29.12.1933
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nisławowi Czopkowi6, którzy zginęli na polu chwały. Odznaczenie 
to odebrały ich matki.

NAGRODZENI KRZYŻEM NIEPODLEGŁOśCI 

J a n  M u s z y ń s k i urodził się 4 lipca 1894 r. w Skawinie. Od roku 
1910 był członkiem Samodzielnego Gniazda Sokołów w Skawinie, 
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W Drużynie Polnej re-
gularnie ćwiczył gimnastykę, zazwyczaj sześć godzin tygodniowo. 
Później doszły ćwiczenia wojskowe z bronią. Czynnie uczestniczył 
w zlotach i uroczystościach sokolich. Na lipcowym Zlocie Grun-
waldzkim w Krakowie 1910 r. był razem z dwunastoma „Sokołami” 
ze skawińskiego gniazda. Po wybuchu I wojny światowej druh Jan 
Muszyński wstąpił do Legionów 14 sierpnia 1914 r. był żołnierzem 

6 Tamże, sygn. KN 12.05.1931

Przygotowywanie defilady i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, 26 sierpnia 1934 r.
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2 Pułku Piechoty. W lutym 1918 r. żołnierze z jego II brygady, 
dowodzeni przez Józefa hallera, wypowiedzieli posłuszeństwo Au-
stro-Węgrom i przedarli się przez front ukraiński, by połączyć się 
z wojskiem polskim. Jemu to się jednak nie udało. Pod Rarańczą, 
leżącą na pograniczu Rumunii z Mołdawią w południowo-zachod-
niej ukrainie, został schwytany przez Austriaków razem z Toma-
szem Czopkiem i osadzony w obozie dla internowanych w Saldo-
boszczu. Latem 1918 r., wcielony do 57 Pułku Piechoty, został 
wysłany na front włoski. Później, w sierpniu 1920 r., już w Armii 
Polskiej przeżył radość zwycięstwa w bitwie warszawskiej, zwanej 
Cudem nad Wisłą. W 1936 r. był członkiem Rady Miejskiej i Sekcji 
hodowców Gołębi Pocztowych w Skawinie. Okupację niemiecką 
rozpoczął wśród zakładników zatrzymanych za rozbrojenie nie-
mieckiego żołnierza. Zwolniony 13 grudnia 1939 r. zaangażował się 
w działalność charytatywną w Radzie Głównej Opiekuńczej. 16 kwiet-
nia 1944 r. zmarł w wieku 50 lat na gruźlicę zakaźną, pozostawiając 
żonę z pięciorgiem dzieci. 

K a r o l  O c e t k i e w i c z do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
wstąpił w 1912 r. Miał wówczas osiemnaście lat. W Drużynie Pol-

Jan Muszyński Karol Ocetkiewicz
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nej „Sokoła” uwagę zwracała jego skuteczność w działaniu. Zało-
żona w Korabnikach w 1913 r. Drużyna bartoszowa „Sokoła” była 
efektem jego ćwiczenia wojskowego. Do Legionów wyruszył do-
piero wtedy, gdy przed Komisją Wojskową zdał egzamin na podofi-
cera. W dniu 16 sierpnia 1914 r. został przydzielony do 6 Kompanii 
2 Pułku Piechoty w II brygadzie Legionów. Na froncie karpackim 
nie unikał potyczek z Rosjanami. Z bitwy pod Mołotkowem na 
Wołyniu 29 października 1914 r. wyszedł ranny w rękę i prawą 
nogę. Pułk poniósł duże straty, a kompania Ocetkiewicza została 
całkowicie rozbita. był hospitalizowany się w Wiedniu i Swoszo-
wicach. Po rekonwalescencji powrócił do Legionów. Służbę 
w 2 Pułku Piechoty rozpoczął w Zambrowie 10 lutego 1917 r. Za 
udział w bitwie pod Kaniowem 11 maja 1918 r. otrzymał Krzyż 
Kaniowski. był odznaczony Medalem brązowym i Krzyżem Legio-
nistów . 

Wa c ł a w  J o d ł o w s k i do Legionów zaciągnął się 4 września 
1914 r. Jego pierwszą formacją był 2 Pułk Piechoty, z którego został 
przeniesiony w sierpniu 1915 r. do oddziału technicznego 6 Pułku 
Piechoty. Za czynny udział w walkach z ofensywą rosyjską miano-

Wacław Jodłowski Tomasz Czopek
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wany został starszym żołnierzem i odznaczony brązowym Meda-
lem Waleczności. 29 kwietnia 1916 r. został przeniesiony do I bry-
gady. Służył w kompanii technicznej. Różnoraki sprzęt wojskowy 
wymagał ciągłej naprawy i stałego nadzoru. W 1918 r. błękitna 
Armia gen. Józefa hallera w całości uzbrojona była francuskim 
sprzętem z demobilu. W 1922 r. został odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych. 

To m a s z  C z o p e k do 2 Pułku Piechoty zaciągnął się razem z Ja-
nem Muszyńskim 14 sierpnia 1914 r. O niepodległą Polskę walczy-
li ramię w ramię. Dopiero po sześciu latach ich drogi się rozeszły. 
Po zakończonej wojnie w 1920 r. Muszyński powrócił do Fabryki 
Francka w Skawinie, natomiast Czopek był jedynym ze skawińskie-
go gniazda sokolego, który pozostał wojskowym w IV Pułku uła-
nów Wileńskich. Pochodził z bardzo patriotycznej rodziny. Jego 
siostra bronisława razem z mężem Wacławem Laszkiewiczem  
w czasie okupacji niemieckiej byli żołnierzami Armii Krajowej  
III batalionu „biedronka” w Skawinie. Aresztowani 1 lipca 1944 r. 
przeżyli obóz koncentracyjny: bronisława Ravensbrück a Wacław  
Groß-Rosen7 .

J a n  K ę s k i e w i c z, rocznik 1894, razem z Karolem Ocetkiewi-
czem i Tomaszem Czopkiem byli kolegami z ławy szkolnej. 
W 1912 r. wspólnie wstąpili do Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. byli wśród 38 druhów regularnie ćwiczących gimnastykę. 
Gniazdo to liczyło wówczas 70 druhów, w tym 21 umundurowa-
nych8. W lutym 1914 r. na terenach położonych między Skawiną 
a Kobierzynem odbyły się ćwiczenia wojskowe Drużyn Polnych 
„Sokoła”, między innymi gniazda skawińskiego i Polskich Drużyn 
Strzeleckich. były to jedyne ćwiczenia tak licznie zgromadzonych 
strzelców i „Sokołów” w zachodniej części Galicji. Przeprowadziła 
je utworzona w 1912 r. Organizacja Armii Polskiej z Polskimi Dru-
żynami Strzeleckimi, które w zaborze austriackim działały w dwóch 

7 Wywiad z bronisławą Laszkiewiczową w książce Dzieje Skawiny w latach 1364– 
–1970, red. M. Kozłowski, Skawina 1970 r.

8 A. Nowakowski, Skawińskie Gniazdo Sokole, s. 9–11.
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okręgach. Okręg pierwszy – 
wschodni, z komendą we Lwo-
wie i okręg drugi – zachodni, 
z komendą w Krakowie. Orga-
nizatorem wspólnych ćwiczeń 
był komendant okręgu drugiego 
Aleksander Łuczyński9 .

W sierpniu 1914 r. Jan Kęskie-
wicz uroczyście odprowadził do 
Legionów swoich kolegów – Ka-
rola Ocetkiewicza i Tomasza 
Czopka, a po kilkunastu dniach 
sam poszedł ich śladem. 4 wrze-
śnia 1914 r. razem z Władkiem 
Jodłowskim wstąpił do Legio-
nów. W 2 Pułku Piechoty został 
przydzielony do 6 kompanii. Tu 
spotkała go miła niespodzianka. Karol Ocetkiewicz, z którym w dzie-
ciństwie wymieniali między sobą ołowiane żołnierzyki, przyjął go w 
kompanii po wojskowemu. Znów byli razem. Nie na długo. Z począt-
kiem marca 1915 r. Kęskiewicz poległ w boju pod Korolówką i bart-
nikami na ukrainie10. Miał 21 lat i pół roku służby legionowej. We 
wniosku o odznaczenie zapisano: „Za działalność niepodległościową 
okupioną bohaterską śmiercią”. Jan Kęskiewicz i poległy w 1914 r.11 
Alfred bieniasz pozostaną pierwszymi ze Skawiny Legionistami, któ-
rzy własną krwią i ofiarą życia okupili naszą niepodległość. 

S t a n i s ł a w  C z o p e k wstąpił do Legionów w sierpniu 1914 r. 
Przydzielony do 2 Pułku Piechoty walczył na froncie karpackim. 
Ranny w styczniu 1915 r. był hospitalizowany w Wiedniu.  
W 1917 r. powrócił do 4 Pułku Piechoty Legionów. 30 grudnia 
1933 r. wojewoda krakowski Walicki zwrócił się z pismem do Ko-

 9 h. bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908–1914, Warszawa 
1935.

10 Informacja umieszona na tablicy pamiątkowej w kruchcie kościoła pod wezwaniem 
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

11 Tamże.

Orzełek legionowy
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mitetu Krzyża Niepodległości, wyrażając przychylną opinię o nada-
niu orderu Krzyża Niepodległości Stanisławowi Czopkowi, który 
zginął na wojnie polsko-ukraińskiej w 1918 r.

ILu bYŁO LEGIONOWYCh OChOTNIKÓW?

Tablica pamiątkowa z nazwiskami Legionistów została przez nie-
mieckiego okupanta usunięta z fasady budynku „Sokoła” w 1940 r. 
i ślad po niej zaginął. Pozostał tylko zaczep, na którym Niemcy 
zawieszali hitlerowskie flagi w czasie nazistowskich uroczystości. 
Stanisław Chmielek12 w artykule pt. Osiemdziesiąt lat niepodległo-
ści pisze, że w 1914 r. spod Sokoła ruszyło do Legionów dwudzie-
stu pięciu skawinian pod dowództwem Alfreda bieniasza. Z dwóch 
zdjęć udało się ustalić 15 nazwisk: Alfred bieniasz, Tomasz baliga, 
Ludwik Czopek, Stanisław Czopek, Tomasz Czopek, Józef Fidziń-
ski, Andrzej Grzywa, Wacław Jodłowski, Jan Kęskiewicz, Jan Mu-
szyński, Karol Ocetkiewicz, Stanisław Ocetkiewicz, Ksawery Pali-
chleb, Tomasz świdowski, Wacław Więckiewicz. Prosimy Czytel-
ników „Informatora” o ustalenie pozostałych nazwisk.

umieszczone na tablicy w 1934 r. nazwisko Stanisława Ocetkie-
wicza13 było niezgodne z późniejszym orzeczeniem Podkomisji 
Odznaczeniowej Centralnego Archiwum Wojskowego, która odrzu-
ciła wniosek o jego odznaczenie w 1938 r., uzasadniając: „W woj-
sku polskim nie służył. Odmówić”. Ostatni wyraz został podkreślo-
ny. Ocetkiewicz był tylko żołnierzem 13 Pułku Piechoty Armii 
Austriackiej – mówiono wówczas zaborczej. Rodzina Guzików 
z Korabnik w odpowiedzi na prośbę Stanisława Chmielka uzupeł-
niła listę Legionistów nazwiskiem: Ludwik Guzik – osiemnastolet-
ni ochotnik z Drużyny bartoszowej w Korabnikach, który uczestni-
czył w kompanii karpackiej i po kryzysie przysięgowym wcielony 
do armii austriackiej, zginął na froncie włoskim 1918 r. 

Andrzej Nowakowski14 opisując Skawińskie Gniazdo „Sokoła” 
powtarza te same nazwiska ochotników, tylko podaje, że było ich 

12 „Informator TPS” nr 43 s. 4.
13 Centralne Archiwum Wojskowe…, sygn. 31.01.1938.
14 A. Nowakowski, Skawińskie Gniazdo Sokole, http://www.sokol.pl/przegladsokoli/

ps12.pdf,, s. 11 (logowanie 27. 11. 2013).
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siedemnastu. Te dwa różnorodne źródła informacji są trudne do 
zweryfikowania i pozostaną przedmiotem dociekań. Podany stan 
liczbowy ochotników (25-ciu lub 17-tu) nie ulega zmianie po wpro-
wadzeniu Ludwika Guzika w miejsce Stanisława Ocetkiewicza.

INICJATYWA MuZEuM REGIONALNEGO W SKAWINIE

Na spotkaniu Rady Muzeum Regionalnego w dniu 7 października 
2013 r. jego dyrektor Czesław Gąsiorowski, spośród zaplanowanej 
działalności na przyszły rok, wymienił propozycję wmurowania na 
fasadzie wieży „Sokoła” tablicy pamiątkowej poświęconej setnej 
rocznicy wymarszu członków Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół” do Legionów Polskich. Tę inicjatywę, wyrażającą szacunek dla 
bohaterów walki o wolną Polskę, zaakceptowała Małgorzata Za-
wartka – przewodnicząca Rady Muzeum Regionalnego i członko-
wie Rady: Anna Kudela, Jadwiga Raczyńska, Zdzisław Samborski, 
Roman Skołyszewski i Stanisław Cinal.

Już w 1998 r. Stanisław Chmielek, kiedy pisał artykuł Osiemdzie-
siąt lat niepodległości, myślał o wypełnieniu pustego miejsca po 
zlikwidowanej przez niemieckiego okupanta tablicy. Jego myśl do-
czekała się realizacji. Szkoda, że na tablicy zabraknie nazwisk tych, 
którzy ochotniczo wyruszyli do walki o wolną Polskę. Niestety, ich 
nieobecność na tablicy jest wynikiem różnorodnych stanów osobo-
wych podanych przez Stanisława Chmielka (25 ochotników) i An-
drzeja Nowakowskiego (17 ochotników), z których tylko 15 na-
zwisk jest rozpoznane, reszta pozostała anonimowa.

W gruncie rzeczy jednak nie jest istotne ilu ich było – siedemna-
stu czy dwudziestu pięciu. Wychowani na ideach powstańczych, 
byli skibą tej ziemi, kością z kości i krwią z krwi naszej wspólnoty 
skawińskiej. Mieli po kilkanaście lat, kiedy przystępowali do walki 
o Niepodległą Polskę, ale w sercach nosili ją głęboko zakodowaną. 
Pamiętali o klęskach powstania kościuszkowskiego w 1794 r., listo-
padowego w 1830 r., krakowskiego w 1846 r. i styczniowego 
w 1863 r. Dopiero w Legionach dane im było piekło tych klęsk 
przerodzić w niebo wolności i suwerenności w 1918 r. i 1920 r. Tym 
niezwykłym okolicznościom przypisać można parafrazę wypowie-
dzi Winstona Churchilla – nie ochotnikom w bitwie o Anglię 



— 27 —

w 1940 r., ale skawińskim Legionistom w naszej małej Ojczyźnie: 
„Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”. 

Setna rocznica wymarszu Sokołów ze skawińskiego gniazda do 
Legionów polskich jest niepowtarzalną okazją do przywrócenia 
skawińskim bohaterom zbezczeszczonej przez niemieckiego oku-
panta pamięci. Puste miejsce na fasadzie Sokoła, powstałe po zli-
kwidowanej przez hitlerowców tablicy, zaprasza do osadzenia no-
wej płyty poświęconej skawińskim Legionistom, która w przestrze-
ni pomnika Kazimierza Wielkiego winna być stylowa, jak patrzący 
na nią król.

Tytuł niniejszego opracowania jest może zaskakujący, ale po-
wstał pod wpływem artykułu Jana Liskiewicza Będzie pomnik na 
Rynku („Informator TPS”, nr 75), którego to pomnika do dziś nie 
ma…

Skawińscy bohaterowie z Prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Józefem 
Rembiesą (siedzi drugi od prawej). Stoją od lewej: Józef Fidziński, NN, Tomasz baliga. 
Siedzą od lewej: Władysław Jodłowski, Jan Muszyński, Karol Ocetkiewicz.
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Katarzyna Witek

PAMIęTAJCIE O „SOKOŁACh”

Dzisiaj już niewielu mieszkańców Skawiny pamięta o tym,  
że działała tutaj prężna organizacja, rozwijająca sprawność  

fizy-czną i hart ducha wśród młodzieży i starszych generacji,  
a także szerzyła kulturę wśród swoich członków i mieszkańców 
Skawiny. Pozostały w pamięci i kronikach popisy gimnastyczne, 
zabawy i bale, swoiste festyny oraz sztuki teatralne wykonywane 
przez kółko amatorskie skawińskiego „Sokoła”. Początek Sokolnic-
twa w Skawinie liczy się od roku 1896. Drugi etap jego istnienia 
rozpocznie rok 1914 – początek pierwszej wojny światowej i roz-
pad monarchii austro-węgierskiej. Wtedy Sokoli też nie pozostali 
bezczynni. W dniu 26 sierpnia 1914 r. spod budynku „Sokoła” wy-
maszerowała do Krakowa drużyna ochotników, która zasiliła kom-
panie legionów Józefa Piłsudskiego1 .

Aby upamiętnić to wydarzenie Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, 
w partnerstwie z Miejską biblioteką Publiczną w Skawinie oraz 
Fundacją Skawińskie Centrum Wolontariatu, przygotowało i reali-
zuje projekt „Pamiętajcie o «Sokołach» – promocja lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego i historycznego poprzez organizację zajęć 
edukacyjnych, wykonanie lalek w stroju historycznym i utworzenie 
portalu historycznego”. Zadanie to współfinansowane jest ze środ-
ków unii Europejskiej w ramach Oś 4 – LEADER: Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W jego realizacji 
wspiera nas również Gmina Skawina.

Projekt zakłada wydanie publikacji pt. Pamiętajcie o „Sokołach”, 
utworzenie portalu historycznego, wykonanie lalek w historycznym 
stroju damskim i męskim Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w sześciu wiejskich  
filiach Miejskiej biblioteki Publicznej. Podobnie jak przy projekcie 
„Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”, 40-centymetrowe lalki 
zostaną wykonane w sposób umożliwiający zaprezentowanie uczest-

1 Za: M. Pajączkowski, Mała monografia TG Sokół, mpis, TPS, s. 1.
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nikom zajęć edukacyjnych każ-
dego elementu stroju. Trafią one 
do: Miejskiej biblioteki Publicz-
nej w Skawinie oraz do jej sze-
ściu wiejskich filii, do czterech 
gminnych Izb Regionalnych, 
burmistrza i Wydziału Promocji 
MiG Skawina oraz Muzeum Re-
gionalnego w Skawinie. Stano-
wić one będą ciekawy i unikalny 
eksponat prezentujący historycz-
ne dziedzictwo regionu. utwo-
rzony zostanie też portal histo-
ryczny, który będzie promował 
lokalne dziedzictwo historyczne. 
Na jego stronach prezentowana 
będzie m.in. historia powstania 
i działalności Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”, a także 
ogólna wiedza o historii i trady-
cji regionu. uczestnicy zajęć 
poznają genezę Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” jako 
organizacji krajowej i lokalnej, 
wybitnych działaczy i ich wkład 
w rozwój Towarzystwa, udział 
członków TG „Sokół” w I woj-
nie światowej, w szeregach Le-
gionów Piłsudskiego. Zwrócona zostanie też uwaga na działalność 
Towarzystwa jako współorganizatora życia kulturalnego w Skawi-
nie (powstanie teatru amatorskiego, budowa własnego gmachu, or-
ganizacja imprez). 

Zajęcia rozpoczną się wiosną 2014 r., ale już dziś serdecznie 
zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie przygotowanym i ko-
ordynowanym przez Skawińskie Centrum Wolontariatu. Szczegó-
łowe informacje znajdą Państwo na stronach: www.tps.skawina.pl; 
www.biblioteka-skawina.pl; www.scw-skawina.pl

Członek skawińskiego Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”
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Agnieszka Zybek

KuRTYNA W GÓRę!

towarzystwo Przyjaciół Ska-
winy wraz z Fundacją Ska-

wińskie Centrum Wolontariatu 
i Miejską biblioteką Publiczną 
w okresie od lipca do grudnia 
2013 r. realizowało projekt 
„Kurtyna w górę!” – e-warsztaty 
teatralne promujące integrację 
międzypokoleniową. Impulsem, który skłonił organizatorów do 
podjęcia działań zmierzających do realizacji kolejnego przedsię-
wzięcia skierowanego do osób starszych, było duże powodzenie 
i życzliwe przyjęcie poprzedniego projektu „Czego Jan nie umie, 
tego Jaś go nauczy”, który zakończył się w czerwcu. „Zróbcie coś 
takiego w następnym sezonie!” – prosili jego uczestnicy, a także ci, 
którzy o zajęciach słyszeli od krewnych i znajomych. Przedsięwzię-
cie uzyskało finansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polity-
ki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
Osób Starszych na lata 2012–2013. Radość organizatorów była tym 
większa, że propozycji projektów było bardzo, bardzo dużo.

Zainteresowanie udziałem w projekcie, związanym z uczestnic-
twem w krakowskim życiu teatralnym oraz doskonaleniem umiejęt-
ności obsługi e-booków i komputerów było ogromne. Swój udział 
zadeklarowało ponad 40 osób w wieku 60+! Do uczestnictwa 
w projekcie zakwalifikowało się jedynie 30 osób, gdyż takie były 
jego założenia. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa ja-
kości i poziomu życia ludzi starszych poprzez aktywność społeczną 
i kulturalną. Ów cel miał zostać osiągnięty poprzez przeprowadze-
nie warsztatów informatycznych i teatralnych dla 30 osób starszych 
(60+) z wykorzystaniem komputerów i czytników e-booków, wyko-
nanie przez uczestników prezentacji multimedialnych, relacjonują-
cych i promujących projekt oraz organizację spotkania podsumowu-
jącego I i II edycję ASOS. Przez cały czas trwania projektu realizo-
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wana była również wymiana międzypokoleniowa poprzez udział 
w przedsięwzięciu wolontariuszy. 

Największą atrakcję projektu stanowiły niewątpliwie wyjazdy do 
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 9 października senio-
rzy mieli okazję zobaczyć ten teatr od kulis. Z ogromnym zaintere-
sowaniem podziwiali wspaniały gmach zaprojektowany przez Jana 
Zawiejskiego i wzorowany na najpiękniejszych teatrach europej-
skich. Trasa zwiedzania rozpoczęła się na widowni, a następnie 
wiodła przez lożę cesarską, westybul, foyer i garderobę Ludwika 
Solskiego. Specjalnie dla zwiedzających została opuszczona kurty-
na namalowana przez henryka Siemiradzkiego. Seniorzy z pomocą 
przewodnika teatru rozszyfrowywali antyczną alegorię Komedii, 
Tragedii, Piękna, Natchnienia i Prawdy. Po tej pierwszej wycieczce 
do teatru uczestnicy projektu wraz z opiekunami z niecierpliwością 
czekali na kolejną wizytę w „Słowackim”, podczas której tym ra-
zem kurtyna Siemiradzkiego podniesie się w górę, przygasną świa-
tła rampy i zacznie się prawdziwa gra aktorska… Ich życzenie 
spełniło się już 23 października. Seniorzy mieli niebywałą okazję 
zobaczyć w tym dniu sztukę autorstwa Sławomira Mrożka pt. Kar-
nawał, czyli pierwsza żona Adama. Sztuka Mrożka okazała się 
bardzo trudna w odbiorze i w interpretacji. Nowoczesna symbolika 
i współczesne dekoracje, mimo wspaniałej gry aktorów, nie uła-
twiały zrozumienia przesłania. Seniorzy jednak z uwagą śledzili 
przebieg akcji całej sztuki; analizowali każdy szczegół, dopytywali 
podczas antraktu o nurtujące ich problemy i aktywnie poszukiwali 
innych informacji w postaci plakatów, ulotek i książek do nabycia 
w holu teatru. Po wyjściu z teatru nadal trwały rozmowy i dyskusje 
na temat obejrzanej sztuki. Spełnił się zatem zamysł twórców – 
sztuka zaczęła żyć w nas.

Tydzień później, 29 października, seniorzy wybrali się do Mało-
polskiego Ogrodu Sztuki, znajdującego się u zbiegu ulic Rajskiej 
i Szujskiego w Krakowie, działającego pod nadzorem oraz w ścisłej 
współpracy z dwiema instytucjami: Teatrem im. Juliusza Słowac-
kiego i Wojewódzką biblioteką Publiczną. uczestnicy projektu 
obejrzeli tu sztukę pt. Każdy kiedyś musi umrzeć, Porcelanko w re-
żyserii Agaty Dudy-Gracz. Sztuka zainspirowana była Troilusem 
i Kresydą Williama Szekspira, w której temat został zaczerpnięty 
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z Iliady homera. Nowoczesna symbolika i nieszablonowe przedsta-
wienie konfliktu mitu trojańskiego wywołało mieszane uczucia se-
niorów. W rozmowach kuluarowych słychać było salwy zachwy-
tów, zażarte dyskusje, nieśmiałe pytania, a także wyrazy zgorszenia. 
Mimo to potraktowano obejrzaną sztukę jako ciekawy eksperyment, 
który niewątpliwie pozwoli na konstruowanie opinii w dyskusji nad 
odbiorem sztuki postmodernistycznej.

17 listopada, w niedzielny wieczór uczestnicy projektu przeżyli 
musicalową przygodę. A to za sprawą obejrzanej sztuki Tango Piaz-
zolla. Została ona napisana specjalnie do wspaniałej, zmysłowej 
muzyki Astora Piazzolli – wirtuoza tanga, wybitnego twórcy tanga 
argentyńskiego. Sztuka przypominała swą ramą Moulin Rouge 
Luhrmann’a i niezmiernie podobała się seniorom. Ogromne wraże-
nie wywarła na nich muzyka grana na żywo przez kwintet Tango 
bridge (pod kierownictwem Grzegorza Frankowskiego), a zwłasz-
cza wykonane na zakończenie genialne Libertango.

Ostatnią sztuką, którą mieli okazję zobaczyć seniorzy uczestni-
czący w projekcie „Kurtyna w górę!” był dramat henryka Ibsena 
Peer Gynt w reżyserii Rafała Sabary. Zawarta w nim wnikliwa 
analiza otaczającej rzeczywistości poprzez opowieść o ludziach, 
którzy żyją ułudą, wolą świat sztucznie wykreowany i daleki od 
jakiejkolwiek prawdy, skłoniła odbiorców do refleksji. Jednym 
z motywów, które pojawiły się w rozmowach i dyskusjach seniorów 
po obejrzanej sztuce, było uwypuklone w dramacie przeświadcze-
nie o pewnej złudności życia i ludzkich celów, nieustannego poszu-
kiwania sensu, który we współczesnym świecie coraz bardziej się 
zatraca .

Seniorzy uczestniczyli również w warsztatach teatralnych, na-
zwanych przez autorów projektu „Flirt z Melpomeną”, podczas 
których rozpatrywali istotę teatru w nawiązaniu do opinii Williama 
Szekspira, iż „świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno 
wchodzą i znikają”. Teatr potraktowany został podczas tych zajęć 
jako sposób komunikacji, jako obraz sytuacji społecznych, jako 
dialog. Proste reguły i jednoznaczne obserwacje sprawiają, że moż-
na powiedzieć, iż gdzie są dwie strony dialogu, tam jest już teatr. 
Zapoznając się z najciekawszymi i najnowszymi ustaleniami bada-
czy teatru seniorzy poszerzyli swoją wiedzę o teatrze antycznym 
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i średniowiecznym. Dowiedzieli się, skąd się wywodzi i jak wyglą-
dał teatr grecki, gdzie odbywały się pierwsze przedstawienia, 
w czym występowali aktorzy i jak uzyskiwano efekty specjalne. 
Warsztaty były próbą rekonstrukcji przebiegu spektaklu opisującą 
w szczegółach elementy gry, wyglądu aktora, ruchu scenicznego, 
zasadniczej roli chóru i muzyki. Słuchacze poznali też terminologię 
i najważniejsze kategorie związane z teatrem antycznym: tragizm, 
fatum, katharsis. Dowiedzieli się też, że w V wieku przed Chrystu-
sem Grecy nie mówili o widowiskach Ajschylosa czy Sofoklesa, 
używając określenia „teatr”, gdyż termin ten narodził się póź-
niej. Z kolei dostrzegając złożoność wyjątkowego okresu w historii 
Europy, jakim był Renesans, seniorzy mieli okazję poznać historię 
oraz sposób funkcjonowania teatru elżbietańskiego. Otrzymali też 
niezbędną porcję wiedzy na temat twórczości Williama Szekspira. 
Wreszcie uczestnikom projektu zostały zaprezentowane współcze-
sne tendencje teatralne, a także formy i konwencje najnowszego 
teatru. 

Zajęcia warsztatowe odbywające się w ramach projektu były też 
okazją, by porozmawiać o tym, jak się mówi w teatrze. uczestni-
kom przedstawiona została typologia monologów. Poprzez ćwicze-
nia na konkretnych przykładach słuchacze przyswoili sobie poję-
cia, takie jak: „apart”, czy „parabaza”. Poznali też różne funkcje 
dialogu. Równolegle prowadzone były warsztaty informatyczne, 
podczas których uczestnicy projektu poznali tajniki programów: 
MS-Power Point i MS Office – Picture Manager, co pozwoliło im 
na wykonanie prezentacji multimedialnych relacjonujących prze-
bieg projektu. Prezentacje te zostaną przedstawione 13 grudnia 
2013 r. podczas uroczystego podsumowania realizacji projektu, 
które odbędzie się w Pałacyku „Sokół”. Wydarzenie to będzie 
miało miejsce już po oddaniu materiału do druku, dlatego szcze-
gółową relacje przedstawimy w kolejnym numerze „Informatora”.
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Anna Kudela

WśRÓD GWIAZD I ANIOŁÓW  
ZE śRODOWISKOWEGO DOMu SAMOPOMOCY

Nasze dni są szare i zgrzebne. Zabiegamy w niemałym trudzie 
o nasz chleb powszedni. Zmagamy się z codziennymi troska-

mi, chorobą, nierzadko cierpieniem. Obawiamy się o przyszłość 
naszych najbliższych. Z niepokojem słuchamy coraz to groźniej-
szych wieści ze świata, które z upodobaniem przekazują nam me-
dia. bezskutecznie staramy się nadążyć za szaleńczym tempem 
życia. Nie mamy czasu ani ochoty na kontakty z drugim człowie-
kiem i coraz częściej po prostu nie dostrzegamy jego obecności 
obok nas…

Są jednak w naszym mieście – na szczęście są! – miejsca inne, 
wysepki ciszy i spokoju, oazy dobra i wzajemnej życzliwości, pro-
mieniujące na całe otoczenie. Należy do nich środowiskowy Dom 
Samopomocy. Nic dziwnego, że ludzie, którzy raz się zetknęli z tą 
placówką, pieczołowicie pielęgnują te kontakty, a każde teatralne 
widowisko jest dla nas wydarzeniem.

Tym razem skawinianie obejrzeli przedstawienie Sen aniołów 
autorstwa Stanisławy Szczepaniak, która też spektakl wyreżysero-
wała. Mimo iż było to wznowienie widowiska już wystawianego, 
sala kina „Piast” była pełna jak zwykle. Nic dziwnego! Któż z nas 
nie chciałby choć na chwilę znaleźć się w niebie, wśród aniołów 
i gwiazd? A w niebie właśnie cała rzecz się zaczyna. Aniołki ba-
wią się wesoło, inne z uwielbieniem wpatrują się w Stwórcę, jesz-
cze inne po prostu śpią. Jedynie bóg, Który Jest Miłością wydaje 
się smutny. Chodzi nerwowo po niebie, z niepokojem patrzy na 
anioły. Istotnie, ma poważne zmartwienie: zbliża się boże Naro-
dzenie i ludzie nawet chcą uczcić to święto, ale jakże nieodpo-
wiednio się do tego zabierają! Zdenerwowani, zmęczeni, biegają 
po sklepach, żeby przynieść jeszcze jedno kilo szynki, jeszcze je-
den prezent pod choinkę, koniecznie droższy, niż otrzymują krew-
ni sąsiada, żeby więcej, niż inni lampek zawiesić w oknie lub 
w ogródku… I to już wszystko? A gdzie choć iskierka radości 
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z przyjścia na świat bożego Syna? Gdzie miłość? Gdzie pomoc 
bliźniemu? Chwileczka zadumy nad swoim miejscem w świecie? 
Czas przedświąteczny zamienił się w jeden wielki i bardzo hała-
śliwy kiermasz, tak hałaśliwy, że zagłusza głos serca. Ludziom 
potrzebna jest pomoc! A inni? biedni, chorzy, odtrąceni, samot-
ni… uginają się pod ciężarem losu, czasem złe myśli przychodzą 
im do głowy …tak, ludziom potrzebna jest pomoc aniołów. Nie 
będzie im łatwo, muszą opuścić niebo. Kiedy obudzą się ze snu, 
będą już na ziemi. utraciły skrzydła i nie były rozpoznawalne na 
pierwszy rzut oka. Rzucone w ziemską rzeczywistość poznały 
bezmiar ludzkiej niedoli i same cierpiały fizycznie i duchowo. Po-
magały ludziom w wykonywaniu różnych prac i w przezwycięża-
niu przygnębienia. Opowiadały o bogu i dodawały sił do życia. 
Rozdawały wszystkie swe anielskie atrybuty: dobroć, urodę, blask 
oczu, wdzięk, łagodność, troskliwość. Do nieba mogły wrócić do-
piero wtedy, gdy ludzie rozpoznali w nich anioły i szli tam razem 
z nimi. śmiertelnicy prędzej czy później rozpoznawali ich, bo ich 
dobroć jak światło rozjaśniała świat i rozgrzewała serca.

Kiedy oglądałam to przedstawienie, pomyślałam sobie, że anio-
łowie naprawdę są wśród nas. To ta pani. Która przed niewielu laty 
odeszła do Pana, a za życia docierała do każdego kąteczka, w któ-
rym słychać było płacz dziecka lub jęk bólu chorego, i ta pani, 
która od dawna żyje pomiędzy własną rodziną a ludźmi w różnym 
wieku potrzebującym pomocy, i ten pan, który jej w tym dzielnie 
pomaga, narażając własne nietęgie zdrowie, i ten młody chłopiec, 
który podniósł i zaprowadził do domu pijaka, leżącego na ulicy 
w mroźną noc. „Pijak, nie pijak, ale też bliźni, prze pani. Zamarzł-
by tu na śmierć”.

W ostatnim akcie ludzie, którzy dzięki dotykowi anioła odnaleź-
li sens życia i siłę do działania, postanowili wspólnie wybudować 
DOM, w którym Zawsze będzie boże Narodzenie. Chyba im się to 
udało – ten dom stoi w Skawinie, przy ul. Węgierskiej.

Sen Aniołów wzruszał i skłaniał do refleksji. Aktorzy dali z siebie 
wszystko – wszyscy byli przekonywujący, zarówno odtwórcy głów-
nych ról, jak ci, którzy grali bez słów twarzą i gestem. Zespół 
składał się z dwudziestu pięciu osób, nie licząc prowadzącej przed-
stawienie autorki i reżyserki p. Stanisławy Szczepaniak. Piękna 
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muzyka sprawiła, że przesłania utworu trafiały prosto do serc ludz-
kich. To przedstawienie powinno zobaczyć jak najwięcej widzów. 
Wychodzi się z niego lepszym, bardziej wrażliwym człowiekiem. 
Sądzę też, że scenariusz pani Stasi powinien być opublikowany – 
z pewnością zainteresuje liczne zespoły!

Dziękujemy serdecznie Wykonawcom, Organizatorom i niezrów-
nanej Autorce i Pani Reżyser w jednej osobie – pani Stanisławie 
Szczepaniak. Gratulujemy sukcesu i niecierpliwie oczekujemy dal-
szych przedstawień. 
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Agnieszka Zybek

PuChAR STAROSTY POPŁYNĄŁ DO ChRZANOWA!

W dniu 22 października 2013 r. 
na basenie „Camena” w Skawi-
nie odbyły się II Powiatowe Za-
wody Pływackie Szkół Specjal-
nych o Puchar Starosty Krakow-
skiego. Organizatorem zawodów 
był Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Poczty Pol-
skiej w Skawinie oraz Centrum 
Kultury i Sportu w Skawinie. 
Patronat honorowy objął Staro-
sta Krakowski Józef Krzyworze-
ka. W zawodach udział wzięło 
łącznie 9 placówek, kształcą-
cych dzieci i młodzież niepełno-
sprawną intelektualnie: z Krako-
wa, Chrzanowa, Oświęcimia, 
Tarnowa i Nowego Targu. 

uroczystego otwarcia zawodów dokonała Pani Dyrektor Wydzia-
łu Edukacji Powiatu Krakowskiego Lidia Pycińska, która złożyła na 
ręce gospodarza – pani dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Skawinie Grażyny Wójcik – wyrazy uznania 
za podjęcie i wspaniałe zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia. 
pani dyrektor Grażyna Wójcik ciepło przywitała wszystkich zawod-
ników oraz szanownych gości, którzy przybyli na tę szczególną 
imprezę: „Dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście tutaj z nami. 
Wasza obecność jest dla nas sygnałem, że ci młodzi ludzie, którzy 
zmagają się na co dzień z własną słabością i ograniczeniami są dla 
Was bardzo ważni. Trzymajmy za nich wszystkich mocno kciuki, 
bo dla tych zawodników sport to nie tylko rywalizacja, ale też cięż-
ka praca i zaangażowanie”. Goście – w osobach pani dyrektor 
Wydziału Edukacji Powiatu Krakowskiego, Lidii Pycińskiej, pani 

uczniowie SOSW z Chrzanowa – zdo-
bywcy Pucharu Starosty
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dyrektor SP nr 1 w Skawinie, hanny Szczerbak, pani urszuli Wią-
cek i pana Zdzisława Samborskiego reprezentujących Fundację 
„Dar serca – Skawina”, Przewodniczącego TPS Stanisława Grodec-
kiego i wiceprezesa Fundacji SCW Mariusza Tarnopolskiego – oso-
biście zaangażowali się w sprawne przeprowadzenie zawodów 
biorąc udział w dekoracji zwycięzców w poszczególnych katego-
riach.

Pani Dyrektor podkreśliła też, że organizację tego typu zawodów 
umożliwia szkole świetny dostęp do zaplecza sportowego: bezpo-
średnie sąsiedztwo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Skawinie z Pływalnią Krytą „Camena”, jak również długotrwała 
współpraca placówki z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Ten swoisty festiwal pływacki realizowany był w kategoriach 
dziewcząt i chłopców w konkurencjach: wyścig stylem dowolnym, 
wyścig stylem dowolnym z deską, wyścig stylem grzbietowym 
i sztafeta 4 × 25 m. Zawodnicy pracowali na własny sukces, ale 
i także na sukces szkoły. Wszyscy zawodnicy rywalizowali na za-
sadach olimpijskich: wyścigi kwalifikacyjne w poszczególnych 
konkurencjach stwarzały im szansę na to, by zajęli jedno z trzech 
miejsc na podium i otrzymali odpowiednio medal złoty, srebrny lub 
brązowy – tłumaczy koordynator zawodów i pomysłodawca impre-
zy, Sebastian Krasny. Moment dekoracji zawodników dostarczył 
wielu wzruszeń. Niektórzy z tych uczniów pierwszy raz w życiu 
zostali wyróżnieni. Ale tak naprawdę w tych zawodach nie było 
przegranych. Dlatego wszyscy uczestnicy zostali odznaczeni meda-
lem. Wierzę, że dzięki tej sportowej imprezie każdy z zawodników 
jeszcze bardziej uwierzy w siebie. I przede wszystkim cieszę się, że 
zawody pływackie szkół specjalnych na stałe wpisały się w kalen-
darz naszych imprez międzyszkolnych. ” 

W wyniku klasyfikacji generalnej Puchar Starosty w tym roku 
popłynął do SOSW Chrzanów, jednak M a r c i n  G i z a – uczeń  
klasy III Przysposabiającej do Pracy – już zapowiedział, że w przy-
szłym roku wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczy w Skawinie zrobią wszystko, żeby go odzyskać! Każdy 
zawodnik zwycięskiej drużyny otrzymał z rąk pani dyrektor Graży-
ny Wójcik torbę na basen, w której znajdował się ręcznik, czepek 
i okulary do pływania. Reprezentacja gospodarzy w klasyfikacji 
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generalnej zdobyła w tym roku drugie miejsce, na które złożyły się 
indywidualne starty uczniów na dystansach 25 metrowych stylem 
dowolnym, grzbietowym i w sztafecie. A oto wyniki ich zmagań: 
J u s t y n a  P ł a s z e w s k a – dwa złote medale w stylu dowolnym 
i grzbietowym; M a r c i n  G i z a – brązowy medal w stylu grzbieto-
wym, 5 miejsce stylem dowolnym; D a m i a n  O k a r m u s – 4 miej-
sce w stylu dowolnym, 5 miejsce stylem grzbietowym; P i o t r 
ś w i e r c z e k – srebrny medal w stylu dowolnym, złoty medal 
w stylu grzbietowym; P r z e m y s ł a w  K a n i a – brązowy me- 
dal w stylu grzbietowym, 4 miejsce stylem dowolnym.

Dodatkowo w sztafecie 4 × 25 m – wspierani przez żywiołowo 
reagującą publiczność – wychowankowie SOSW w Skawinie zdo-
byli złoty medal pokazując, że w tym dniu hasło: „Jeden za wszyst-
kich – wszyscy za jednego” stało się jak najbardziej aktualne. 
W zawodach udział wzięli również: M a r c i n  K l a ś, którego dziel-
nie wspierała mama, oraz b a r t ł o m i e j  S z k l a r c z y k, M a r i u s z 
S i k o r a i Ł u k a s z  S p y t k o w s k i, którzy za swoje występy rów-
nież otrzymali medale.

Wspaniała atmosfera tych zawodów i ich świetna organizacja 
sprawia, że sukcesywnie zwiększa się liczba szkół, które pragną 
podjąć rywalizację o Puchar Starosty Krakowskiego w zawodach 
pływackich. Dużą satysfakcją dla organizatorów jest fakt, że dzieci 
czekają na te zawody i przygotowują się do nich cały rok. Radość 
na twarzach uczniów, które pierwszy raz stają na podium lub biją 
swoje własne rekordy jest bezcenna!
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Agnieszka Zybek

KONKuRS FOTOGRAFICZNY  
„KSIĄŻKA W ObIEKTYWIE” ROZSTRZYGNIęTY!

„Nie istnieją reguły opisujące dobrą fotografię, są tylko dobre foto-
grafie” – powiedział kiedyś Ansel Adams (1902–1984). Tym bar-
dziej miło nam było przyjąć do wiadomości, że pojawili się ucznio-
wie, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie fotogra-
ficznym pt. „Książka w obiektywie”. Konkurs zorganizowany został 
przez Skawińskie Centrum Wolontariatu, Towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny oraz Miejską bibliotekę Publiczną w Skawinie. Jego ce-
lem była promocja czytelnictwa poprzez wykonanie fotografii inspi-
rowanej ulubioną książką. Tematyka zdjęć była dowolna, mogło to 
być np. miejsce, w którym toczy się akcja danej książki, scena 
z książki, osoba ucharakteryzowana na jej bohatera, bądź też książka 
w ciekawej scenerii.

W dniu 14 października 2013 r. jury w składzie: Stanisław Gro-
decki i Małgorzata boksa (Towarzystwo Przyjaciół Skawiny), Ma-

I miejsce: Justyna Górnisiewicz, Ania z Zielonego Wzgórza
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II miejsce: Adam Falkowski, We mgle

riusz Tarnopolski (Skawińskie Centrum Wolontariatu), Michał 
Grzeszczuk i Anna Szatko (Miejska biblioteka Publiczna w Skawi-
nie), wyłoniło zwycięzców konkursu. Oceniając nadesłane prace 
jurorzy zwracali szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem 
konkursu, oryginalność ujęcia tematu oraz walory artystyczne pra-
cy. Po burzliwych dyskusjach werdykt Jury był następujący:  
I miejsce zdobyła J u s t y n a  G ó r n i s i e w i c z (17 lat) – zdjęcie  
pt. Ania z Zielonego Wzgórza – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Skawinie, II miejsce zdobył A d a m  F a l k o w s k i 
z bielska-białej (23 lata) – zdjęcie pt. We mgle, III miejsce zdobył 
P a w e ł  M a l i n a (15 lat) – zdjęcie pt. Robin Hood – Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie. Jurorzy postanowili 
też przyznać nagrodę specjalną – wyróżnienie, które otrzymała 
K a r o l i n a  K l u s (12 lat) za wykonanie zdjęcia pt. Atramentowa 
śmierć. uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom oraz dyplomów 
wszystkim uczestnikom konkursu odbyło się 31 października o go-
dzinie 10.00 w Miejskiej bibliotece Publicznej w Skawinie.
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Nagroda specjalna: Karolina Klus, Atramentowa śmierć

III miejsce: Paweł Malina, Robin Hood
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Jadwiga Zacharzewska

JESIENNE WSPOMNIENIA O LECIE W „SENIORKu”

Ach, wspomnienia, wspomnienia… Jesień nastraja nas nostal-
gicznie, sentymentalnie i refleksyjnie. Ale też jest co wspomi-

nać. Rozpoczęliśmy aktywnie wyjście z miejskich murów już 
wczesną wiosną.

Dzięki trosce o kondycję w zimie (ćwiczenia gimnastyczne 
w małej sali hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie i pływanie 
w basenie) pełni werwy w dniach 3–16 kwietnia ruszyliśmy do 
„Jędrusia” w Zawoi. Tu z zapałem budowaliśmy „Gminę Wawel”, 
ucząc się zasad funkcjonowania podstawowych jednostek admini-
stracyjnych, zakładania stowarzyszeń i grup wsparcia. W ramach 
tworzenia Gminy Wawel powstały trzy sołectwa: „Czakram” z soł-
tysem Małgorzatą Janiec-Janią na czele, „Smocza Jama”, w której 
sołtysowała bogumiła Mrugacz i „Kurza Stopka” z sołtysem Niną 
Żółkiewską. Na czele gminy, wybrana w pełnych emocji acz demo-
kratycznych wyborach stanęła wójt Maria blus. Kto miałby ochotę 
dowiedzieć się o tym, jak radziła sobie nasza gmina z finansami 
(walutą były Wawele), zarządzaniem, tworzeniem stowarzyszeń 
i innych form działalności pozarządowej, jak powstała gazeta „No-
winy z Wawelskiej Gminy”, może zajrzeć na stronę internetową: 
www.gminawawel.pl Warto jednak wspomnieć, że dzięki naszemu 
udziałowi w posiedzeniu prawdziwej Rady Gminy z Zawoi został 
rozwiązany problem zagryzania przez puszczane psy saren i innej 
drobnej zwierzyny. Przyjęta została nasza propozycja znakowania 
psów w celu ustalenia właścicieli. Ale bywało i tak:

Kryzys zawitał w sklepiku progi, ciastek nie mają, towar jest drogi. 
Ocet na półkach, wikt byle jaki, woda w butelkach i puste haki. 
Pieniędzy sporo, lecz w tym jest bieda, że się w sklepiku nic kupić nie da. 
Tu nie pomoże głowa radnego, gdy blask światowy jest do niczego. 
Zaradni radni wciąż zabiegają, gdzie wydać forsę co w kieszeni mają. 
Nic się nie martwcie Panie, Panowie,dieta radnemu idzie na zdrowie. 
Kiedy zostaną w kasie fundusze, to inwestycję na pewno ruszą. 
No, a że głowy na karku macie, to i nasz kryzys legnie na macie.
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14 października 2013 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa 
odbyła się konferencja podsumowująca projekt „budujemy Gminę 
Wawel z udziałem przedstawicieli miasta i uczestników projektu. 
Przybyli do nas: Antoni Gąsoł przewodniczący Sportu i Turystyki 
Niewidomych i Słabowidzących, Kazimierz Staryło z Tarnowskie-
go Stowarzyszenia KFS i TNS „Pogórze”, dyrektor Opieki Spo-
łecznej Antoni Wiatr i dr Tomasz Pasierbek z babiogórskiego Par-
ku Narodowego. Prowadząca konferencję Danuta Sametra odczy-
tała list od Ministra Pracy oraz list z urzędu Wojewódzkiego Ma-
łopolski.

W maju tradycyjnie ruszyliśmy do Orawic na baseny termalne, 
co pozwoliło nam cieszyć się wiosną. Rozochoceni słońcem posta-
nowiliśmy wyjść na spotkanie latu. Z początkiem czerwca wybra-
liśmy się do Czarnogóry, Albanii, bośni i hercegowiny na dzie-
sięć dni. Spotkaliśmy wszystkie cztery pory oku; słońce, ulewy, 
wiatr, i grad jak laskowe orzechy. Nie przeszkodziło nam to jed-
nak pięknie się opalić i zwiedzić wiele cudownych miejsc wybrze-
ża Adriatyku.

Jak morze, to morze. Po powrocie z Czarnogóry zapragnęliśmy 
relaksu nad bałtykiem. Ruszyliśmy na dwa tygodnie do Łazów. 
Także w czerwcu wzięliśmy udział w IX Powiatowym Dniu Senio-
ra w Więckowicach.

Sierpień zaprosił nas na trzy dni do bartkowej na I Przegląd 
Sceniczny Klubów Seniora z Małopolski pt. Starsi Panowie Dwaj.  
Po raz pierwszy pod nazwą „Klika” wystąpił nasz kabaret z progra-
mem opracowanym przez Marylę borowiecką. Część aktorów pre-
zentowała się wspaniale w skawińskich strojach ludowych. Wkrótce 
będzie je miało wielu z nas, bo właśnie są szyte.

W dniach 2–5 sierpnia pod przewodnictwem Zuzanny Wędzichy 
i Marii blus wybraliśmy się „śladami Jana III Sobieskiego” zwie-
dzić Roztocze Zamojskie. Pogoda cudowna, słońca w nadmiarze. 
Krasnogród, Zamość, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Guciowa Zagro-
da i Łańcut zupełnie nas oczarowały. Jak to dobrze, że mogliśmy 
poznać te mało nam znane okolice! Organizatorom dziękujemy.

Ale na tym nie koniec, bo zaczął nas wabić las z ofertą grzybo-
brania. To pragnienie zaspokoiliśmy jadąc do zaprzyjaźnionego 
Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Tucznie. O tej miejsco-
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wości wspominałam w zeszłym roku. Miło, że pensjonariusze nas 
oczekiwali. Felek Szczypczyk, Ewa Tarnopolska, bogusia Mrugacz, 
Jan hajto i Maria Gołda podjęli tradycję koncertów dla chorych 
tworząc zespół grająco-śpiewający. były też wycieczki, grzybobra-
nia i zabiegi lecznicze. Wróciliśmy pełni sił z ciągle niezaspokojoną 
chęcią zwiedzania. Dlatego pod koniec września wybraliśmy się do 
złotem i miedzią barwionego Ojcowa. Profesjonalny przewodnik 
Ojcowskiego Parku Narodowego Roman Tekieli zdumiał nas swo-
im profesjonalizmem i wiedzą. Jechaliśmy przez Skałę Kmity, Do-
linę Rudawy, Giebułtów, biały Kościół. Podziwialiśmy zameczek, 
muzeum, skały i pełną niezwykłych zjawisk krasowych Grotę Nie-
toperzy. Aż trudno uwierzyć, że tak cudowna okolica leży o rzut 
beretem od Krakowa. Można tu być wiele razy i ciągle na nowo się 
zachwycać.

Lato pożegnaliśmy wyjazdem do Orawic na baseny termalne 
i wędrówką wśród gór i hal, pokrytych dywanami zimowitów i pla-
mami żółtych kaczeńców w przydrożnych rowach.

No, a na koniec dożynki w Klubie „Seniorek”, rozpoczęte wystę-
pem z dożynkowym chlebem, ofiarowanym i wręczonym Marii 
blus – prezes klubu, i przyśpiewkami wg scenariusza Maryli boro-
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wieckiej z graniem Felka Skrzypczyka i Mariana Czapkiewicza. 
Przyniesione przez klubowiczów obfite plony zaprzeczyły progno-
zom związanym z suszą. Aż serce rosło na widok dorodnych ka-
baczków, dyni, cukini, pomidorów, papryki, wszelakich owoców 
i ziół. Pachniały warzywa, kiszone ogórki, soki, konfitury, owoce 
i ciasta. Nęciła nalewka. Degustacja zachęcała do zakupów. Pierw-
sze Miejskie Dożynki zaszczycili swą obecnością pracownicy urzę-
du Gminy i członkowie TPS.

Lato nie przeszkodziło nam w spotkaniach z interesującymi ludź-
mi. W Czarnogórze gościliśmy w oliwkowym sadzie na kolacji u Po-
lki z Wałbrzycha, mieszkającej tam od ponad dwudziestu lat poetki 
piszącej po polsku i serbsku. Pani Marzena jest również rzeźbiarką. 
Rzeźbi w bardzo twardym drzewie oliwkowym. Jest żoną Serba 
z Czarnogóry, właściciela restauracji, w której się żywiliśmy. Ma 
dwóch wspaniałych dorastających synów i bardzo tęskni za Polską.

Do ciekawych spotkań należała rozmowa z aktorką Teatru baga-
tela Ewą Miloń, która obiecała nam fachową pomoc w pracach 
naszego kabaretu „Klika”. Dużą przyjemność swą obecnością zrobił 
nam prawdziwy gawędziarz Roman Tekieli, z którym później wy-
braliśmy się do Ojcowa. 

bardzo cenimy sobie współpracę ze szkołami, przedszkolami, 
Muzeum Regionalnym, Klubem „Lajkonik” z Krakowa, Stowarzy-
szeniem „Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi”. Towarzystwu Przyja-
ciół Skawiny, Skawińskiemu Centrum Wolontariatu oraz Miejskiej 
bibliotece Publicznej zawdzięczamy udział w dwóch arcycieka-
wych projektach: „Czego Jan nie umie tego Jaś go nauczy” i „Kur-
tyna w górę!”

Jestem pewna, że nadal będziemy chodzić na gimnastykę i basen. 
Mamy też w planie kilka wyjść do krakowskich teatrów, Teatru 
„Maska” w Skawinie i kina. Znowu odwiedzą nas z okolicznościo-
wymi występami przedszkolacy i uczniowie. Nie zamierzamy rezy-
gnować z udziału w koncertach, imprezach i spotkaniach organizo-
wanych przez skawińskie i nie tylko środowisko. Wciąż żyjemy 
pełnią życia!

W naszej codziennej działalności wspiera nas Gmina Skawina, 
która również współfinansowała wycieczkę do Ojcowa oraz dwa 
wyjścia do kina.
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Stefania Dudka

AWANturA

Ale będzie awantura
bo zginęła czarna kura.
Takie piękne jaja niosła
no a teraz w diabły poszła.

Jajka były jak bułeczki
oj byłyby pisaneczki.
Co ja teraz zrobię biedna
została liliputka jedna.

Aż tu synek woła: mamo!
czy patrzyłaś w sieni rano?
Coś tu w kącie cienko piszczy…
zalęgły się pewno myszy.

Kot ciekawie z pieca zerka
czy na misce jest wyżerka
i wcale mu to nie w głowie
żeby myszy w domu łowić.

Woła męża gospodyni:
Waluś! Wyłap myszy w sieni
na kota nie masz co liczyć
Musisz mu d… oćwiczyć.

Gospodyni hopła na stół
bo gospodarz już niesie wór
i z przejęcia aże sapie
że myszy do wora złapie.

Gospodarz do żony woła:
złaźże  Magduś z tego stoła
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przecież w sieni nie mysięta
wylęgły się, a kurczęta.

To dopiero awantura
znalazła się czarna kura
i dwanaście kurcząt miała
co je w sieni wysiedziała.

Oj powoli, oj powoli
bo mnie aże głowa boli:
już wylęgły się gąsięta
kaczka rodzi już kaczęta.

Jak kurczęta znów dodamy
to już fermę drobiu mamy.
Trza to wszystko porachować
i do uNII zameldować.

bo tam jakieś normy mają
których bardzo przestrzegają
To tam wszystko zapisują
potem to opodatkowują.

A jak to zarejestrują
to potem zakolczykują
Ale czy kto myśli w górze
jak tu kolczyk przypiąć kurze?

Ani ucha, ani ryja
to dopiero będzie chryja.

Post scriptum: bardzo nam się ten tekst spodobał. Zawiera zabawną 
anegdotkę i dowcipnie ilustruje perypetie gospodarczo-unijne.  
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Zuzanna Wędzicha

LOSY, WIęZY I SENTYMENTY

Myśląc o przyszłości, sięgamy często w przeszłość. Debatujemy 
nad sprawami i wydarzeniami. Korzystamy z materiałów spi-

sanych i tak miło jest żyć i dążyć do nowych celów, mając w świa-
domości dorobek przodków. Obecnie nasza młodzież wyjeżdża za 
chlebem za granicę, ale były czasy, kiedy nasi dziadkowie, pra-
dziadkowie czynili to również. Przyjeżdżali bogaci, budowali wła-
sne gniazda tu, na naszej rodzinnej ziemi. Okres panowania królów 
i książąt również był czasem przemieszczania się ludności, często 
na rozległe tereny, zwłaszcza wojsk polskich. Dziwi nas dzisiaj, jak 
podróżujący mogli konno pokonywać takie olbrzymie przestrzenie. 
bardziej docenimy ich trud i poświęcenie, wybaczając i pomijając 
błędy, które popełnili. 

W hołdzie królowi Polski Janowi III Sobieskiemu, z okazji przy-
padającej w tym roku 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej, Stowa-
rzyszenie „Nasz Dom – Nasze Wielkie Drogi” wraz z zaprzyjaźnio-
nym klubem „Seniorek” ze Skawiny i Towarzystwem Przyjaciół 
Skawiny uczestniczyło w wycieczce na Roztocze i do Zamościa. 
Inicjatywa wycieczki wyszła od przedstawicieli Wielkich Dróg, 
królewskiej wioski Sobieskiego – osady Radwanitów. Mieszkańcy 
Wielkich Dróg postanowili w szczególny sposób uczcić rocznicę 
bitwy pod Wiedniem. 2013 – to Rok Jana III Sobieskiego. Plan 
wycieczki obejmował miejsca związane z polskim królem. Grupa 
34-osobowa 2 sierpnia wyruszyła śladami naszego znakomitego 
wodza i władcy. 

Pierwszym miejscem postoju był Łańcut, założony przez króla 
Kazimierza Wielkiego ok. połowy XIV w.  Kolejnymi właściciela-
mi dóbr łańcuckich byli przedstawiciele wielkich rodów polskich: 
Pileccy, Stadniccy, Lubomirscy i Potoccy. Obecny przepiękny za-
mek, który mogliśmy zwiedzić, wzniesiony został na polecenie 
Stanisława Lubomirskiego. Lubomirski w latach 1629–1642 był 
wojewodą krakowskim. W II połowie XVIII w. właścicielka Łań-
cuta Izabela z Czartoryskich przekształciła tę fortecę w zespół pa-
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łacowo-parkowy. Pałac wypiękniał. Pod koniec XVIII w. należał 
do najwspanialszych rezydencji w Polsce. W 1830 r. wnuk księż-
nej Alfred I Potocki utworzył ordynację. Następni właściciele 
upiększali i dbali o zamek. bywali w nim przedstawiciele rodów 
królewskich, arystokracja polska i zagraniczna. 

Miejscem pobytu i noclegu był Zamość, do którego zawitaliśmy 
na kolację. 3 sierpnia po śniadaniu udaliśmy się do Szczebrzeszyna. 
Ze względu na swoje położenie miasto uważane jest za stolicę Roz-
tocza zachodniego, nazywanego też Roztoczem Szczebrzeszyńskim. 
Główną jego rzeką jest Wieprz. Wody Wieprza dawniej poruszały 
dwa młyny – Cukrownię Klemensów i elektrownię wodną w Mi-
chałowie. Cukrownia obecnie nie istnieje. W Michałowie znajduje 
się pałac Zamoyskich. Młyn wodny zastąpiono elektrycznym. Za-
równo rzeka Wieprz, jak i pobliski zalew w Nieliszu, obfitujący 
w ryby, są ulubionym miejscem wędkarzy. Szczebrzeszyn w wie-
kach XIV, XV i XVI był ważnym ośrodkiem gospodarczym, poli-
tycznym i kulturalnym w Polsce. Poprzez liczne najazdy Kozaków, 
Szwedów, Tatarów i Turków został zniszczony, tracąc znaczenie na 
rzecz założonego w 1580 r. Zamościa. W okresach walk o Grody 
Czerwieńskie, toczących się między Polską a Rusią, Szczebrzeszyn 
odwiedzali władcy Polski – bolesław Chrobry, bolesław śmiały, 
Leszek biały i Kazimierz Wielki, a w okresach świetności – królo-
wa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Stefan batory, zaś później hetman 
Jan Sobieski i Michał Korybut Wiśniowiecki.

Właścicielem „Państwa Szczebrzeszyńskiego”, w skład którego 
wchodziły miasta: Szczebrzeszyn, Goraj, Turobin oraz kilkadziesiąt 
wsi, stał się Dymitr z Goraja. Piastował on w królestwie wiele sta-
nowisk: był podskarbim koronnym, marszałkiem dworu, należał do 
bliskich współpracowników Ludwika Węgierskiego i Władysława 
Jagiełły. Przybywającego do Polski Jagiełłę w 1386 r. Dymitr przy-
witał tymi słowy: 

będziesz panował nad potężnym i wielkim narodem, szanuj więc jego prawa i swo-
body, kochaj królową Jadwigę a wielbić Cię będą potomni.

I tak oto historia biegnie naprzód, łącząc miasta i wsie. Zwiedzi-
liśmy cmentarz, zatrzymując się przy nagrobku Stanisławy Kaczo-
rowskiej. W Szczebrzeszynie w księgach stanu cywilnego znajduje 
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się dokument stwierdzający chrzest syna Felixa Pawła Kaczorow-
skiego, w linii żeńskiej dziadka Jana Pawła II. Pradziadek papieża 
Mikołaj Kaczorowski był fornalem w majątku w Michalowie koło 
Szczebrzeszyna. 

Matka Jana Pawła II to Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa. I tak 
losy połączyły mieszkankę Roztocza z Wadowicami – zdawałoby 
się tak odległe miasta. Opisując to sięgam myślami do mojego po-
bytu w Krakowie i obecnie na terenie Małopolski. Nagrobek Stani-
sławy Kaczorowskiej to figurka przedstawiająca około 15-letnią 
dziewczynkę, która jedną rękę przytula do głowy, w drugiej trzyma 
gałązkę z różą. Figurka stoi obok grobowca rodzinnego Szyduczyń-
skich, moich dziadków od strony mamy. Dbając o grób rodzinny, 
zawsze dbałam o tę kamienną postać. Wówczas nie wiedzieliśmy 
o kogo to chodzi. Opowiadano, że pochodziła z pobliskiego Mie-
chowa, zmarła podobno z powodu problemu z zębem. Malowałam 
jej ciągle kołnierzyk, mankiety, kokardę na końcu warkocza i pęki 
róży w dłoni i obok krzyża wykutego w kamieniu, a stylizowanego 
na drewniany. Nagrobek pochodzi z 1926 roku. Przypadek sprawił, 
że w roku 2001 Andrzej Strzetuski poszukując rodziny swojej mat-
ki, pochodzącej z Kaczorowskich odnalazł dokument wyjaśniający 
związki papieża Jana Pawła II ze Szczebrzeszynem. 

Nie mogliśmy również pominąć bagatelnej rzeźby chrząszcza 
ustawionego nad źródełkiem, który za przyczyną żartobliwego 
wiersza Jana brzechwy stał się symbolem miasta.

Kolejnym miastem, które odwiedziliśmy w sobotę, był Zwierzy-
niec. Nazwę swą zawdzięcza zwierzętom: żubrom, łosiom, tarpa-
nom sprowadzonym przez ordynata Jana Zamoyskiego. W tutejszej 
letniej rezydencji Zamoyscy podejmowali znakomitych gości: Wła-
dysława IV, Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. 
To właśnie w tym od niedawna miasteczku rozkwitła miłość Jana 
Sobieskiego i Marii Kazimiery, najpierw żony Jana „Sobiepana” 
Zamoyskiego, później królowej Marysieńki. W Zwierzyńcu latem 
można skorzystać z kąpieliska Echo, popłynąć kajakiem po Wie-
przu, skorzystać z przejażdżki konnej, a zimą kuligiem. Najpięk-
niejszym zabytkiem Zwierzyńca, a nawet jego symbolem jest baro-
kowy kościół „ na wodzie” z 1747 roku. Godny uwagi jest Pałac 
Plenipotenta i stare, dwustuletnie zabudowania czynnego do dziś 
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browaru. Ta niewielka osada-miasto leży w Roztoczańskim Parku 
Narodowym .

Niedzielę 4 sierpnia spędziliśmy w Krasnobrodzie – miejscu zwią-
zanym z Marią Kazimierą d’Arquien Sobieską. Krasnobród od cza-
sów Zygmunta III Wazy otrzymał potwierdzenie praw miejskich. Po 
powstaniu styczniowym utracił je, aby ponownie odzyskać w 1955 r. 
. Miasteczko znajduje się w dolinie rzeki Wieprz, przez co ma wyjąt-
kowy mikroklimat, sprzyjający leczeniu górnych dróg oddechowych. 
Żywiczne lasy sosnowe, czysta woda, przepiękne krajobrazy są atrak-
cją dla turystów. Miejscowość jest znanym ośrodkiem kultu religijne-
go. Nie kto inny, jak sama Marysieńka, mająca problemy zdrowotne, 
pod koniec XVII w. ufundowała tu kapliczkę św. Rocha. Sama po-
chodziła z Francji a św. Roch był postacią wyjątkową, patronem 
chroniącym od zarazy, która wówczas rozprzestrzeniała się w Euro-
pie. Roch był uznany za najpopularniejszego ze świętych, który swo-
im życiem i postępowaniem zasłużył na wyjątkowy kult. Stawiano 
mu masowo ołtarze, kaplice i kościoły. Spotkać je można w hiszpa-
nii, Niemczech, Włoszech, Niderlandach, Szkocji, Irlandii, Danii, 
Finlandii oraz w Polsce. Opiekun od wścieklizny, patron piekarzy, 
cukierników, żeglarzy, ogrodników i chirurgów. Kobiety modliły się 
do niego o udany poród. Kapliczka dotrwała do 1935 r. kiedy to 
zburzył ją przewracający się olbrzymi dąb. W 1943 r. właściciel tu-
tejszego majątku postawił nową. Drewniane schody zbudowano do-
piero w 2000 r. Kaplicę otaczają olbrzymie buki, mające również 
właściwości uzdrawiające. W 1680 r. w Krasnobrodzie została uzdro-
wiona właśnie Marysieńka Sobieska. W dziesięć lat później, jako 
wotum wdzięczności, rozpoczęła ona budowę nowego kościoła. Nad 
wejściem umieszczono tablicę fundacyjną głoszącą: 

D.O.M Sumptibus et impensis serenissimae Mariae Casimirae Reginae Poloniae divae 
memoriae serenissimi ac potentissimi per orbem loannis III, Poloniae Regis consortis, 
ex voto pro oblenta in hoc loco coram Thaamaturga icone, iam desperata valentudine, 
haec sacra domus honori b.V.M exstructa et consecrata anno 1699.

W tłumaczeniu polskim: 

Panu Najlepszemu i Największemu. Kosztem i nakładem najjaśniejszej Marii Kazi-
miery, królowej Polski, towarzyszki życia świętej pamięci najjaśniejszego i najpotęż-
niejszego w świecie Jana III, króla Polski jako wypełnienie ślubu za odzyskane w tym 
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miejscu przed cudownym obrazem, a już bezpowrotnie utracone zdrowie, ten święty 
przybytek został wzniesiony ku czci Najświętszej Dziewicy Maryi i poświęcony 
w roku 1699.

Po obejrzeniu Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej zajrzeliśmy do za-
grody Guciów. Piękne, fachowe opowieści m.in. o meteorytach oraz 
o dziejach naszych pradziadów uwieńczyło to niedzielne popołu-
dnie. Każdego dnia pobytu na Zamojszczyźnie czas po obiedzie 
poświęciliśmy na zwiedzanie Zamościa. Nazwany „Padwą Półno-
cy”, „Perłą Renesansu” dzisiejszy ok. siedemdziesięciotysięczny 
Zamość nawiązuje do renesansowych korzeni. Miasto jest dziełem 
myśliciela, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoy-
skiego (1542–1605), uważane za idealne. Od 21 lat znajduje się na 
elitarnej Liście światowego Dziedzictwa uNESCO. Rynek (salon 
miasta) to idealny kwadrat o wymiarach 100 × 100 metrów, z ma-
nierystyczno-barokowym ratuszem, otoczony ormiańskimi kamieni-
cami. Dalej znajduje się wspaniała katedra, uważana za najpiękniej-
szą w polskiej architekturze sakralnej. Pałac Zamoyskich z lat 
1579–1586 zbudowano wg projektu bernarda Moranda (1540– 
–1600). Oglądaliśmy pomnik założyciela miasta, Arsenał – obecnie 
siedzibę Muzeum barwy i Oręża, a także bramy: Lwowską, wybu-
dowaną w XVII w., Starą i Nową bramę Lubelską, bramę Szcze-
brzeską oraz Rotundę – Mauzoleum Martyrologii Zamojszczyzny, 
zbudowaną w latach 1825–1831. Wszystko otaczają mury miejskie, 
które czyniły z Zamościa twierdzę tak potężną, że obce wojska ni-
gdy jej nie zdobyły. Od 30 lat w Zamościu odbywa się lato teatral-
ne. Pogodne dni sierpnia, które dane nam było spędzić na Roztoczu, 
wyjątkowo sprzyjały wycieczkowiczom, choć wielu zakątków nie 
byli oni w stanie obejrzeć w tak krótkim czasie. Kraków i Zamość 
to dwa miasta rywalizujące, uzupełniające się i powiązane wspania-
łym historycznym dziedzictwem.  
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Anna Kudela

PRZYRZEKAM uROCZYśCIE…

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika są w tym 
roku szkolnym cztery klasy pierwsze. Ich wychowawczynia-

mi są panie Ilona Jodłowska w I a i barbara Milc w I b. Klasa I c 
jest klasą integracyjną, ma więc dwie opiekunki – panie Małgorza-
tę Skorus oraz Annę Ryczek. Klasę I d prowadzi pani Małgorzata 
Kania. Ten zespół nauczycielsko-uczniowski rozpoczyna edukację 
w jubileuszowym, pięćdziesiątym roku funkcjonowania „jedynki”.

I oto 16 października kolejne pokolenie pierwszoklasistów zosta-
ło oficjalnie przyjęte do wielkiej rodziny wychowanków tej zasłu-
żonej szkoły. Przedstawicielki TPS Czesława Kopeć i Anna Kudela 
miały zaszczyt i ogromną przyjemność uczestniczyć w tym wyda-
rzeniu wraz z innymi gośćmi i licznie zgromadzonymi rodzicami.
uroczystość przebiegała w atmosferze powagi i serdecznych wzru-
szeń; bądź co bądź pierwszaki podejmowały pierwsze w swym 
życiu poważne, długoterminowe zobowiązanie! Słuchały więc 
uważnie skierowanych do nich słów pani dyrektor hanny Szczer-
bak, która krótko i jak zawsze przekonywująco opowiadała im 
o wielkich tradycjach szkoły, o potrzebie ich szanowania i rozwija-
nia, o sensie ślubowania i pasowania na ucznia. 

Słowa jej najwidoczniej trafiły pierwszoklasistom do przekona-
nia. Widać było, że są świetnie przygotowani do złożenia przyrze-
czenia: z przejęciem powtarzali jego słowa, wpatrzeni w sztandar 
szkolny prostowali się w postawie na baczność, wszystkie oczy 
błyszczały jak latarki, czasem tylko zerkając ku widowni, by wzro-
kiem znaleźć mamę, tatę, a czasem – młodsze rodzeństwo. Trzeba 
przyznać, że dzieci prezentowały się imponująco w swych zgrab-
nych, granatowych kamizelkach, białych bluzeczkach i przydają-
cym malcom dostojeństwa biretach z kolorowym otokiem. Każdy 
oddział miał otok w innym kolorze i taką samą barwę miał ogrom-
ny ołówek, którym pani Dyrektor i jej dwie Zastępczynie dokony-
wały aktu pasowania na ucznia. Całość była przeprowadzona bar-
dzo sprawnie, bez żadnych dłużyzn. Ceremonię ślubowania prowa-
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dzili przedstawiciele Samorządu uczniowskiego, którzy także ży-
czyli nowo przyjętym do społeczności uczniowskiej wielu sukcesów 
i wielu radości płynących ze szkolnego życia. My, przybysze spoza 
szkoły, od dłuższego czasu obserwujemy z satysfakcją, że kolejne 
samorządy uczniowskie coraz pewniej się czują w roli współgospo-
darza placówki. To dobry znak!

Program artystyczny, bogaty i urozmaicony, przygotowały same 
pierwsze klasy, pod kierunkiem swych pań. były w nim elementy 
poważne, patriotyczne, ale nie zabrakło humoru i zabawnych sce-
nek. Nie sposób było nudzić się nawet przez chwilę. Nie widziałam 
też, żeby ktokolwiek zerkał na zegarek. Wyobrażam sobie ile trudu 
i mrówczej pracy włożyły Panie Wychowawczynie w tak perfekcyj-
ne przygotowanie podopiecznych i do samego przyrzeczenia od 
strony wychowawczej i organizacyjnej, i do tak atrakcyjnego wy-
stępu! Przecież rok szkolny zaczął się parę tygodni temu! Prawda, 
że dzisiejsi pierwszoklasiści nie są już takimi nowicjuszami jak 
niegdyś, że mają za sobą pierwsze doświadczenia i umiejętności 
wyniesione z przedszkoli lub przynajmniej „zerówek”, ale jako 
zespół klasowy są zupełnymi debiutantami. Tym bardziej podziwu 
godna była przygotowana przez nich impreza. 

ślubowanie zostało tak sprawnie zorganizowane, że nawet drob-
ne niedoskonałości nagłośnienia na początku nie zdołały go zakłó-
cić. Warto też podkreślić, że gołym okiem widoczna była harmonij-
na współpraca szkoły i rodziców, co dobrze rokuje pierwszakom na 
dalsze lata ich nauki.

Na zakończenie uroczystości pani Dyrektor jeszcze raz przypo-
mniała o pięćdziesiątej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Skawinie, zapraszając zebranych do udziału w obchodach 
jubileuszowych. ślubowanie, które właśnie się zakończyło, było 
pięknym otwarciem roku jubileuszowego.



— 56 —

Anna Kudela

PO NITCE DO KŁębKA

fundacja Skawińskie Centrum Wolontariatu we współpracy ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie 

oraz Szkołą Podstawową nr 4 w Skawinie w okresie od październi-
ka do listopada 2013 r. realizowała projekt „Po nitce do kłębka”. 
Pod tym intrygującym tytułem zawarte zostało podjęte przez auto-
rów projektu odważne przedsięwzięcie prawdziwej integracji dzieci 
niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. W realiza-
cję projektu włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w oso-
bach Anny Kudeli i Stanisława Grodeckiego.

W ostatnich latach wiele mówi się o integracji. W zakresie edu-
kacji słowo to stało się szczególnie modne. Mimo to dzieci niepeł-
nosprawne często spotykają się z niezrozumieniem, zdziwieniem, 
a także lękiem.W dużej mierze wynika to z braku inicjowania sytu-
acji, w których dzieci niepełnosprawne pozostają w przyjaznych 
i równoprawnych kontaktach z rówieśnikami. 

uczestnicy projektu w Teatrze Lalki i Aktora „Groteska”
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Projekt „Po nitce do kłębka” rozpoczęła lekcja wychowawcza, 
przeprowadzona przez nauczycieli-oligofrenopedagogów z ucznia-
mi Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie. Podczas tych zajęć dzie-
ci poznały specyfikę funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie, dowiedziały się, z jakimi problemami zmagają się 
oni na co dzień, otrzymały też praktyczne wskazówki, w jaki spo-
sób mogą im pomóc. „Zależało nam nie tylko na tym, aby oswoić 
dzieci z problemem niepełnosprawności i ze wszystkimi jego 
aspektami, ale przede wszystkim jak najlepiej przygotować tych 
młodych ludzi do pierwszego kontaktu z ich niepełnosprawnymi 
rówieśnikami” – mówią koordynatorki projektu z SOSW w Skawi-
nie Agnieszka Zybek i Wioletta Wójcik. Już pierwsze minuty zajęć 
pokazały, jak bardzo potrzebna była ta lekcja. Dzieci otwarcie przy-
znawały, że bardzo trudno zrozumieć jest kogoś, kto w ich odczuciu 
zachowuje się dziwnie, że oprócz empatii, żalu i litości na widok 
osoby niepełnosprawnej czujemy często strach i obawę. Wprowa-
dzone w zagadnienie niepełnosprawności za pomocą bajek psycho-
edukacyjnych miały okazję spojrzeć na świat poprzez optykę osoby, 
która na co dzień zmaga się ze swoja chorobą i ograniczeniami. 

Następnie 23 października w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawi-
nie zorganizowane zostało spotkanie integracyjne, podczas którego 
uczniowie biorący udział w projekcie (łącznie 40 osób) mogli się ze 
sobą poznać i nawiązać „nić porozumienia”. „Nie mogliśmy się 
doczekać, aż do nas przyjedziecie” – tymi słowami w imieniu go-
spodarzy powitała naszych uczniów Sara – jedna z uczestniczek 
projektu. „2 października po przeprowadzonej lekcji wychowaw-
czej dostaliśmy od waszych pań słodycze i wszyscy zgodnie posta-
nowiliśmy otworzyć paczkę z cukierkami dopiero podczas dzisiej-
szego spotkania. bardzo się cieszymy, że tu jesteście”. Ten piękny 
gest był szczerym zaproszeniem do wzajemnego poznania się 
wszystkich dzieci i wspólnej wspaniałej zabawy. Siedząc w dużym 
kręgu uczniowie poznawali swoje imiona. A pomagał im w tym 
niestrudzony miś Fredzio, który wędrował po sali z rąk do rąk i 
swoją zabawną minką dodawał odwagi szczególnie tym, którzy z 
trudem usiłowali je wypowiedzieć. I oczywiście – tylko on zapa-
miętał  wszystkie imiona dzieci! Następnie uczestnicy projektu 
starali się stworzyć piękny „las rąk” na przygotowanych kartono-
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wych drzewach. Jesienne liście, które przyklejali na gałęziach, 
miały doczepione wizytówki z ich imionami. I w ten sposób dwa 
nieznane dotąd światy połączyły się! Słońce wdzierające się przez 
okna sali gimnastycznej uśmiechało się do nich swymi ciepłymi 
promieniami. A oni kontynuowali wspólną zabawę. śpiewali pio-
senki i tańczyli w rytmie największych przebojów. Po tych wszyst-
kich atrakcjach czekał na dzieciaki wspaniały poczęstunek przygo-
towany przez gospodarzy tego szczególnego spotkania, barbarę 
Jelonek i Renatę Mlostek – nauczycieli-koordynatorów projektu 
z SP nr 4 w Skawinie.

30 października uczniowie z obu placówek przeżyli wspólną 
„teatralną przygodę”. Wybrali się bowiem do Opery Krakowskiej 
na edukacyjny spektakl pt. Opera B/O. Już w autobusie widać było 
postępy w procesie integracji całej grupy. Dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Skawinie witały się jak starzy znajomi. Zgodnie z obietnicą 
sprzed kilku dni przygotowano na ten wyjazd plakietki, które zna-
komicie pomagały zapamiętać imiona nowych kolegów. Dla wielu 
uczniów była to pierwsza muzyczna podróż do nieznanego dotąd 
świata. uczestnicy projektu na parę chwil przenieśli się do medio-
lańskiej La Scali, odwiedzili też kuzynostwo opery – wiedeńską 
operetkę i musical na brodwayu. Niewątpliwe Opera B/O spełniła 
swoje zadanie – dzieci spektaklem były zafascynowane –  a prze-
cież to najbardziej wymagający odbiorcy sztuki! To był milowy 
krok w przygotowaniu uczniów do odbioru kultury „z górnej pół-
ki”, a przy tym wspólne wrażenia zbliżyły ich do siebie.

Tydzień później, 6 listopada, uczestnicy projektu zwiedzali kra-
kowski Teatr Lalki i Aktora „Groteska” i zgłębiali tajniki jego 
funkcjonowania poczynając od kas biletowych i szatni poprzez bu-
fet, gdzie oczekiwali na zakończenie pierwszego porannego przed-
stawienia, a na balkonie drugiego piętra kończąc. Parę chwil spę-
dzonych w bufecie wystarczyło na zrobienie wspólnych zdjęć i na 
szybkie drugie śniadanie. Wzruszające było to, że wiele dzieci czę-
stowało nie tylko siedzących przy swoim stoliku kolegów, ale 
wszystkich. Paczki paluszków, cukierki, drobne herbatniczki kurso-
wały po całej sali. był to kolejny przejaw zbliżenia dzieci z obu 
szkół. bardzo budujący!
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Ostatni wspólny wyjazd do Teatru Groteska, tym razem na 
przedstawienie pt. Brzydkie kaczątko, odbył się 13 listopada. Sztu-
ka ta została wybrana nie bez powodu. uczestnicy projektu w wy-
jątkowy i ciekawy sposób spotkali się z tematem odmienności 
i niedopasowania. To szczególne przedstawienie przypomniało 
jeszcze raz wszystkim, że „inne” nie znaczy„brzydkie”. Nieważne, 
że urodziłem się na kaczym podwórku, ważne, że wyklułem się 
z łabędziego jajka (hans Christian Andersen). bohaterem spekta-
klu było brzydkie kaczątko, które po wielu bolesnych doświadcze-
niach z szarego pisklęcia przemieniło się w pięknego łabędzia.Ta 
naturalna w przyrodzie kolej rzeczy stała się w teatrze źródłem 
poetyckiej metafory. źli ludzie, ukryci pod kostiumami zwierzę-
cych postaci, dostrzegli tylko szarą powierzchowność głównego 
bohatera. Dopiero mądre i dobre łabędzie odkryły w nim we-
wnętrzne piękno. bajka kończyła się morałem, który zapadł w pa-
mięć, ale i też w serca wszystkich: Każdy może być bogaty, gdy 
tylko sięgnie ręką po obłok, każdy może być piękny, wystarczy, 
że zakwitnie w nim dobro.

Podstawowym założeniem realizacji tego projektu była nie tylko 
integracja uczniów niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi ró-
wieśnikami czy uświadomienie potrzeb i praw osób niepełnospraw-
nych, ale również łamanie barier i uprzedzeń. Wspólna edukacja 
i zabawa dzieci pełnosprawnych i dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych przyniosła obustronne korzyści – zarówno w sferze 
wychowawczej, jak i dydaktycznej. Największą jednak satysfakcją 
dla pomysłodawców tego projektu, dyrektorów obu placówek, jak 
również nauczycieli zaangażowanych w realizację wszystkich dzia-
łań związanych z podjętym integracyjnym przedsięwzięciem jest 
fakt, że… projekt „Po nitce do kłębka” się nie kończy! „Pragniemy 
zaprosić uczniów SOSW w Skawinie do naszej szkoły na spotkanie 
wigilijne. Chcemy umożliwić dzieciom dalszy kontakt i pomóc im 
pielęgnować zawiązane przyjaźnie. bo to, co dobre trzeba kontynu-
ować” – mówi dyrektor SP nr 4, Anita Karczewska.

„Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia  
finansowego, jakie otrzymała nasza Fundacja ze strony Elektrowni 
Skawina – za co w imieniu wszystkich dzieci oraz własnym ser-
decznie dziękujemy” – mówi prezes SCW Katarzyna Witek
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Agnieszka Zybek

SuKCeS uCzNIóW SoSW W SKAWINIe  
NA XVIII OGÓLNOPOLSKIM  
FESTIWALu ARTYSTYCZNYM W TARNOWIE!

W dniach 17–19 listopada 2013 r. trzynastoosobowa grupa wy-
chowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Skawinie wraz z opiekunami uczestniczyła w XVIII Ogólnopol-
skim Festiwalu Artystycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej w Tarnowie. Do tego ważnego występu uczniowie przy-
gotowywali się już od września. Pod kierunkiem nauczycieli dziel-
nie ćwiczyli kroki i pracowali nad układem choreograficznym kra-
kowiaka. Ich program artystyczny pt. „Na krakowskim rynku” za-
prezentowany na deskach tarnowskiego teatru wzbudził zachwyt 
publiczności i został wysoko oceniony przez jurorów, którzy przy-
znali skawińskim „Maserakom” II miejsce wśród występujących 
zespołów.

Podczas festiwalu swoje umiejętności wokalne i zamiłowanie do 
śpiewu zaprezentowała utalentowana także uczennica SOSW w Ska-
winie, Maja Łuc. Jej trud włożony w pracę nad interpretacją wokal-
ną piosenki z repertuaru Anny Jantar pt. Radość najpiękniejszych lat 
opłacił się. Maja znalazła się w zaszczytnym gronie laureatów fe-
stiwalu zdobywając nagrodę specjalną – Grand Prix. 

Starania uczniów SOSW w Skawinie zostały docenione przez 
organizatorów festiwalu – laureaci otrzymali cenne nagrody, meda-
le i piękne puchary. Ale nie nagrody i odznaczenia są tu najważniej-
sze! uczestnictwo w festiwalu wyzwala bowiem u uczniów wiele 
pozytywnych emocji, daje radość, a osiąganie sukcesu ma walory 
terapeutycznym. Szczęście w oczach tej wspaniałej, naznaczonej 
przez los publiczności, ich falowanie, pląsy na fotelach a potem, po 
każdym występie zrywy oklasków dla występujących uczestni-
ków – wzruszały. Dla tych wspaniałych dzieci rozumienie konku-
rencyjności pojmowane jest bowiem inaczej, po koleżeńsku, z sym-
patią i wzajemnym przeżywaniem tych szczególnych, pięknych 
momentów w ich życiu. 
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Wyjazdy i prezentacje artystyczne mają dla wychowanków 
SOSW w Skawinie ogromne znaczenie – pomagają im przełamać 
barierę psychiczną, uczą właściwych kontaktów interpersonalnych 
z różnymi ludźmi w nieznanym środowisku i przede wszystkim 
dają wiarę we własne możliwości – zauważa dyrektor Ośrodka, 
Grażyna Wójcik. Tym bardziej doceniamy pomoc ludzi, którzy po-
magają nam zrealizować tego typu przedsięwzięcia – podkreślają 
nauczyciele przygotowujący uczniów do występu: Danuta Lach, 
hubert Wasiuk, Wioletta Wójcik i Agnieszka Zybek. W tym miej-
scu pragniemy złożyć szczególne podziękowania Fundacji Skawiń-
skie Centrum Wolontariatu za zorganizowanie transportu uczniów 
na festiwal i pokrycie jego kosztów. Mamy nadzieję, że sukces jaki 
dzieci odniosły w Tarnowie sprawił radość nie tylko uczniom, ale 
i wszystkim zaangażowanym w ich występ.

Maja Łuc odbiera cenną nagrodę
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Krystyna Droździewicz, Małgorzata Kopeć

MAJÓWKA Z PARTNERSTWEM

W dniu 25 mają 2013 r. odbyła się wycieczka integracyjna pod 
hasłem „Majówka z Partnerstwem”. Wycieczka została zor-

ganizowana przez Skawińskie Stowarzyszenie Miast Partnerskich, 
we współpracy z Kołem PTTK w Skawinie. Wycieczkę rozpoczęli-
śmy od zwiedzania największej jaskini Wyżyny Krakowsko-Często-
chowskiej – Jaskini Wierzchowskiej. 

Kolejnym punktem programu była Dolina będkowska. Po kilku-
nastominutowej wędrówce uroczą dolinką, położoną wśród malow-
niczych skał, bogatej w faunę i florę, dotarliśmy do Gospodarstwa 
Agroturystycznego „brandysówka’’. Spacer sprzyjał rozmowom 
i integracji uczestników wycieczki. W gospodarstwie czekał na nas 
pyszny posiłek z „kociołka” oraz kiełbasa z grilla. Nie mogło też 
zabraknąć wiejskiego chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem. 
Przy wspólnym stole śpiewaliśmy piosenki. były tańce, opowiada-
nie dowcipów i wspólna zabawa. Mogliśmy też podziwiać taterni-
ków wspinających się po wysokiej skale. Wszystkim dopisywały 
humory i świetnie bawiliśmy się razem. Wracając do autobusu jesz-
cze raz podziwialiśmy malowniczą dolinę. 

MŁODZIEŻ W PROJEKTACh „PARTNERSKICh”

12 czerwca br. w Zespole Katolickich Szkół w Skawinie odbyło 
się uroczyste podsumowanie projektu „Razem w Europie”, kiero-
wanego do uczniów szkół gimnazjalnych Miasta i Gminy Skawina 
oraz młodzieży z partnerskiego miasta Przemyślany na ukrainie. 
Celem przedsięwzięcia była integracja młodzieży polskiej i ukra-
ińskiej na płaszczyźnie sportu i rekreacji. Projekt „Razem w Euro-
pie” zakładał wspólny wyjazd młodzieży do Niemiec, podczas 
którego uczestnicy zwiedzili berlin i Poczdam. W berlinie mło-
dzież spotkała się z Willym Zilajewem – posłem do bundestagu – 
a także zwiedziła bundestag, Muzeum DDR, Muzeum Figur Wo-
skowych Madame Tussaud i Muzeum Niemiec. Ponadto projekt 
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zakładał kilkugodzinny pobyt w Tropical Island (Tropikalny Park 
Rozrywki i Wypoczynku) oraz inne atrakcje o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym, służące integracji młodzieży. W trakcie wyjazdu 
dzieci wzięły również udział w akcji: „Dzień. de / Der-Tag.pl 
2013”, realizowanej przez organizację Polsko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży. Po powrocie młodzież ukraińska miała okazję 
zobaczyć najciekawsze miejsca Krakowa oraz Skawiny, m.in. 
uczestniczyła w zajęciach w MultiCentrum, zwiedziła również 
Kopalnię Soli w Wieliczce. W uroczystym podsumowaniu w dniu 
12 czerwca br. wziął udział Konsul Generalny ukrainy w Krako-
wie Vitalij Maksymenko, zastępca burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina Paweł Kolasa, asystentka burmistrza ds. współpracy pani 
Magdalena hankus, dyrektorzy szkół uczestniczących w projek-
cie – Gimnazjum nr 1 Marek Marzec, ZKS Piotr ćwik, opiekunki 
grupy z Przemyślan panie Ludmila Dukh, Iryna Naumenko oraz 
koordynatorzy ze szkół Joanna Stadnik (Gimnazjum Katolickie 
w Skawinie) i beata Klamerus (Gimnazjum nr 1 w Skawinie), 
a z ramienia SSPM Sergiusz Romański i Arkadiusz Wrzoszczyk. 
Zarząd SSPM reprezentowali: prezes Krystyna Droździewicz, wi-
ceprezes Małgorzata Kopeć, skarbnik Krystyna Kutek, członkowie 
Joanna Chodor i Antoni Sapała.

Po uroczystym rozpoczęciu spotkania młodzi uczestnicy projektu 
przedstawili prezentacje multimedialne i podzielili się swoimi wra-
żeniami z wyjazdu, a młodzież z Przemyślan zaśpiewała kilka lu-
dowych pieśni, ujmując wszystkich obecnych pięknymi głosami 
oraz kunsztem wykonania. uroczystość uświetnił również występ 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, którzy za-
tańczyli krakowiaka. Na koniec, po przemowach i podziękowa-
niach, przyszedł moment na konsumpcję tortu, pięknie udekorowa-
nego herbami Skawiny i Przemyślan. Należy podkreślić, że w tym 
roku skawińska młodzież brała udział w dwóch innych projektach 
realizowanych i współfinansowanych przez nasze stowarzyszenie, 
tj. projekcie „Międzynarodowa Gimnazjada 2013”, którego uroczy-
ste podsumowanie odbyło się 29 maja br. w Zespole Katolickich 
Szkół, oraz projekcie „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie; 
poznajemy nasze małe ojczyzny”, którego zakończenie nastąpiło 
w dniu 7 czerwca br. w Pałacyku „Sokół” w Skawinie.
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NASI GOśCIE Z hÜRTh I ROZTOK

17 maja br. gościliśmy w biurze SSPM gościa z niemieckiego mia-
sta partnerskiego hürth – Rudigera Winklera – prezesa Partnerscha-
ftsverein. Gość z Niemiec spotkał się w urzędzie Miasta i Gminy 
Skawina z burmistrzem Adamem Najderem, a po południu zawitał 
w biurze stowarzyszenia. Panu Winklerowi towarzyszyła Magdale-
na hankus, asystentka burmistrza ds. współpracy z miastami part-
nerskimi. Podczas wizyty poruszono tematy kierunków współpracy 
obu stowarzyszeń, rozwoju gospodarczego naszych miast, a także 
obchodów Dni Partnerstwa i Dni Skawiny, które zaplanowane są na 
przyszły rok i zbiegną się z 650-leciem lokacji miasta. Nie brakło 
również wspomnień o początkach współpracy między Skawiną 
i hürth, oraz wspomnień o ludziach, którzy dwadzieścia pięć lat 
temu tworzyli partnerstwo. Spotkanie zaszczyciła swą obecnością 
Elżbieta baran – honorowa Członkini SSPM. 

13 czerwca br. podejmowaliśmy w naszym biurze gości z nasze-
go miasta partnerskiego Roztoky w Czechach. Pani Alena Gabaľo-
vá i trzy nauczycielki z jej szkoły przybyły do Skawiny, aby wziąć 
udział w międzynarodowej konferencji pn. „Teoria i praktyka 
w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w pol-
skim i czeskim systemie oświaty” zorganizowanej przez Specjalny 

Majówka z Partnerstwem
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Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie. Panie znalazły rów-
nież czas na uroczyste spotkanie z Zarządem SSPM w czwartkowy 
wieczór. Na spotkaniu byli obecni: zastępca burmistrza Miasta 
i Gminy Skawina Paweł Kolasa, asystenci burmistrza ds. Promocji, 
Sportu i Współpracy Magdalena hankus i Tomasz Stawowy, dyrek-
torki – Szkoły Podstawowej nr 1 pani hanna Szczerbak i Szkoły 
Podstawowej nr 4 pani Anita Karczewska. Szkoły te aktywnie 
współpracują z Roztokami już od wielu lat, a dzieci z obu miast 
partnerskich regularnie wyjeżdżają do partnera zza granicy. Spotka-
nie było wspaniałą okazją do nakreślenia dalszych planów współ-
pracy, nie tylko w aspekcie wymiany młodzieży, ale również wy-
miany doświadczeń między nauczycielami szkół.

JESIEŃ W TuRČIANSKICh TEPLICACh

Po raz już trzeci nasze stowarzyszenie zorganizowało wyjazd do mia-
sta partnerskiego na Słowacji, Turčianskich Teplic. Tym razem była 
to wycieczka wyjątkowa, ponieważ grupie towarzyszyło czworo 
przyjaciół z Przemyślan – ukraińskiego miasta partnerskiego Skawi-
ny. Wycieczka odbyła się w dniach 4–6 października bieżącego roku. 
W drodze do Turčianskich Teplic grupa zwiedziła Lewoczę, Zamek 
Spiski i Mariańską Górę – najstarsze słowackie miejsce pielgrzymko-

Jesień w Turčianskich Teplicach
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we, gdzie grupa zatrzymała się dłuższą chwilę na wspólną modlitwę 
prowadzoną przez Księdza Jana Cieślika z Parafii pw. św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Drugiego dnia po śniadaniu 
skawińska grupa wraz z burmistrzem Turcianskich Teplic Michałem 
Sygutem oraz ośmiorgiem członków słowackiego Klubu Dochodcov 
wyruszyła na zwiedzanie jednej z najpiękniejszych i największych 
jaskiń Słowacji – Jaskini Wolności. Kolejnym punktem programu 
było Muzeum Wsi Liptowskiej w Pribylinie. Szczególnie ważnym 
elementem projektu „Jesień w Turčianskich Teplicach” była impreza 
integracyjna połączona z uroczystą kolacją. W spotkaniu poza człon-
kami i sympatykami SSPM uczestniczyli również: burmistrz Michał 
Sygut, grupa przedstawicieli „Klubu Dôchodcov” i przedstawiciele 
Straży Pożarnej z Turčianskich Teplic. W trakcie spotkania odwiedził 
grupę również ksiądz proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena 
Ľubomír hudec. 

Innym istotnym punktem pobytu skawińskiej grupy u słowackich 
przyjaciół, było uczestnictwo we mszy świętej w niedzielę 6 paź-
dziernika w Kościele pw. św. Jana Nepomucena. uroczystą mszę 
koncelebrowali: Proboszcz Parafii pw. Ľubomír hudec i ksiądz Jan 
Cieślik ze Skawiny. Wspólne odprawienie nabożeństwa a także 
wspólna modlitwa w intencji przyjaźni i dobrej współpracy między 
miastami, były pięknym przejawem przyjaźni Turčianskich Teplic 
i Skawiny. Po uroczystym nabożeństwie przyszedł czas na pożegna-
nie z Michałem Sygutem, który zaprosił skawińską grupę na spo-
tkanie z poczęstunkiem kawowym, w trakcie którego podsumowa-
no pobyt skawinian w Turčianskich Teplicach. Ostatnie godziny 
pobytu uczestnicy wycieczki spędzili według własnego uznania, 
spacerując po przepięknym parku lub zażywając kąpieli leczniczych 
na słynnych turcianskich basenach. Tuż przed odjazdem skawińską 
grupę pożegnali przedstawiciele z „Klubu Dôchodcov”. W trakcie 
pożegnania nie zabrakło wielu ciepłych słów, uśmiechów i nadziei 
na spotkanie w Skawinie. Należy podkreślić, że projekt „Jesień 
w Turcianskich Teplicach” był kolejną okazją do zacieśniania przy-
jaźni i wzmocnienia wzajemnych relacji wśród różnych środowisk 
Turčianskich Teplic, Skawiny i Przemyślan. był również wyjątko-
wą okazją do wymiany poglądów i stanowisk w szerokim zakresie 
działalności społecznej.
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ODESZLI…

śP. bOGuMIR PEKAREK
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci bogumira Pekarka, 
skawinianina, jednego z niewielu już członków pionierów  Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny. Już na założycielskim zebraniu TPS w dniu 
1 czerwca 1981 r. został wybrany do Zarządu. był ekonomistą z zawo-
du, więc powierzono mu finanse stowarzyszenia. Sumienny i odpowie-
dzialny, pełnił funkcę skarbnika przez trzy kolejne kadencje, do kwiet-
nia 1990 r. Współpracował także z naszym Informatorem, publikując 
w nim artykuły o skawińskich fajansach artystycznych i użytkowych 
oraz o kaflach, produkowanych niegdyś w popularnej „szamotowni”. 
były to ważne, oparte na wiarygodnych źródłach materiały, tym cen-
niejsze, że dotyczyły spraw mało znanych. Ostatnie lata życia boguś 
spędził w Krakowie. Póki mógł, odwiedzał rodzinną Skawinę. Nie ma 
Go już wśród nas, ale pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

śP. CZESŁAW ZAJĄC
śmierć Czesława Zająca opłakiwało w Skawinie wielu ludzi i tych, 
którzy go znali jako osobę prywatną, i tych, którzy zetknęli się z nim w 
działalności społecznej. Pan Czesław był skawinianinem z wyboru, nie 
z urodzenia: osiedlił się w naszym mieście 56 lat temu i został już na 
zawsze. Tutaj tworzył swoją firmę cukierniczą od podstaw, od zera, ale 
od samego początku postawił na jakość. „Ciastka od Zająca” oznaczały 
najlepsze ciastka w Skawinie i okolicy. Nie wymagały innej reklamy, 
niż nazwisko producenta. Czesław nie ograniczył się do rozwijania 
swego zakładu. był człowiekiem wielkiej pracowitości i złotego serca. 
Aktywnie uczestniczył w życiu miasta. Przez kilkadziesiąt lat prezesował 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny 
wstąpił na zebraniu założycielskim. 1 czerwca 1981 r. Nie pełniąc 
żadnej oficjalnej funkcji w Zarządzie, należał do najbardziej aktywnych 
członków. Zawsze był z nami, na dobre i na złe. Ceniliśmy jego radę 
i pomoc. Współpracował z instytucjami charytatywnymi, uczestniczył 
w różnych akcjach dobroczynnych i… nie lubił podziękowań. Skawina 
bez Pana, Panie Czesławie, już nie będzie tą samą Skawiną…

Zarząd TPS
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NASze SPrAWY

7–8 WRZEśNIA 2014 R.

Królewska wioska Sobieskiego – osada Radwanitów – z miłości do Patrona pragnie 
uczcić 7 i 8 września to wyjątkowe święto. Wielkie Drogi zapraszają na świętowanie 
Roku Sobieskiego.

Tak brzmiało zaproszenie na uroczystości, których główna część 
odbyła się na boisku LKS „Trzebol” w Wielkich Drogach. Czego 
tam nie było! Koronacja Jana III i królowej Marysieńki, „Smok 
wawelski” zaprezentowany przez gościnnie występujący Klub Inte-
gracyjny Niewidomego Seniora „Lajkonik” z Krakowa, tańce dwor-
skie i wystawa konkursowych fotografii „Najpiękniejsze zakątki 
Wielkich Dróg”. była wystawa rękodzieła i malarstwa, a także … 
koron królewskich! śpiewały „Róże” z Wielkich Dróg i Seniorzy 
ze Skawiny. W drugim dniu odbyły się marszobiegi w czterech 
kategoriach i pokaz karate. Ogłoszono wyniki wszystkich konkur-
sów, wręczono nagrody i medale. Dzieciaki korzystały z licznych 
atrakcji, starsi biesiadowali i tańczyli. Drugie święto Królewskiej 
wioski udało się. W imieniu Zarządu TPS brały w nim udział 
Czesława Kopeć i Zofia Płonka.

A . K .

21 PAźDZIERNIKA
uroczyście świętował Radziszów i Gmina Skawina otwarcie Dwo-
ru Dzieduszyckich po generalnej renowacji. Ten dwustuletni, zabyt-
kowy budynek, związany z zasłużoną dla Polski rodziną, przez 
prawie dziewięćdziesiąt lat był siedzibą szkoły, a po jej przepro-
wadzce do nowego gmachu stał sobie pusty, niewykorzystywany 
i powoli popadał w ruinę. Koszt remontu znacznie przekraczał moż-
liwości gminy, a tym bardziej – samych radziszowian. Nie pogodzi-
li się oni z tym stanem rzeczy: Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” 
z przewodniczącym Januszem bierówką na czele rozpoczęło trudną 
walkę o remont. Sami organizowali liczne imprezy dochodowe, 
żeby zgromadzić jak najwięcej środków własnych. Do tradycji już 
weszły wielkie festyny organizowane z rozmachem w ostatni week-
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end czerwca. Gromadzili fundusze, ciułali grosz do grosza, ale była 
to kropla w morzu potrzeb. uzyskali jednak poparcie władz gminy 
dla starania się o fundusze europejskie. Raz i drugi ich projekty 
odrzucono. Nie rezygnowali – pisali kolejne wnioski. Wreszcie za 
którymś razem udało się! Przyszedł potężny zastrzyk finansowy, 
gmina też się wywiązała ze swoich zobowiązań i prace ruszyły 
z kopyta. Radziszowianie przecież nie tracili lat oczekiwań, poczy-
nili tyle prac przygotowawczych, ile było możliwe.

I oto w ciepły, prawie letni dzień październikowy między dwo-
rem a ogrodem różanym zgromadził się niemały tłum świadków 
poświęcenia i otwarcia obiektu. były przemówienia i sztandary. 
Grała orkiestra dęta „Sygnał” i kapela Radziszowska. Przecięto 
wstęgę i zebrani weszli przez taras do Sali koncertowej. Tam z ko-
lei wysłuchaliśmy pięknego koncertu w wykonaniu profesorów 
naszej skawińskiej szkoły muzycznej. To nie pomyłka: z inicjatywy 
pana burmistrza A.Najdera od września w Skawinie powstała Szko-
ła Muzyczna. Jej nauczyciele uświetnili uroczystość otwarcia 
i wierzcie, Drodzy Czytelnicy, że koncert był godzien okazji i miej-
sca. Sam dwór (właściwie to jest pałac, a nie dwór) jest równie 
piękny wewnątrz, jak na zewnątrz. To prawdziwa perełka architek-
toniczna! Gratulacje wydają się zbyt skromnym wyrazem uznania 
dla twórców tego sukcesu – wypada przed nimi pochylić czoła, 
podziękować i życzyć, by Dwór Dzieduszyckich, przywrócony do 
dawnej świetności, dobrze służył Im i całej gminie.

         A . K .

26 PAźDZIERNIKA
Zaledwie rok temu odbył się „I Pozowicki Festiwal Smaków”, 
a impreza ta już nabrała potężnego rozmachu. W sobotnie popołu-
dnie 26 października Dom ludowy w Pozowicach wypełnił się do 
ostatniego skraweczka miejsca. Tegoroczna edycja festiwalu po-
święcona była „Nadwiślańskim smakom”, degustacja regionalnych 
przysmaków trwała cały czas, a stoiska były oblężone przez gości 
i mieszkańców wioski. Tuż przy wejściu pysznił się złotawo-brunat-
ną barwą upieczony w całości prosiak z mandarynką w ryjku. Roz-
siewał tak smakowity zapach, że nie sposób było przejść koło niego 
obojętnie. 
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Stoisk było dużo, bowiem w imprezie uczestniczyły liczne sto-
warzyszenia i grupy z Pozowic, Facimiecha, Kopanki, Sosnowic, 
Marcyporęby, brzeźnicy, Wielkich Dróg i Skawiny, którą reprezen-
towało nasze nieocenione Razemkowo. Działające przy krakow-
skim Muzeum Etnograficznym Stowarzyszenie „Lud-Art” przyzwy-
czaiło już nas do swej stałej obecności wszędzie tam, gdzie się 
cokolwiek ciekawego w dziedzinie kultury dzieje. Podobnie jak Ra-
zemkowo i Dolina Karpia z brzeźnicy i brzeźnickiej gminy „Lud- 
-Art” prezentował swe dziełka w drugiej Sali wystawowej. były 
tam prawdziwe cudeńka! Po serdecznym powitaniu gości przez dy-
rektor Jadwigę Pierzchałę głos oddano milusińskim, którzy przygo-
towali urokliwą scenkę weselną pt. Cepiny. Weszliśmy więc do 
odświętnej przystrojonej chaty panny młodej, gdzie oczekiwano 
przyjścia pana młodego. Wysłuchaliśmy obrzędowego powitania i 
błogosławieństwa, wygłoszonych piękną gwarą. Przy powitaniu 
młodzi dostali chleb, ser i cukier, żeby im życie dostatnie i słodkie 
było. „Naukom” rodziców wygłoszonym do młodych przy okazji 
błogosławieństwa odpowiadały arcyzabawne zwierzenia kilkakrot-
nej wdowy i mężatki, spuentowane opowieścią o jej ostatnim, bar-
dzo rozrywkowym małżonku:

Com użyła, tom użyła, ale my wszystkie morgi przehulali.

Pełne humoru były też „śpiewanki-przygadywanki” starosty i sta-
rościny wesela, towarzyszące tytułowym cepinom. W zainscenizo-
wanej scence zaznaczyły się pewne różnice w stosunku do po-
wszechnie przyjętych obyczajów: nie było rzucania za siebie wian-
ka, który starościna po prostu odłożyła na bok. Ci, którzy uczestni-
czyli w „I Pozowickim Festiwalu Smaków” rozpoznawali wśród 
małych wykonawców zeszłorocznych znajomych i z radością do-
strzegali ich ogromny rozwój artystyczny. Rok temu te dzieciaki 
były bardzo dobre ale teraz są świetne! bez względu na to, czy 
mówią gwarą, czy polszczyzną ogólnonarodową mówią wyraźnie, 
głośno, grają twarzą, gestem, całym ciałem, a na scenie czują się 
jak we własnym pokoju. Widać, ze mają za sobą parę występów, bo 
pewnych rzeczy nie da się wyuczyć teoretycznie. Kolejną niespo-
dzianką dla widzów był występ zespołu z Paszkówki, działającego 
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przy Stowarzyszeniu Doliny Karpia. świetny zespół! Rozpoczął od 
znanego przeboju hanki Ordonówny Ja śpiewam piosenki, do któ-
rego oryginalny tekst ułożył Julian Tuwim, ale zespół podłożył wła-
sne słowa, tworząc coś w rodzaju hymnu. Piękne głosy, dobrze wy-
szkolone i świetnie ze sobą współbrzmiące, melodie dawne, znane 
i lubiane a dziś już prawie zapomniane, tworzyły cudowny klimat i 
po prostu wzruszały. Żebyśmy się nie rozpłynęli w rzewnych wspo-
mnieniach, przeplatano je monologami tak zabawnymi, jakie pisy-
wał kiedyś Jerzy Jurandot lub Jerzy Ofierski. Jak się potem dowie-
dzieliśmy, napisały je same wykonawczynie. Potem wystąpił nie-
wielki, ale wielopokoleniowy zespół Stowarzyszenia „Nasz Dom 
– Nasze Wielkie Drogi”. Program słowno-muzyczny przeniósł nas 
w odległe wieki, gdy Radwanici osiedlali się na zachód od Skawiny 
i gdy wojska Jana III Sobieskiego ciągnęły pod Wiedeń. W pozo-
wickiej imprezie brały udział także stowarzyszenia spoza naszej 
gminy, a nawet spoza naszego powiatu. To dobrze, bardzo dobrze. 
Niechże się nasze małe ojczyzny nie dzielą, ale integrują. Razem 
przecież tworzymy nasze wspólne dobro najwyższe – Ojczyznę.

Organizatorami II Festiwalu Smaków byli, jak w ubiegłym roku, 
dyrektor Jadwiga Pierzchała, Sołtys Franciszek Czekaj oraz Stowa-
rzyszenie „Artyści z Pozowic”. Widać było, że wszyscy oni doskona-
le wiedzą, co kto ma robić i kiedy, że rozumieją się znakomicie, że 
każdy zaangażowany jest w to przedsięwzięcie całym sercem i wszyst-
kimi swoimi umiejętnościami. ba, nawet rodziny były wciągnięte do 
pracy koło festiwalu. Pani Jadzia już taka jest, że nawet z kamienia 
potrafiłaby wykrzesać iskrę zapału. Że zaś trafiła między dobrych 
i mądrych ludzi, to owoce ich współdziałania są obfite i smakowite. 
Jak to jedzonko na „II Pozowickim Festiwalu Smaków”.

A . K .

11 LISTOPADA: NARODOWE śWIęTO NIEPODLEGŁOśCI 
uroczystości rozpoczęła msza święta sprawowana w intencji Oj-
czyzny w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 
Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy 
Skawina, poczty sztandarowe, kombatanci, harcerze, reprezentanci 
lokalnych organizacji i placówek oświatowych oraz strażacy. Mu-
zyczną oprawę zapewniła Orkiestra Dęta „Sygnał” z Radziszowa.
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W tej patriotycznej uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
TPS. W składzie pocztu sztandarowego naszego stowarzyszenia 
byli: Magdalena Tarnopolska, Katarzyna Polek i Władysław Matuła. 
Następnie uczestnicy w pochodzie przemaszerowali na Rynek 
w Skawinie, gdzie wszystkich zgromadzonych przywitał burmistrz 
Miasta i Gminy Skawina zapraszając do wspólnego radowania się 
w dniu Narodowego święta Niepodległości. W swoim przemówie-
niu podkreślił wagę i znaczenie tego wyjątkowego dnia . Mieszkań-
cy Skawiny mogli włączyć się do śpiewu, dzięki śpiewnikom przy-
gotowanym przez organizatorów, a także przyozdobić wykonywa-
nymi na miejscu rozetkami patriotycznymi swoje płaszcze.

W bogatym repertuarze znalazły się popularne utwory patriotyczne 
i wojskowe m.in. Rota, Marsz Pierwszej Kadrowej, Wojenko, wojen-
ko, Przybyli ułani pod okienko, Rozkwitały pąki białych róż i inne.

S. G.

W dniu 16 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie – 
Korabnikach, z inicjatywy dyrektor Anity Karczewskiej, spotkałem 
się z młodzieżą klas szóstych, aby w obecności nauczyciela historii 
Renaty Gubały porozmawiać z młodymi o tym, jak to kiedyś w Ko-
rabnikach bywało. W Korabnikach, czyli w tej części Skawiny, 
którą w 1973 r. włączono w granice miejskie. Nazwa wsi powstałej 
w XI–XII wieku – wówczas podstołecznej – pochodzi od zajęcia 
ludności wyrabiającej „korabie” – łodzie drewniane dla potrzeb 
transportu po Wiśle. udokumentowana nazwa Corabniki pochodzi 
z 1397 r. ale już od XVI wieku w zapisach Opactwa Tynieckiego, 
któremu podlegała – miejscowość występuje niezmiennie jako Ko-
rabniki. Ludność Korabnik liczyła około 1800 osób i 297 domów, 
na łącznej powierzchni wsi równej 6,2 km2, podczas, gdy w 1965 r. 
domów tych było nieco ponad 100. Dziś, być może, to już ponad 
900 okazałych budynków… świadczy to dobitnie o dynamice roz-
woju tego terenu w związku z powojennym uprzemysłowieniem 
Skawiny. Podczas spotkania przekazałem także Szkole dużą mapę 
Korabnik formatu A1 w obrysie granic sprzed 1973 r. z naniesiony-
mi, gwarowymi nazwami przysiółków wiejskich.

Jan Liskiewicz


