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Wszystkim naszym Czytelnikom
i ich Najbliższym 

pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego, 

pełnego osobistych i zawodowych 
sukcesów

Nowego 2015 Roku
życzy

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

Gerrit van Honthorst, Adoration of the Shepherds (Pokłon pasterzy), ok. 1622, Wallraf- 
-Richartz-Museum



— 5 —

Stanisław Grodecki

PODSUMOWANIE VIII KWESTY  
NA RATOWANIE ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW  
SKAWIŃSKICH CMENTARZY

„Ludzie żyją tak długo, jak długo inni pielęgnują pamięć o nich” – 
pod takim hasłem Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało 
w dniu 1 listopada br. kolejną – VIII już kwestę na ratowanie za-
bytkowych nagrobków skawińskich cmentarzy.

Organizowane przez nas kwesty są nie tylko sposobem na pozy-
skanie środków na renowację zabytkowych nagrobków. Podstawo-
wym przesłaniem jest okazanie szacunku zmarłym oraz podkreślenie 
potrzeby troski o historyczne miejsca dokumentujące naszą skawiń-
ską historię. Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych kwest zna-
cząco przyczyniły się do podniesienia walorów estetycznych zabyt-
ków cmentarnych, które poddane są niszczącemu działaniu czasu, 
a także zmiennym warunkom pogodowym. Dzięki dotychczas zebra-
nym kwotom odnowiono wiele starych i zniszczonych nagrobków. 

W czasie tegorocznej kwesty zebrano łącznie 1 0  0 4 5 , 3 7 zł 
i 3 € (w tym na cmentarzu komunalnym w Korabnikach – 
1 5 3 7 , 0 7 zł). Wszystkim tym, którzy nawet najmniejszym datkiem 
przyczynili się do zebrania tej kwoty, se rdecznie  dz iękujemy.

W tegoroczną kwestę zaangażowana była rekordowa liczba 
osób – prawie stu wolontariuszy. Jesteśmy im wdzięczni za to, że 
poświęcili swój wolny czas. Gorąco im dziękujemy.

Wolontariuszami byli członkowie naszego Towarzystwa: Janusz 
Opydo, Czesława Kopeć, Zofia Kapera, Zofia Płonka, Maryla Bo-
rowiecka, Krystyna Sojka, Maria Blus, Helena Kaim, Władysława 
Matuła, Zdzisława Różycka-Nowak, Antoni Sapała, Jadwiga Ra-
czyńska, Stanisław Lupa, Małgorzata Spólnik, Tomasz Kruczkow-
ski, Wanda Pabian, Alicja Płonka, Jan Liskiewicz.

Lokalne władze, samorządowców, instytucje kulturalne i oświa-
towe oraz zaprzyjaźnione stowarzyszenia reprezentowali: Jan Hajto, 
Paweł Kolasa, Stanisław Pac, Adam Łukasik, Czesław Gąsiorowski, 
Janusz Bysina, Włodzimierz Galaciński, Małgorzata Kopeć, Marcin 
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Kuflowski, Grażyna Wójcik, Adam Wójcik, Anna Wąsowicz, 
Krzysztof Karczewski, Andrzej Spyrka, Norbert Rzepisko, Michał 
Grzeszczuk, Urszula Stochel, Piotr Ćwik, Marian Strzeboński.

Kwestowali też uczniowie skawińskich szkół: Ewa Sikorska, 
Justyna Ożóg, Aleksandra Czerniak, Klaudia Antos, Klaudia Os-
trogórska, Dominika Gubała, Katarzyna Sobesto, Karolina Mazur-
kiewicz, Anna Galos, Justyna Brańka, Wiktoria Balon, Monika 
Matersjan, Małgorzata Orgal, Monika Łękawska, Marta Giemzik, 
Aleksandra Śliwa, Zuzanna Bartel, Natalia Karp, Zuzanna Białas, 
Oliwia Kowal, Konrad Kaczmarczyk, Krzysztof Kowalczyk, 
Krzysztof Wardzała, Daria Rzepisko, Sabina Knapik, Kacper Bę-
benek, Stanisław Lalik.

Na stronach 6–7 przedstawiono fotografie z tegorocznej kwesty
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Po raz pierwszy w kweście uczestniczyli harcerze Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej z drużyn działających przy Gimnazjum  
nr 2 w Skawinie. Byli nimi: Weronika Spólnik, Natalia Gumulak, 
Natalia Biernat, Joanna Rachwał, Zuzanna Karczewska, Klaudia 
Szymula, Joanna Karaś, Damian Wątor, Tomasz Motyczyński, Ja-
cek Bazan, Jan Bazan, Michał Styrylski, Adam Sarnek, Michał 
Frankowski, Szymon Krupnik, Zbigniew Krupnik.

Tradycyjnie już na cmentarzu w Korabnikach kwestowali straża-
cy, druhowie i druhny ochotnicy z OSP Skawina II – Korabniki: 
Piotr Suder, Jerzy Suder, Krzysztof Ożóg, Michał Burda, Leszek 
Maj, Dominik Ożóg, Kamil Piszczek, Tomasz Kawaler, Szymon 
Ściubak, Kamil Ożóg, Mariusz Abramski, Konrad Harężlak, Seba-
stian Mydlarski, Mateusz Mydlarski, Joanna Maj, ks. Jarosław Ja-
nuszewski, Łukasz Martyna, Dariusz Martyna.

Koordynatorami kwesty byli: Stanisław Grodecki, Mariusz Tar-
nopolski, Ewa Tarnopolska i Elżbieta Panek.
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Stanisław Grodecki

PRACE KONSERWATORSKIE PRZY NAGROBKU 
KSIĘDZA JANA KANTEGO ZEGADŁOWICZA NA 
CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE 

W lipcu i sierpniu 2014 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny dokonano renowacji kolejnego nagrobka na cmenta-

rzu parafialnym w Skawinie. Pieniądze na renowację pochodziły 
z ubiegłorocznej VII kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków 
skawińskich cmentarzy. W tym roku pracom konserwatorskim pod-
dano zabytkowy nagrobek ks. Jana Kantego Zegadłowicza. Całko-
wity koszt prac to 9200 zł.

Nagrobek był w fatalnym stanie. Płyty cokołu były lekko rozsu-
nięte, a spoiny widocznie wykruszone i zwietrzałe. Esownica bocz-
na była zniszczona – wypłukana przez wodę opadową. Kamień, 
z którego wykonano nagrobek, był zasolony i w warstwach przypo-
wierzchniowych osypywał się. Cały nagrobek pokryty był uszczel-
niającą warstwą czarnej patyny, a w zagłębieniach – mchem.

Nagrobek ks. Zegadłowicza ma formę tumby na rzucie prostoką-
ta. Jest wykonany z piaskowca. Płyta główna ułożona jest na coko-
le pod lekkim skosem. Widnieją na niej inskrypcje:

Nagrobek ks. Jana Kantego Zegadłowicza przed konserwacją 



— 9 —

Ksiądz Jan Kanty zegadłowicz,
KanoniK i proboszcz w sKawinie.

przeżywszy lat 60, zmarł 16 sierpnia 1904 r.
prosi o zdrowaś marya

Po bokach cokołu tumby wykute są elementy ozdobne w kształ-
cie esownicy. 

Główną przyczyną niszczenia nagrobka jest upływający czas. Ten 
ponad stuletni nagrobek wykonano z kamienia piaskowcowego 
z okolic Barwałdu. Kamień ten jest materiałem o zróżnicowanym 
uziarnieniu i ilasto-węglanowym spoiwie. Jest stosunkowo kruchy, 
miękki i zarazem nasiąkliwy. Piaskowce z wiekiem starzeją się. 
Proces ten jest ciągły, polega na wewnętrznej, naturalnej przemianie 
wraz z rozkładem pod wpływem czynników chemicznych, biolo-
gicznych oraz fizycznych. Chłonna struktura piaskowca przyspiesza 
degradację z powodu higroskopijności i kapilarności materiału. 
Naturalne procesy niszczenia obiektu są spotęgowane przez zanie-
czyszczone powietrze. Należy dodać, że w ostatnich latach z powo-
du uprzemysłowienia miasta procesy te zachodziły ze zdwojoną 
siłą. Wraz z wodą opadową w głąb kamienia wprowadzane są różne 
niebezpieczne związki chemiczne. Partie przyziemia (stopnie i co-
kół) narażone są na kapilarne podciąganie wody do wnętrza kamie-
nia, a wraz z nią przenoszone są różnego rodzaju sole mineralne. 
Zasoleniu uległ cokół. Krystalizujące się na powierzchni kamienia 
sole rozsadzają i degradują go. Powyższe procesy zachodzą bardzo 
powoli, ale z upływem czasu stają się coraz bardziej widoczne. 

Głównym celem prac konserwatorskich była poprawa stanu tech-
nicznego nagrobka oraz przywrócenie mu pierwotnych walorów  
artystycznych. W trakcie prac nagrobek oczyszczono z mchów i po-
rostów. Umyto go za pomocą myjki ciśnieniowej, a czarną patynę 
usunięto, stosując kompresy ligninowe nasączone 4% roztworem 
kwasu fluorowodorowego (HF). Po wyschnięciu kamienia, za pomo-
cą windy umieszczonej nad nagrobkiem, zdemontowano poszczegól-
ne elementy pomnika. Z wnętrza tumby usunięto ziemię, wykopano 
fundament do głębokości ok. 30 cm (do miejsca pierwotnego funda-
mentu z cegły). Wykonano zbrojenie z drutu o średnicy 6 mm. Na-
stępnie zalano fundament. Kilka dni później, po wyschnięciu funda-
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Nagrobek w czasie renowacji

mentu, ułożono izolację poziomą i ustawiono dolne ciosy nagrobka 
tumbowego. Od wewnątrz na łączeniach kamienia położono zaprawę 
montażową. Następnie posadowiono płytę z inskrypcją. Nagrobek 
wyspoinowano. Uzupełniono drobne ubytki kamienia kitem mineral-
nym. Boczną płycinę od strony północnej przekuto. Boczne płyciny 
zostały zaimpregnowane preparatem Grundeks. Inskrypcje na płycie 
górnej podmalowano brązem przy użyciu roztworu paraloidu B-72. 
Całą powierzchnię kamienia poddano hydrofobizacji preparatem sili-
konowym Sarsil H-14/R. Uporządkowano otoczenie wokół nagrobka 
i ułożono kostkę granitową. Po tak przeprowadzonych pracach kon-
serwatorskich nagrobek ks. Jana Kantego Zegadłowicza nabrał zu-
pełnie nowego wyglądu. Renowację wykonał i uwiecznił na zdję-
ciach Tadeusz Sokal.

Nagrobek po renowacji. 
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Stanisław Grodecki

ŻYWA LEKCJA HISTORII PT. „TO SIĘ ZDARZYŁO 
W KORABNIKACH 70 LAT TEMU” 

Historię tę powierzamy życzliwej pamięci
 wszystkich mieszkańców Skawiny 

oraz przyszłych pokoleń

Historia, którą chcę w tym miejscu przybliżyć naszym Czy-
telnikom, wydarzyła się 1 lipca 1944 r. w Korabnikach. 

Tego dnia w bestialski sposób została rozstrzelana przez nie-
mieckich okupantów czteroosobowa rodzina Głazów: Aleksander, 
jego żona Rozalia oraz dwoje dzieci: 16-letnia Roma i 11-letni 
Michałek. Następnie cała rodzina została zakopana na skraju lasu 
przy obecnej ul. Leśnej. Podobnych historii w czasie sześciolet-
niej okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 na ziemiach pol-
skich wydarzyło się zapewne wiele. Lecz inaczej odbiera się in-
formacje o podobnych wydarzeniach, które miały miejsce gdzieś 
tam, gdzie zginęli jacyś anonimowi ludzie, a inaczej, kiedy cho-
dzi o ludzi stąd. 

Rodzina Głazów mieszkała tu u nas, w Korabnikach. Żyją jesz-
cze ludzie, którzy ich pamiętają, pamiętają ten tragiczny dzień 
w historii miejscowości. Lecz z upływem lat wydarzenie to zaciera 
się w ludzkiej pamięci. Powstrzymajmy ten proces.

Rodzina Głazów zamieszkała w Korabnikach w czasie okupacji. 
Byli jedną z rodzin wypędzonych ze swoich domostw. Mogli po-
chodzić z Wielkopolski (o czym świadczy znajomość języka nie-
mieckiego). Inne informacje ustne wskazują, że pochodzili z rejo-
nów Zamościa, chociaż podobno w ich oficjalnych okupacyjnych 
dokumentach widniała Krynica. Rodzina ta miała, jak się później 
okazało na podstawie przekazywanych ustnie informacji, zapewne 
pochodzenie żydowskie i zmieniła wyznanie na rzymskokatolic-
kie.

Po przybyciu do Korabnik Głazowie wynajęli mieszkanie u Lu-
dwiki i Józefa Pylów. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem 
niemieckiego okupanta złożyli w Magistracie Skawiny stosowną 
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deklarację meldunkową, podając dane zawarte w kenkartach1  Za-
pewne był w nich zapis o narodowości polskiej wyznania rzymsko-
katolickiego, bo w przeciwnym razie wynajmującej mieszkanie 
Głazom rodzinie Pylów groziłyby poważne konsekwencje, wynika-
jące z rozporządzenia Hansa Franka z dnia 15 października 1941 r. 
To policyjne rozporządzenie, starannie przestrzegane przez Gesta-
po, nakazywało wykonanie kary śmierci na wszystkich Polakach, 
którzy ukrywali, żywili i udzielali pomocy Żydom. 

Aleksander Jan Głaz zapewne celowo szybko wtopił się w ska-
wińskie środowisko, chcąc odwrócić uwagę lokalnych folksdojczów 
(niem. Volksdeutsche) od swojej rodziny. Świadomie też wybrał 
ciężką i szkodliwą dla zdrowia pracę przy obsłudze młynów szamo-
towych, w fabryce materiałów ogniotrwałych znanej nam wszyst-
kim jako „Szamotka”, której współczesna nazwa brzmi Vesuvius- 
-Polska S.A. Fabryka ta była wtedy pod ścisłym nadzorem najwyż-
szych władz III Rzeszy jako zakład mający duże znaczenie gospo-
darczo-militarne.

Maria Sroka z d. Piskorz (jej nazwisko pojawia się wielokrotnie 
w historii Skawiny), będąca w latach niemieckiej okupacji sąsiadką 
Głazów z naprzeciwka, wspomina: 

Wszystko wskazywało, że [Aleksander Głaz] był lekarzem. Kiedy w 1943 roku za-
chorowałam na ostre zapalenie błon śluzowych gardła, nosa i krtani, to on określił 
mój stan chorobowy jako krytyczny, spowodowany zakaźną chorobą dyfteryt[em]2  
Ponaglił moich rodziców o natychmiastową interwencję lekarską, wskazując równo-
cześnie nazwę leku, który mógłby mi uratować życie. Tato mój był wówczas pracow-

1 Kenkarta (niem. Kennkarte) – dokument tożsamości wydawany przez władze nie-
mieckie wszystkim nieniemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy 
ukończyli 15 rok życia. W początkowym okresie okupacji poświadczeniem tożsamości 
były polskie dowody osobiste. Dopiero na mocy rozporządzenia Hansa Franka z 26 paź-
dziernika 1939 r. wprowadzono obowiązkowe okupacyjne kenkarty. Odpowiednie zarzą-
dzenia wykonawcze pojawiły się stosunkowo późno, bo dopiero 13 czerwca 1941 r. 
Władze postanowiły rozpocząć akcję wydawania kenkart prawdopodobnie z uwagi na 
szerokie rozpowszechnianie się fałszywych polskich dowodów osobistych. Do końca 
roku 1942 nie udało się zaopatrzyć wszystkich w nowe dokumenty i akcję przedłużono 
do 1 kwietnia 1943 r. Ostatnie obowiązkowe kenkarty wydano w 1943 r.

2 Dyfteryt (błonica) – choroba zakaźna, występująca najczęściej u dzieci. Wyróżnia 
się kilka postaci tej choroby. Najczęstszą jest błonica gardła. Nieleczony dyfteryt może 
prowadzić do śmierci. 
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nikiem portierni w Szamotowni. Znając języki angielski i niemiecki, miał wówczas 
rozległe kontakty z niemieckimi lekarzami. Kiedy otrzymali od niego informacje 
o mojej chorobie, natychmiast jeden z nich złożył nam wizytę w naszym domu. Jego 
lekarska ocena i sugestie zaaplikowania leku potwierdziły moją chorobę dyfterytu 
i konieczność stosowania leku wskazanego przez Aleksandra Głaza. Może dzięki 
temu w roku 2014 możemy o tych faktach rozmawiać.

Stanisław Cinal wspomina rodzinę Głazów w ten sposób:

Jego żona Rozalia była życzliwą i otwartą osobą. Szybko nawiązywała kontakty 
z sąsiadami w Korabnikach. Chętnie udzielała korepetycji z języka niemieckiego. 
Środkiem płatniczym za naukę były jedynie: mleko, jajka i chleb.
Córka Roma, zawsze gustownie ubrana, była urodziwa i pociągająca z długimi, pięk-
nie falującymi włosami o naturalnym kasztanowym kolorze. Była wspaniałym orga-
nizatorem zabaw i dyskusji, koleżanką o wybitnej inteligencji i mocnej osobowości, 
ale też osobą wrażliwą, wzbudzającą ogromną sympatię. To chyba jej osobowość 
wśród żyjących koleżanek i kolegów była inspiracją upamiętnienia tej zbrodni na 
Rodzinie Głazów. 
Jej młodszy brat, Michałek, bardzo piegowaty i rudy, unikał kontaktów koleżeńskich. 
Polubił pasanie na pastwisku krów państwa Pylów. Często był widywany na zbieraniu 
kwiatów na korabnickich łąkach. 
Tradycyjnie w każdą niedzielę cała rodzina Głazów uczestniczyła we mszy świętej 
odprawianej w kościele parafialnym. W ich tymczasowym domu obok krzyża wisiał 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, a pod nim komunijna fotografia Romy.

Zięć Ludwiki i Józefa Pylów – Stanisław Jaskuła, który wpraw-
dzie nie był świadkiem tych wydarzeń, a historię rodziny Głazów 
znał z przekazów rodzinnych, w swoich Wierszach i gawędach lu-
dowych wydanych w 1993 r. napisał:

Jan i Rozalia małżonkami byli,
Mieli dwoje dzieci, dobrze z sobą żyli.
Przybyli z Krynicy, co jest niezbadane, 
Zamieszkali w Korabnikach, tak jest napisane.

Tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku,
W pamiętnym dniu lipca, w dzień, a nie o zmroku.
Podobno był to poniedziałek, jak zapamiętano,
Przyjechali hitlerowcy pod dom Głazów rano.

Dwa opancerzone samochody na ulicy stały,
A w nich esesmani z psami, które głośno szczekały.
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W tym czasie pani Rozalia wyszła na podwórze,
Podszedł do niej hitlerowiec, był w czarnym mundurze.

Donośnie po niemiecku z sobą rozmawiali,
Wyglądało jakoby się sprzeczali.
Pani Rozalia roztrzęsiona męża zawołała,
Którego hitlerowska policja zaaresztowała.

Po jakiejś dłuższej chwili,
Hitlerowcy z Panem Głazem powrócili.
Esesman z psem wilczurem wyszedł z samochodu,
Pobiegł szybko za Michasiem, wszedł wprost do ogrodu.

Michaś przykucnięty patrzył w hitlerowca, robiąc jakieś miny,
W prawej rączce miał kwiatuszek, był dzieckiem bez winy.
Podszedł do oprawcy, chciał mu podać kwiaty,
Mówiąc „proszę dostarczyć kwiaty dla mojego taty”.

Niemiec nie wziął kwiatów, ale coś w nim drgnęło,
Może usłyszał głos z nieba „co chcesz uczynić okrutny człowieku”.
A może miał swoje dzieci, w wieku dziecka tego, 
Mimo wszystko wycelował z pistoletu i strzelił do niego.

Michaś upadł, konał w kałuży krwi, bosy,
Kula przeszyła mu skroń, krew zalała włosy.
Strzał oddany do Michasia Roma usłyszała,
Wystraszona wyszła na dwór i głośno płakała.

Wzięła go na ręce, do siebie tuliła,
Krew z główki Michasia ciągle się sączyła.
Mój drogi aniołeczku, braciszku kochany,
Mówiła do niego i niosła do mamy.

W tym momencie zbir, oprawca oddał strzał do Romy,
Ucieszony z tego czynu, stał zadowolony.
Roma padła na twarz, zamknęła powieki,
Trzymając Michasia, odeszli na wieki.

Nadciągnęły czarne chmury od strony zachodu,
Hitlerowcy wyprowadzili matkę do ogrodu.
Była nieprzytomna, utraciła mowę,
Faszysta wycelował do niej i strzelił jej w głowę.

Pan Głaz słysząc strzały, siedział w samochodzie.
Znienacka oprawcy go wyciągnęli, znalazł się w ogrodzie.
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On już nic nie widział, gdzie jest, i co się stało,
Jego serce tego bólu już nie wytrzymało.

Skonał na miejscu, widząc zwłoki swej drogiej Rodziny.

Inny świadek – Marian Juda – obserwujący to wydarzenie przez 
szpary stodoły Leona Wąsowicza, która od posesji Pylów była od-
dalona około 150 m., tak zapamiętał rozstrzelanie rodziny Głazów:

Michałek jakby krył się w łanie zboża, pierwszy został rozstrzelany. Na huk wystrza-
łów, z domu na podwórko wybiegły matka z córką. Romcia biegła naprzeciw zbrod-
niarzowi, patrząc mu prosto w oczy i wymierzoną broń. Wołała: „coś zrobił z moim 
braciszkiem, czy tylko zabijać umiesz?” Upadła śmiertelnie postrzelona, chwilę póź-
niej padli matka i ojciec. 

Stanisław Pękala tak wspomina ostatnie spotkanie z Romą:

Była to sobota a może niedziela kończącego się czerwca 1944 r. Romę zobaczyłem 
na potańcówce u jej serdecznej przyjaciółki Stasi Styrylskiej, zamieszkałej na Beł-
kach, przysiółku Korabnik, dziś przy ul. Łanowej. Stały tam wówczas tylko dwa 
domy: Butynów i Styrylskich, później w 1945 r. spalony w czasie działań wojennych. 
Trzecia zabudowa w tym rejonie, ale już po przeciwnej stronie strumyka Rzepnik, na 
łąkach należała do gospodarstwa Guzików. Miejsce to, z dala od centrum wsi, stało 
się bezpiecznym zakątkiem spotkań i zabaw zakazanych przez niemieckiego okupan-
ta, który tolerował jedynie ślubne wesela.
Na klepisku w stodole tańczyliśmy przy muzyce z gramofonu. Śpiewał Mieczysław 
Fogg. Roma w tym dniu zaprzestała wodzirejstwa, była spięta i pełna niepokoju i nie 
potrafiła nam tego wyjaśnić. Ale był moment, kiedy na przekór obawie, tylko raz 
zatańczyła przy piosence Ta ostatnia niedziela, jakby wyczuwała, że już w poniedzia-
łek na skraju korabskiego lasu będzie spoczywać na wieki. 

Dzisiaj po ponad 70 latach od tamtych wydarzeń nie możemy 
powiedzieć: „To historia – było, minęło”. Naszym obowiązkiem 
wobec przyszłych pokoleń jest jej przekazywanie. Dopóki żyją oso-
by pamiętające tamtych ludzi, tamte czasy, musimy oddać hołd 
bestialsko zamordowanej przez niemieckiego okupanta rodzinie 
Głazów. Po śmierci nie zostali oni z należną czcią pochowani, lecz 
zakopani na skraju lasu.

Dlatego też Towarzystwo Przyjaciół Skawiny postanowiło upa-
miętnić to tragiczne wydarzenie i to miejsce. Przygotowania trwały 
około roku. Pierwszym krokiem było uzyskanie zgody z Nadleśnic-
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twa Myślenice, na terenie którego znajduje się to miejsce, oraz 
opracowanie projektu. Po uzyskaniu zgody rozpoczęliśmy poszuki-
wania osób i instytucji, które poniosłyby niemałe koszty wykonania 
obelisku. Nasze wysiłki przyniosły oczekiwany efekt.

Można było przystąpić do przy- 
gotowania miejsca pod przyszły 
obelisk, na którym został wyryty 
napis:

1 lipca 1944 roKU 
zostali rozstrzelani

przez niemiecKicH 
oKUpantÓw

U
aleKsander głaz lat 45

żona rozalia lat 40
cÓrKa roma lat 16

syn micHałeK lat 11

poKÓJ icH dUszom

w siedemdziesiątą 
rocznicĘ

teJ wstrząsaJąceJ 
zbrodni

mieszKaŃcy sKawiny

13 listopada bieżącego roku z u-
działem członków Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny, mieszkań-
ców Korabnik oraz reprezentacji 
młodzieży ze skawińskich szkół: 
Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Katolickich Szkół i Zespołu Szkół 
Techniczno-Ekonomicznych, odbyła się żywa lekcja historii pt. „To 
się zdarzyło w Korabnikach 70 lat temu”. Uczestniczyli w niej rów-
nież żyjący jeszcze świadkowie tych wydarzeń: Stanisława Kryda, 
Maria Sroka, Stanisław Cinal i Stanisław Pękala. 



— 17 —

Poświęcenie obelisku (fot. Z. Grodecka)

Złożenie wiązanki kwiatów przez uczniów SP nr 4 w Skawinie (fot. Z. Grodecka)
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Uroczystości te rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy oo. Gu-
anellianów, odprawioną przez ks. Jarosława Januszewskiego. Po 
mszy uczestnicy przemaszerowali na miejsce wiecznego spoczynku 
rodziny Głazów. Prowadzący uroczystość Stanisław Grodecki zapo-
znał uczestników z dramatyczną historią rodziny Głazów. Miesz-
kańcy Korabnik nie ukrywali wzruszenia. Młodzież szkolna, wśród 
której większość stanowili młodzi mieszkańcy Korabnik, z żywym 
zainteresowaniem przyjęła tę historię. Poświęcenia obelisku doko-
nał ks. prałat Edward Ćmiel. W imieniu świadków wydarzeń sprzed 
70 lat głos zabrał Stanisław Pękala, który podziękował Towarzy-
stwu Przyjaciół Skawiny za urzeczywistnienie marzeń korabniczan 
o upamiętnieniu rodziny Głazów. Na zakończenie zebrani odśpie-
wali Boże, coś Polskę  

Niech to podniosłe wydarzenie pozostanie na zawsze w pamięci 
świadków tej tragedii oraz uczestników tej uroczystości. Miejsce 
upamiętniające tę tragiczną historię powierzamy życzliwej pamięci 
wszystkich mieszkańców Skawiny oraz przyszłych pokoleń.

Uczniowie SZK i ZSTE (fot. Z. Grodecka)
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PODZIĘKOWANIA

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny se r d e c z n i e  d z i ę k u j e 
wszystkim instytucjom i ludziom, którzy wsparli finansowo ideę 
wybudowania obelisku upamiętniającego tragiczne wydarzenia 
w Korabnikach 1 lipca 1944 r. W sposób szczególny chcemy po-
dziękować następującym przedsiębiorstwom i ich właścicielom 
oraz prezesom: „Agawa” Stanisław Bażela – przedsiębiorstwo  
pogrzebowe; Salix Jakub Skop – zakład kamieniarski; Krak-Stone 
Grzesikowscy Sp. J. – zakład kamieniarski; P. B. U. Gomibud  
Sp. z o.o., Skawina, Borek Szlachecki – przedsiębiorstwo budow-
lano-usługowe; Pol-Bud Sp. J. Skład Materiałów Budowalnych, 
Skawina.

G o r ą c o  d z i ę k u j e m y też Dyrektorowi Nadleśnictwa My-
ślenice, pracownikom Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta w Skawinie: pani Joannie Szczygłowskiej i panu 
Wojciechowi Mackiewiczowi za udzielenie nam wszechstronnej 
pomocy, oraz wszystkim tym, którzy w nawet najmniejszy sposób 
przyczynili się do powstania obelisku.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
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Marcin Kania

BASter – OPOWIEŚĆ O PEWNYM SKAZAŃCU

Utwór Baster Henryk Różycki zaczął pisać w miejscowości 
Wielkie Drogi w dniu 23 września 1909 r. Taka informacja 

widnieje na karcie tytułowej rękopisu, zachowanego do dziś w zbio-
rach prawnuka autora pana Krzysztofa Jastrzębskiego. Manuskrypt, 
napisany czarnym atramentem, zajmuje około 40 stron protokołu 
korespondencyjnego cesarsko-królewskiej kolei żelaznej (≈ 32,5 × 
20,5 cm) i jest niezwykle barwnie napisaną opowieścią sensacyjną 
o Jaśku Basterze – przestępcy, który zbiegł z krakowskiego więzie-
nia, zlokalizowanego w dawnym klasztorze Karmelitów Bosych 
(ul. Senacka 3). Możemy się domyślać, że kanwą tej historii stały 
się prawdziwe wydarzenia z lat 80. XIX w. Wówczas to opinię pu-
bliczną w Galicji poruszały doniesienia o poczynaniach Filipa Ba-
stera – uciekiniera, za którego schwytanie starostwo krakowskie 
w listopadzie 1883 r. wyznaczyło nagrodę w wysokości 300 złr. Jak 
dowiadujemy się z gazet, w środę 3 czerwca 1885 r. Baster został 
odnaleziony przez żandarmerię w „chałupie przyległej do lasu w Ba-
licach” i tam po krótkiej walce zastrzelony1. Opowieści o tych zda-
rzeniach, jakby rodem z prozy sensacyjnej, musiały pobudzić wy-
obraźnię Różyckiego. Zainteresowanie tą historią, a także nośność 
tematu, skłoniły go do napisania własnej wersji przygód Bastera, 
ukazanego w powieści jako człowiek inteligentny i przebiegły, ale 
też sprawiedliwy dla swojego otoczenia, a nawet dla adwersarzy. 
Choć narracja tej opowiesci urywa się w istotnym momencie (zde-
terminowany Baster z naładowanym rewolwerem wchodzi do szynku 
w Liszkach), to zachowany tekst stanowi niezwykle interesujące źró-
dło wiedzy o pracy twórczej skawińskiego literata oraz o realiach 
panujących na wsi podkrakowskiej na przełomie XIX i XX stulecia. 
Niniejszym prezentujemy pierwszy rozdział utworu. Niebawem sześć 
zachowanych rozdziałów Bastera ukaże się w postaci książkowej.

1 Por. „Czas” 1885, nr 126, s. 3. Zob. też: J. Olchawa, Rok 1885 – krwawy finał po-
ścigu za bandytą w Balicach, http://www.zabierzowianie.pl/rok-1885-krwawy-final-
poscigu-za-bandyta-w-balicach/ (dostęp 4 XII 2014).



— 21 —

Henryk Różycki

BASTER (FRAGMENT POWIEŚCI)

I

Od Krakowa w górę rzeki Wisły, na małej rybackiej łódce, poko-
nując silny prąd wody, płynął młody człowiek. Popychając łódkę 
wiosłem opartym o płytkie dno rzeki, wypatrywał trwożliwie po 
brzegach, ocierał pot rękawem szarej kurtki i spieszył naprzód, 
jakby umykał przed pogonią.

Był to chłop rosły, w barach szeroki, o ogromnych muskularnych 
rękach i nogach, twarz miał bladą, co świadczyło [o tym], że mało 
przebywał na słońcu. Był boso, ubrany w kurtkę z grubego włocha-
tego szarego sukna, pierwotnym sposobem skrojoną, płócienne 
białe spodnie i kapelusz miękki z opadniętym rondem, spod którego 
strzelały niespokojne zielone oczy. Twarz bez zarostu, z wystający-
mi kośćmi policzkowymi, wydawała się prawie kwadratowa, a czo-
ło niskie i usta szerokie, z grubymi mięsistymi wargami, budziły 
w widzu niepokój.

Na twarzy jego nie widać było inteligencji krakowskiego chłopa, 
ale za to znać było na niej jakiś spryt. Jego zielone, duże, o rozsze-
rzonej źrenicy oczy, prędko przebiegające z przedmiotu na przed-
miot, świdrowały wokół i zdawało się, że gdzie spoczną, tam zosta-
wią ślad swojej woli. Znać było, że na dnie tego człowieka siedzia-
ła inna dusza, nie chłopska, zdolna1 do uległości i niewolniczego 
posłuszeństwa, lecz że to duch zuchwały i uparty, zdolny do wtła-
czania na otoczenie swej woli przemocą.

Minąwszy wysoko na wzgórzu postawiony klasztor Kamedułów 
na Bielanach [nieznajomy] płynął <jeszcze> jakiś czas, wreszcie 
skręcił nagle i przybił do brzegu. Tu zahaczył o wiklinę łańcuszek 
łódki, porzucił wiosło i przedzierając się pomiędzy wikliną, skrył 
się na brzegu rzeki. Aby nie znaczyć śladu za sobą, przykucnął 
i na czworakach począł pełzać przed siebie, aż w końcu minął za-

1 W rękopisie: „nie zdolna”
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rośla i zatrzymał się na [s]kraju rozległych pól, które ciągnęły się 
szarymi zagonami ku wzgórzu, uwieńczonemu w dali czarną pla-
mą lasu…

A nie zobaczywszy nic podejrzanego, pomknął ku opodal sto-
jącej chałupie. Ogrodzenie gospodarstwa przesadził jednym su-
sem i wszedł w podwórko domostwa, gdzie przywitał go gło-
śnym szczekaniem uwiązany na łańcuchu obok stajni pies, i po-
cisnął drzwi mieszkania. Widząc, że drzwi nie ustępują pod  
parciem jego ręki, postąpił ku oknu, zajrzał do środka przez szy-
bę, a nie widząc nikogo, obszedł dookoła chałupę, rozglądając 
się ciekawie. „Nie ma nikogo!” [– szepnął] i podniósł leżącą pod 
okapem chałupy motykę, zarzucił ją na ramię, jakby wybierał  
się do roboty w pole, i poszedł drogą ku gościńcowi, co widniał 
jasną smugą wapienia wśród uprawnych zagonów [słowo nieczy-
telne]. 

Był to dzień czerwcowy, pogodny, toteż w polu widać było peł-
no w czerwone chustki i białe kabaty2 ubranych pracowników. 
Jedni okopywali ziemniaki, sadzili buraki, inni znowu nosili po 
szerokich miedzach czerwone lub [dalej nieczytelne] albo poga-
niali przy orce konie3 

Nieznajomy z motyką na ramieniu, przechodząc koło pochylo-
nych nad zagonem chłopów wołał według zwyczaju: „Szczęść 
Boże!”4 i spieszył dalej, a za nim biegły spojrzenia i szepty: 

– Co to za jeden?…
– A pewnie z miasta, galarem5 [przypłynął] – odpowiadali  

jedni.
– Ale gdzie idzie z motyką?
– Ha, no jużci ka6 mu trza! – mówili drudzy. Niektóry zaś po-

patrzał, popluł w garść i jakby od niechcenia dorzucił:
2  Kabat (kabot), z pers. kaba – wierzchnie okrycie męskie, noszone na co dzień, 

krótki płaszcz z podpinką lub bez; zob. I. Jurczyk, Słownik gwary wsi Wola Radziszow-
ska, Wola Radziszowska 2009, s. 84. 

3 Zdanie nieczytelne z powodu licznych skreśleń i rozmazanego tuszu.
4 Szczęść Boże / Daj Panie Boże – formuła pozdrowienia wypowiadana wobec kogoś 

pracującego na roli; zob. I. Jurczyk, dz. cyt., s. 48, 170.
5 Galar – dawny polski rzeczny statek wiosłowy używany do transportu towarów 

w dół rzeki.
6 ka – dawne, gw. ‛dokąd, gdzie’
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– Wygląda jakby od „Michała”!7…
On zaś wyszedł na gościniec i skręcił ku Liszkom.
Szedł dość długo, rozglądając się na boki lub za siebie, a ile razy 

kogoś zobaczył, zwalniał kroku, wytężał wzrok i dopiero przeko-
nawszy się, że nie ma niebezpieczeństwa, pospieszał [dalej].

Szedł drogą równą, mając po jednej i drugiej stronie pola zasiane 
zbożem lub obsadzone ziemniakami, za którymi na lewo szumiała 
Wisła oznaczona ciemną wstęgą wikla8, a na prawo teren podnosił 
się lekko w górę, gdzie w dali wystrzelał gęsto obsadzony świerko-
wym lasem. Naraz droga zaczęła się podnosić nieznacznie w górę. 
Szczyt pagórka majaczył w oddali, za [nim] niknął gościniec. Nie-
znajomy przystanął, wytężył wzrok i patrzył na szczyt gubiącej się 
drogi, jakby chciał przebić wzrokiem ziemię i zobaczyć, co się tam 
dzieje na gościńcu poza pagórkiem.

Naraz coś błysło w słońcu na szczycie drogi, potem błysło dru-
gi raz obok…

Nieznajomy zaklął strasznie i jakby tknięty iskrą elektryczną 
skoczył w bok i przykucnął w rowie, poglądając z trwogą ku 
szczytowi pagórka.

Błysk powtarzał się rytmicznie coraz wyraźniej, wreszcie 
[ukazały] się najpierw dwa punkty czarne, potem wyłoniły się 
zza pagórka dwa pióropusze u kapelusza, wreszcie ustrojone 
w nie głowy, a w końcu dwie sylwety odbiły się na tle lazuro-
wego nieba.

– Żandarmi – mruknął [nieznajomy] i nie namyślając się dłu-
go, zwinnie <jak kot> poczołgał się miedzą pomiędzy ziemniaka-
mi i żytem.

Ubiegłszy z trzydzieści kroków, zrzucił z siebie kurtkę, zakasał 
u koszuli rękawy, przesunął się na czworakach do bruzdy i jął mo-
tyką okopywać ziemniaki, jakby go nic a nic nie obchodziło otocze-
nie. Nie podnosząc nawet głowy, kopał zawzięcie i liczył w myśli 
kroki żandarmów, a chwila dzieląca go od nich zdawała mu się 
wiekiem.

7 W 1797 r. zabudowania klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Senackiej 3 wraz 
z przyległym kościołem św. Michała zostały przeznaczone na sąd i więzienie (stąd 
Więzienie św. Michała). Encyklopedia Krakowa, Warszawa–Kraków 2000, s. 1045.

8 wikla (r. ż.) – dawne ‛gąszcz, trudne do przebycia zarośla’
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– Szczęść Boże! – usłyszał. Podniósł głowę i zobaczył ich 
dwóch stojących na gościńcu naprzeciw niego. Oglądnął się nie-
znacznie, a nie widząc nikogo w pobliżu, odrzekł:

– Daj Panie Boże – i ręką sięgnął do kapelusza, lecz zamiast go 
zdjąć, nasunął lepiej na oczy.

– Ładna pogoda! – odezwał się znowu jeden z żandarmów.  
– Na roboty w polu dobrze!

– A chwalić Pana Jezusa, dosyć! – odrzekł.
– Czy dawno tu robicie gospodarzu?! – zapytał znowu po chwili 

żandarm, naradziwszy się z drugim.
– Od rana!…
– A czy nie widzieliście tu jakiego człowieka w szarej kurtce?
– A szedł, będzie z godzina! Nawet tą miedzą! Życzył mi 

„szczęść Boże”, pytał, czy tu gdzie Wisłą przejdzie, a ja mu wska-
załem tu naprzeciwko bród, gdzie poszedł.

– Za Wisłę?!
– A juści że za Wisłę. Bo się pytał o bród i prosto poszedł przez 

pola!
– A wiecie, kto to był?!
– A gdzie ta wiem! Chłop i tyla!…
– Baster!…
– Baster?! – I chłop przestał kopać, ręce rozłożył i stanął w po-

zycji wielce frasobliwej, a żandarmi, kontenci, że mają ślad, poszli 
przez pola ku Wiśle.

Chłop kopał dobrą chwilę, nie podnosząc oczu <jakby go wcale 
nie obchodzili żandarmi> i dopiero gdy [uznał9], że [żandarmi] 
musieli odejść daleko, wyprostował się w całej swej długości, po-
patrzył za odchodzącymi, a widząc, że weszli w krzaki wikliny nad 
Wisłą, chwycił porzuconą kurtkę, wsadził ją w wykopany dół 
i przykrył ziemią. 

Z daleka, w koszuli i parcianych białych spodniach, wyglądał 
w polu na wieśniaka. Kurtka, choć z odległości, zdradzała go <za-
nadto>, więc się jej pozbył, a sam poszedł ku las[owi] i za chwilę 
znikł w zaroślach.

Przepisał i opracował Marcin Kania

9 W rękopisie: „uważał”.
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Marta Wołek-Bury

FERDYNAND PACHEL 1867–1946 (CZ. 2) 

3. WOJENNE LOSY FERDYNANDA PACHLA

Niektóre teksty podają, że w czasie okupacji Ferdynand Pachel 
przeniósł się do Gierałtowic lub że przeżył ją poza Andrychowem, 
unikając wysiedlenia. To prawda, ale niezwykle ważne jest, by in-
formacje te uściślić i sprostować, ponieważ w okupowanym przez 
hitlerowców Andrychowie mieszkał trzy lata, aż do czerwca 
1942 r., a ukrywając się, przetrwał dzięki przychylności prawdzi-
wych Polaków i przyjaźni z nimi. Jego wojenne losy opisał 
w swoich wspomnieniach zięć Franciszek Wołek, opierając się na 
pamiętnikach i własnych przeżyciach. Fakt, że zarówno w zapi-
sach samego Pachla, jak i jego rodziny kilkakrotnie wymieniani są 
odważni dobroczyńcy świadczy o tym, jak istotną rolę odegrało 
ich wsparcie. „W czasie okupacji pamiętali o nim mieszkańcy An-
drychowa. Dzięki pomocy życzliwych ludzi uniknął aresztowania 
przez Niemców” – tak z kolei napisały jego córki: Maria Moraw-
ska i Irena Wołek1. Nazwiska tych osób powinny w końcu zostać 
przypomniane, o co nawet zabiegał sam Pachel, czego dowodem 
jest pozostawiona przez niego lista dobroczyńców wraz ze szcze-
gółowym opisem dostarczonych darów. Jak bardzo musiało mu 
być ciężko, skoro tak dokładnie zapamiętał każdy bochenek chle-
ba, każdą paczkę mąki, każdy kawałek tkaniny na ubranie, a rów-
nocześnie, jaki miał w sobie hart ducha i jaką niezłomną postawą 
musiał się wykazać, by wojenną pożogę z godnością przetrwać. 
Tak zapisał: „Nie zapominają o mnie ci i owi, przysyłają to i owo. 
Trzeba by ich wypisać, jak będę do nich powracał”. Było też jego 
wolą, by o okrucieństwach wojny i cierpieniach w Andrychowie 
ktoś kiedyś opowiedział następnym pokoleniom2. Nie wszyscy 
byli jednak tacy życzliwi. Prawdopodobnie miejsce ukrywania się 

1 M. Morawska, Moja dola, mój rodowód, 1984, maszynopis. 
2 F. Pachel, Pamiętniki, rękopis. 
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Pachla i jego rodziny zostało zdradzone okupantom przez Volks-
deutscha, niejakiego G., o czym wie nie tylko najbliższa rodzina 
Ferdynanda. 

3.1. Początek wojny

Franciszek Wołek podkreślał, że na początku Pachel wojny nie ro-
zumiał, a był już wtedy na emeryturze. 3 września 1939 r. w czasie 
pierwszych nalotów na Andrychów, kiedy samoloty zaatakowały 
kolumny wycofujących się od Bielska i Pszczyny uciekinierów 
i wojska, Pachel ukrył się w sąsiednim domu u państwa Wetulów3  
„On, który patriotyzmu uczył swych wychowanków, a także i ludzi 
dorosłych i starszych, nie spodziewał się tak tragicznego końca. 
Cierpiał moralnie, był posępny, osłupiały i przybity. Unikał roz-
mów. Zapytał zięcia «Co ty na to? Co te cholery robią?». Kto mógł 
odpowiedzieć na to pytanie wtedy, 4 października 1939 r.?”4 Ale 
ponieważ cieszył się ogromnym szacunkiem andrychowian, zawsze 
miał świeże wiadomości, a najlepiej podobno byli wtedy poinfor-
mowani Żydzi. Najczęstszym informatorem Pachla był właściciel 
garbarni, niejaki Mittler. Wiadomości były złe. Dochodziły wieści 
o rozstrzeliwaniach, aresztowaniach, niszczeniu pomników polskiej 
kultury, znęcaniu się nad Żydami. Pachel nie chciał w to wierzyć. 
Najczęściej mawiał: 

„To niemożliwe!”. Po prostu nie wierzył, aby taki naród… Nie wierzył i już. Nie 
dostawał emerytury i czuł się okropnie, że musi pozostawać na utrzymaniu córek. Ale 
wszyscy go lubili. Znajomi kupcy, jeśli pracowali w sklepie, jak Fr. Paleczny5, Kazi-
mierz Hyziński – kierownik rzeźni „konsumu”, czy Antoni Kramarz właściciel młyna, 
nawet gdy mu młyn zabrali, od czasu do czasu przysyłali emerytowanemu kierowni-
kowi szkoły paczki żywnościowe – papierosy, sacharynę i mydło – rzeczy, o które 
było bardzo trudno6  

3 Ibidem; zdarzenie to zapamiętała także Maria Rączka: „Pachel nie chciał uciekać 
wraz z rodziną Cholewków, którzy kierowali się w stronę Zagórnika, twierdząc, iż nic 
mu nie grozi. Został wtedy w Andrychowie”.

4 F. Wołek, Wspomnienia, 1975–1984, rękopis.
5 Franciszek Paleczny miał trafikę i sklep kolonialny w okazałym domu Feliksa, 

a obok dobrze zaopatrzony sklep Spółdzielni Spożywców „Społem”, za: F. Wołek, 
op. cit.

6 F. Wołek, op. cit.
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Wypisałam tu tylko kilka spośród ponad 30 osób skrupulatnie 
wymienionych przez Pachla, którzy mu pomagali w tych trudnych 
czasach: dr Apolinary Wietrzny bezinteresownie go leczył, a szewc 
Ludwik Jakubowski – ojciec kilkorga dzieci – podzelował mu buty 
i ofiarował 25 kg ziemniaków, Franciszek Fryś młodszy przysłał 10 
paczek kilowych chleba, mąki, cukru, kaszy, cykorii, nawet tytoniu 
i keksów, tj. niby ciastek, Józef Byrski odwoził swoim koniem do 
Gierałtowic i na Bolęcinę, pomoc okazywały także piekarka Maria 
Babińska, Wiktoria Dalewska i inni7. Rzadko tylko wychodził na 
miasto, aby spotkać starych znajomych, do których należeli w pierw-
szym rzędzie: Józef Donaś – urzędnik magistracki, Antoni Chle-
bowski – naczelnik poczty i prezes Czytelni, Antoni Chrapkie-
wicz – dawny właściciel tartaku, Józef Smaza – budowlaniec, 
ks. kanonik Klemens Tatara i inni. Zachował się dość pikantny 
szczegół z jednej z wojennych rozmów Pachla z Donasiem, prze-
prowadzonej gdzieś w rynku w Andrychowie, na temat pewnej 
Volksdeutschki z Roczyn, zasłyszany przypadkiem przez Francisz-
ka Wołka: 

Razu pewnego w piękny słoneczny dzień spotkałem ojca spacerującego chodnikiem 
od Szorca do Bettera z p. Donasiem, który odznaczał się wysokim wzrostem i białym 
sumiastym wąsem. Idą tak razem i w rękach założonych z tyłu trzymają laseczki. Idą 
i jak to w zwyczaju emerytów zatrzymują się co kilkanaście kroków. Stojąc naprze-
ciwko siebie o czymś żywo dyskutują, przy czym obaj mocno pochyleni w tył wysu-
nąwszy wprzód brzuchy, gwałtownie gestykulują. O czym? A o tym, co na frontach, 
co w Andrychowie. Ukłoniłem się i podszedłem, by się przywitać, gdy ojciec pełnym 
głosem zawołał: „Widzisz ją – Niemka – z Roczyńskiej d…” i wskazał na przecho-
dzącą obok nas kobietę. Niemożliwe, aby nie słyszała i nie zrozumiała, że to o nią 
chodzi. Poszła dalej, nie zatrzymując się. Pomyślałem, że to bardzo niebezpieczne 
takie zachowanie i ojciec niepotrzebnie się naraża. 

Pachel był trochę nierozważny w wyrażaniu swoich sądów, wie-
rzył, że nic mu nie grozi, a ostrożność nazywał tchórzostwem. Na 
zachowanie zasad bezpieczeństwa czy może raczej po prostu zwy-
kłą czujność niezbędną podczas okupacji zwracały mu bardzo czę-
sto uwagę obie córki: Irena i Leokadia8 

7 F. Pachel, Pamiętnik, op. cit.
8 F. Wołek, op. cit.



— 28 —

Święta wielkanocne 1940 r. Pachel spędził w Skawinie z trzema 
siostrami. Wtedy też najmłodsza córka Irena poinformowała ojca 
o planowanym zamążpójściu. Irena bardzo kochała swego ojca, ale 
też się go bała i o ślubie powiedziała najpierw cioci Antosi, a ta 
reszcie sióstr. „Ciotki chlubiły się bratem, szanowały, ale też się go 
bały. Stare upudrowane ciocie miały wysokie ambicje. Irka nazywa-
ła je hrabiankami z Samborka, skąd się wywodziły i miały parę 
arów pola, na którym zresztą nie pracowały”9. Ojciec zamiary córki 
potraktował poważnie, wyraził zgodę i uściskał młodych. Zgodnie 
z jego życzeniem ślub i przyjęcie weselne najmłodszej córki odby-
ły się w Andrychowie w czerwcu 1940 r. Miejsce przyjęcia, a był 
nim dom ks. Tatary, gdzie w tym czasie mieszkał, uzgodnił z drugą 
córką Leokadią. I to właśnie w przydomowym ogrodzie Alojzy 
Stuglik wykonał pamiątkowe zdjęcie ślubne (fot. 1). Być może jest 
to ostatnie zdjęcie Ferdynanda Pachla, jakie posiada najbliższa ro-
dzina. Jak wspomina Franciszek Wołek w Boże Narodzenie 1940 r. 
Pachel odwiedził mieszkającą wtedy w Gierałtowicach Irenę z mę-
żem. Grał z rodziną w ulubioną grę „66”, popijał wino porzeczko-
we, zagryzając amoniaczkami wypiekanymi przez córkę według 
jednego z wielu tanich „wojennych” przepisów, które obiegały całe 
miasto10 

3.2. Pierwsze wysiedlenia i ostrzeżenie

Podczas kolejnego pobytu u Ireny we wrześniu 1941 r. był świad-
kiem pierwszego wysiedlenia Gierałtowic, które bardzo mocno prze-
żył. Nie wiedział jeszcze, że równy rok później przyjdzie mu być 
świadkiem wywiezienia do obozu własnej córki. U ks. Tatary miesz-
kał wraz z córką Leokadią, jej mężem Władysławem Cholewką 

9 F. Wołek, op. cit. Samborek – wieś położona między Tyńcem a Skawiną. Do 1816 r. 
Samborek był własnością benedyktynów z Tyńca. Później, do 1853 r. władali nim dzier-
żawcy. Po uniezależnieniu od dworu wieś przeszła na własność kurii biskupiej i wkrótce 
została wykupiona przez samborskich i tynieckich chłopów. W 1918 r. Samborek stał się 
częścią gminy Tyniec, zaś po jej likwidacji w 1941 r. został przeniesiony do gminy 
Skawina. 1 stycznia 1973 r. Samborek został przyłączony do Skawiny i podzielony na 
ulice.

10 F. Wołek, op. cit.
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i dwójką wnuków: Marią i Mieczysławem, aż do momentu, gdy za-
ostrzyły się prześladowania w Andrychowie. Najprawdopodobniej to 
właśnie dawny uczeń Stefan Matlak (1908–1991), pracujący w ma-
gistracie, ostrzegł go, mówiąc, że Niemcy tworzą listę nauczycieli 
oraz innych ludzi nauki i kultury, którzy mają zostać wywiezieni. 
Było to prawdopodobnie pod koniec 1941 r. 

3.3. Na Brzegach

Z mieszkania ks. Tatary, gdzie zostawił większość swoich rzeczy, 
między innymi książki, Pachel przeniósł się do rodziny Byrskich, 
którzy mieszkali na Brzegach pod nr 307 (przy dzisiejszej ul. Sta-
rowiejskiej, naprzeciwko Niepublicznego Przedszkola Zgromadze-
nia Sióstr Służebniczek im. Bł. Edmunda Bojanowskiego). Ukrywał 
się tam wraz z rodziną córki Leokadii przez kilka miesięcy. Miesz-
kała z nimi wówczas także siostra Antocha. Dom miał typową dla 
tego okresu zabudowę z sienią pośrodku i rzędem pokoi po obu 
stronach. Z jednej strony mieszkali gospodarze, z drugiej – rodzina 
Pachlów i Cholewków. Potwierdzają to zapisy Franciszka Wołka, 
który zanotował, że wiosną 1942 r., może w maju, przebąkiwano 

Fot. 1. Zdjęcie ślubne Ireny i Franciszka w ogrodzie u ks. Tatary. Być może jest to 
ostatnia fotografia Ferdynanda Pachla (fot. A. Stuglik)
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w Andrychowie, że mają zabrać do lagru starców. Już od paru mie-
sięcy Pachel ukrywał się wraz z Cholewkami u niejakiego Józefa 
Byrskiego, zamożnego rolnika, który oddał im do dyspozycji duży 
pokój i kuchnię, a ojcu osobny umeblowany pokój. W gospodar-
stwie nie brakowało żywności11. Państwo Byrscy pomagali wielu 
rodzinom. To właśnie ich najmłodsza córka Józefa już jako dziesię-
cioletnia dziewczynka nosiła z narażeniem życia paczki żywnościo-
we do getta. Dziś w owym domu z osób pamiętających wojnę po-
został tylko pan Józef Rajda, późniejszy mąż córki państwa Byr-
skich. To właśnie on wraz z córką Anną Polak i jej rodzeństwem 
zachowali w pamięci młodziutką Józię i jej rodziców, którzy tak 
bardzo pomogli rodzinie Ferdynanda Pachla. Wiosną 1942 r. nasili-
ły się wysiedlenia i aresztowania andrychowian. Zapanował strach. 
Ponadto okupant wymagał od Polaków, zwłaszcza od rolników, by 
dostarczali żywność. Hodowcom krów groził na przykład obozem 
karnym, jeśli nie dostarczą określonej ilości mleka. Pewnego mar-
cowego dnia sąsiedzi przynieśli wieści o tym, że będą wysiedlać 
z Brzegów gospodarzy. Pachel zapisał, że „29 marca sąsiadka przy-
niosła wykaz gospodarstw, które mają paść ofiarą, między nimi 
numer 307, a więc i nasz, własność Józefa Byrskiego. Gwałt, har-
mider, pakowanie przez całą noc. Przechodziłem coś podobnego 
w Gierałtowicach we wrześniu 1941. Nie spaliśmy dwie noce. Od-
wlokło się […]”12. Tymczasem aresztowania inteligencji i emery-
tów, wyrzucanie z domów gospodarzy, rzemieślników, czyli „barba-
rzyńskie wyczyny”, jak to nazywał Pachel, przybierały na sile.  
19 maja 1942 r. wywieziono z Wadowic ponad 300 osób.

3.4. W obliczu ponownego zagrożenia – wyjazd do Gierałtowic 

O tym, że Niemcy po raz kolejny zamierzają aresztować Pachla, zno-
wu ktoś ostrzegł, prawdopodobnie ponownie Stefan Matlak. Niemcy 
najpierw sprawdzili dom ks. Tatary, gdzie poprzednio mieszkał. Za-
plombowali mieszkanie. Pachlowi doradzono, by nie nocował w domu 
i schronił się na przykład u córek w Gierałtowicach lub na Potrójnej 

11 Ibidem.
12 F. Pachel, Pamiętniki, op. cit.
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w Rzykach, gdzie zięć był nauczycielem. Dowiedziawszy się o tym, 
Irena z mężem postanowili zabrać ojca do Gierałtowic, gdzie miesz-
kali w domu rodzinnym Wołków. Ferdynand Pachel z pewnym ocią-
ganiem, zabrawszy tylko parę rzeczy, udał się do Gierałtowic 
14 czerwca 1942 r. Został odwieziony jednokonką przez swego go-
spodarza Józefa Byrskiego. I to go ocaliło.

3.5. Niemcy u państwa Byrskich w poszukiwaniu Pachla

Pogłoska o wywożeniu starców sprawdziła się, niestety, po kilku 
dniach. Zapisał to z przejęciem Pachel w specjalnym akapicie zaty-
tułowanym Branka z dnia 25 czerwca, wymieniając znane osobisto-
ści, które wówczas wysiedlono. Tego dnia z Brzegów wywieziono 
ponad 40 osób, w tym nauczycielkę Felicję Plaskurową13. Żandarmi 
i Volksdeutsche przyszli także po Ferdynanda Pachla do domu Byr-
skich na Brzegi. Miejsce pobytu zdradził prawdopodobnie wspo-
mniany G., chodzący w mundurze Sturmabteilung ze swastyką na 
ramieniu, mieszkający w sąsiedztwie „kat” – Volksdeutsch, który 
okazał szczególne okrucieństwo podczas wysiedleń w Czańcu i Ro-
czynach. Podobno miał jednak porządnego brata. 

W czwartek 25 czerwca 1942 o godz. 3:30 czterech zbirów w kanarkowych mundu-
rach SA14 ze swastykami na ramionach, z krzykiem i hukiem wpadło do mego 
mieszkania na Brzegi 307, aby mię porwać […]. Zbirom wskazywała domy do rabun-
ku niejaka Ch.15, córka zaprzańca, handlarza szmat, chociaż nie musiała tego robić, 
bo między rabusiami był miejscowy kolejarz, udający prawdziwego Niemca, sypiący 
tylko germańskimi przekleństwami, a dopiero później mówiący po polsku. Do wście-
kłości doprowadziło go, że [mnie] nie zastał i siostra Antonina uciekła […]16  

Nie znalazłszy nauczyciela, Niemcy krzyczeli i zapowiedzieli, 
że zabiorą do Oświęcimia zięcia Władysława Cholewkę z żoną 

13 A. Zwoliński podaje, że 4 sierpnia 1942 r. Felicja została wywieziona do obozu we 
Frydlandzie; por. A. Zwoliński, Miasto Ankwiczów. Z dziejów Andrychowa, Kraków 
1993.

14 Sturmabteilung der NSDAP (skrót: SA) – uzbrojone bojówki partii nazistowskiej. 
SA-mani chodzili w żółtych mundurach. Nazywani byli też policją wysiedleńczą.

15 Nazwisko w pełnym brzmieniu znajduje się w oryginale pamiętnika.
16 F. Pachel, Pamiętniki, op. cit.
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Leokadią i dziećmi. Wściekli zdjęli ze ściany duży portret Pachla 
podarowany mu przez ZNP za długoletnią działalność, wydarli ob-
raz i wyrzucili, a bogato złoconą ramę zabrali. Wzięli też z szafy 
parę nowych bucików. Izbę, w której mieszkał, i meble opieczęto-
wali. Zamieszkiwała tam wówczas wspomniana już Antonina, któ-
ra w czasie najścia wyszła z domu pod pretekstem przyniesienia 
wody z pobliskiej studni. Hitlerowcy sądzili, że to jego żona, nie 
chcieli wierzyć w żadne zapewnienia. Była ona bardzo zdolną 
i dobrą krawcową, „obszywała” między innymi Żydówki andry-
chowskie. Po powrocie do domu Antocha postanowiła sama zgło-
sić się do Niemców, chcąc uchronić bratanicę z rodziną od Au-
schwitz. Mówiła, że nie ma rodziny, a szyć potrafi, więc może  
jakoś przeżyje. „Dała się zabrać, po czym zaprowadzona z wielu 
innymi nieszczęsnymi do szkoły, skąd wieczorem przetransporto-
wana do Friedlandu za Opawą”17. Interwencja Loli i zięcia u dy-
rektora Zobla nie pomogła18. Antonina Pachel przebywała w obozie 
w Raciborzu i rzeczywiście przysłała po kilku tygodniach wiado-
mość, że „obszywa” kobiecy personel obozu i nie musi wychodzić 
na zewnątrz. Dzięki staraniom rodziny udało się jej opuścić obóz 
i wrócić do siostry Wandy Łąckiej (wdowy) do Skawiny mniej 
więcej po roku. Była już wtedy po siedemdziesiątce. U państwa 
Byrskich oprócz serdecznych i ciepłych wspomnień została jedyna 
pamiątka po Ferdynandzie Pachlu, która jakimś cudem ocalała 
przed „barbarzyńcami” – książka pt. Listy z podróży do Ameryki 
Henryka Sienkiewicza. 

Tymczasem Cholewkowie schronili się w domu państwa Hatalów 
na Potrójnej w Rzykach, gdzie od 1933 r. znajdowała się szkoła19  
Władysław i Leokadia prowadzili tajne nauczanie, Leokadia zajmo-
wała się także tłumaczeniami z języka niemieckiego. Wiele razy 
z małymi dziećmi, z narażeniem życia, nie bacząc na warunki at-
mosferyczne, szła górami (przez Zagórnik) do miasta lub do krew-
nych w Inwałdzie, by zdobyć trochę „sypkiej” żywności. Pewnej 

17 F. Pachel, Pamiętniki, op. cit.
18 Ibidem.
19 A. Zwoliński, op. cit.; Niezwykłe dzieje Szkoły Podstawowej w Rzykach w Potrój-

nej, [w:] Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Mariana Kowalskiego w Rzykach 1898–1998. 
Szkice monograficzne, red. A. Denisow, J. Paleczny, Rzyki 1999. 
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nocy zabłądziła i omal nie zamarzła wraz z dziećmi w lesie. Arty-
kuły spożywcze typu: mleko, chleb, masło i mięso mieszkańcy 
Potrójnej wytwarzali sami z własnych produktów i dzielili się 
z Cholewkami. Ciocia Antocha po powrocie z obozu odnalazła ich 
na Potrójnej i często u nich bywała. Ukrywali się tam aż do lata 
1944 r., potem przenieśli się do Bolęciny.

W lipcu 1942 r. nastąpił dalszy ciąg wyczynów barbarzyńskich. 
Ci, co wysiedlali, rekrutowali się głównie z bauerów i polskich 
„zaprzańców”. Policja wraz z najemnikami rabowała mieszkania 
wywiezionych. W czasie wywózki z Andrychowa do obozów 
Niemcy zabrali wszystkie rzeczy Pachla, jakie zostały w domu 
Byrskich. Ferdynand z ironią i dokładnością wymienia je: przede 
wszystkim 100 książek o tematyce historycznej, a poza łóżkiem 
z pościelą, stołkiem, zegarem, ubrania i bielizna, wszystko to, co 
pozostawił w mieszkaniu, „nie przeczuwając, że potężna Rzesza 
będzie potrzebowała moich «zdrachów»”20. Chodziły słuchy, że 
andrychowscy Volksdeutsche, chcąc się przypodobać Niemcom, 
byli najgorliwszymi donosicielami i z dużą bezwzględnością prze-
prowadzali różnego rodzaju akcje przeciwko Polakom21 

3.6. Spokojny czas w Gierałtowicach do momentu aresztowania 
córki Ireny z rodziną 

Jak wspomniano w połowie czerwca 1942 r. Pachel znalazł schronie-
nie w Gierałtowicach w sąsiedztwie rodziny Franciszka Wołka, męża 
Ireny, u państwa Mikułów, gdzie w schludnym domku mieszkała 
z kilkuletnią córką Stefcią Maria Mikuła, żona Alojzego, który nie 
wrócił z wojny w 1939 r. Emerytowany kierownik zabrał tylko naj-
potrzebniejsze rzeczy, jakąś książkę, karty do gry. Na posiłki przy-
chodził do rodziny córki i tam, w pogodne dni, siadywał pod lipą, 
opowiadał anegdotki, dykteryjki, chętnie także przystawał i rozma-
wiał z napotkanymi ludźmi. Wkrótce znali go wszyscy sąsiedzi, na-
wet osiedlony w Gierałtowicach niemiecki gospodarz Ryszard Wen-
dling zatrzymywał się, by z nim porozmawiać. Niestety, potem oka-

20 F. Pachel, Pamiętniki, op. cit.
21 F. Wołek, op. cit.
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zał się zdrajcą. Ferdynand wieczorami grywał w karty z ojcem Fran-
ciszka. Dobrzy ludzie z Andrychowa, tacy jak kupiec Kazimierz 
Hyziński, Franciszek Paleczny, Antoni Kramarz posyłali mu przez 
stangreta u Schaedlego paczuszki z żywnością, a to kawałek mydła, 
sacharynę, papierosy, i wiadomości. Aresztowania w okolicy przybra-
ły na sile. 24 sierpnia padł strach na mieszkańców, bo w Andrycho-
wie wywieziono trzy osoby. Pachel spędził w tym czasie kilka nocy, 
ukryty w stodole. O świcie zabrano z Gierałtowic czterech starusz-
ków, zaś z Głębowic – kierownika szkoły. Tymczasem w lecie 1942 r. 
w domu Wołków zjawiło się niespodziewanie dwóch gestapowców  
i zapytali Irenę, czy ma jakichś niemieckich krewnych. Odpowiedzia-
ła stanowczo, że jest Polką i polską nauczycielką. Wkrótce, w nocy 
z 19 na 20 września, zdarzyło się najgorsze – została wraz z mężem 
i roczną córeczką Krystyną oraz rodziną Wołków wywieziona przez 
hitlerowców do obozu w Otmuchowie. Zza firanki sąsiedniego domu 
75-letni Ferdynand ze łzami w oczach patrzył, jak żandarmi pod 
eskortą zabierają jego córkę. Przysłał potem do lagru wzruszający 
list: „Pochowałem jedną żonę i drugą żonę i gromadkę dzieci, a nie 
uroniłem łzy – a płakałem jak dziecko, gdy was prowadzono…”22  
Wtedy po raz kolejny Ferdynandowi Pachlowi udało się cudem unik-
nąć aresztowania. W tym samym dniu z Gierałtowic wywieziono do 
obozu ponad 40 osób. Ferdynand wspomina: 

Pozostałem sam z moimi 75 latami wieku, a chociaż otaczali mnie niezwykle przy-
chylni ludzie, do których zaliczam: Antoniostwo Wołków, trzy Ciotki zięcia: Zimna-
lową, Tatarkę z Rudz i Wołkową akuszerkę; Stacha Zimnala, gosposię Marię 
Mikulinę, jej przyjaciółkę Marię Buchalankę, gospodynię Marię Knapikową z Gierał-
towiczek, która dawniej mnie i dziecinie dostarczała bezinteresownie różnych smako-
łyków, Stacha Wołka i wielu innych, jednak nie mogłem przyjść do siebie. Nic mi nie 
smakowało; nie sypiałem, zalewałem się gorzkimi łzami jak nigdy przedtem23 

3.7. Ucieczka do Skawiny przez zieloną granicę

Po aresztowaniu córki i wywiezieniu jej wraz z rodziną do obozu 
istniała obawa, że w każdej chwili mogą przyjść także po ojca, 

22 Ibidem.
23 F. Pachel, Pamiętniki, op.cit.
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który zdołał już sobie zaskarbić przyjaźń i sympatię wielu ludzi 
w Gierałtowicach. Córka Irena, żegnając się z ojcem, doradzała, 
by udał się do Skawiny, gdzie miał rodzinę. Podobnie radziła mu 
Leokadia w liście przysłanym już z Potrójnej w Rzykach. I wtedy 
niespodziewanie 24 września 1942 r. do Pachla zgłosił się emery-
towany policjant Jan Tarabuła, potem urzędnik gminny z Wieprza, 
a ostatnio pracownik w majątku Dunina w Gierałtowicach, wraz 
ze Stefanem Biesem, sierżantem Wojska Polskiego, i ofiarowali 
mu pomoc w przeprowadzeniu do Generalnej Guberni. Trzeba 
było nocą przejść w bród graniczną Skawę, dość sporą i lodowatą 
rzekę. Pomoc okazał tu także Stach Zimnal. Udało się szczęśliwie 
pokonać trasę dzięki ofiarności i życzliwości tych ludzi24  Rów-
nież Ferdynand Pachel barwnie i bardzo dokładnie opisuje swoją 
przeprawę przez zieloną granicę. 

Pachel przedostał się do Skawiny, gdzie miał rodzeństwo, i tu po-
został aż do zakończenia wojny. Mieszkał u sióstr: Wandy Łąckiej 
i Tekli. Wigilię 1942 r. i inne święta spędzał z siostrami, szwagrem 
Koniecznym oraz siostrzeńcem Władkiem z Zakopanego. W przygo-
towaniu skromnej jak na wojenne czasy kolacji wigilijnej pomogli 
dobrzy ludzie, w tym bardzo wielu andrychowian, którzy pamiętali 
o swoim zasłużonym obywatelu, kierowniku, a przede wszystkim 
jakże lubianym człowieku. Dostarczali mu żywność, najpotrzebniej-
sze artykuły i świeże informacje. We wrześniu 1943 r. Pachel spotkał 
się w Skawinie z powracającą z obozu wraz z rodziną Ireną. Udało 
im się wydostać z obozu dzięki interwencji Maryny. Następnie Fer-
dynand wyjechał wraz z nimi właśnie do córki Marii do Solca-Zdroju. 
Przebywał u niej około miesiąca, wracał zaś do Skawiny trzy dni 
i dwie noce przez Tarnów i Szczucin (pociągi kursowały nieregular-
nie). W styczniu 1945 r., w czasie wyzwalania Skawiny, przez osiem 
dni i nocy ukrywał się w piwnicach przed bombardowaniami. I znów 
dopisało mu szczęście – przeżył naloty i trafienie pociskiem w dom, 
w którym się schronił (zginął wtedy od odłamka leżący obok przyja-
ciel). W domu siostry doświadczył też kilkudniowej „wizyty” 16 żoł-
nierzy Armii Czerwonej i „pijanych patrolek sprzymierzeńców”, 
przed którymi musieli uciekać, bo groziła im śmierć. 

24 Ibidem.
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3.8. Powrót do ukochanego Andrychowa

Ferdynand Pachel ostatecznie powrócił do ukochanego Andrycho-
wa 1 czerwca 1945 r. Tak opisuje swój powrót do miasta, w któ-
rym żył i pracował ponad 40 lat: 

Na miejscu utyskiwania na smotraków, bo dłużej siedzą i jest ich więcej, chociaż 
znać już odwrót znad Odry. Rządy w mieście sprawuje tryumwirat z PPR, tj. Pol-
skiej Partii Robotniczej. Obok niej nowy PPS = socjalistów, PPL = ludowców 
i PPD = demokratów lecz nie odgrywają większej roli. Do tryumwiratu należą ro-
bociarz biedny Ż.25, contra burżujowiec, dzisiaj zamieszkujący 4 pokoje komforto-
we po Feliksie. Obywatel Ż. burmistrzuje. Obok niego zasiadają fotograf Stuglik 
i robotnik Dudzik. Kto ich wyznaczył – nie wiadomo! W magistrackim budynku 
pięknie i praktycznie przebudowanym przez zaborców pracuje dzisiaj z 50 osób, 
dawnymi czasy osiem. Witano mię zewsząd serdecznie, a człek nie wie czym sobie 
na to zasłużył. Prawda – mieszkańcy tutejsi są inni np. od skawiniaków. Po wypo-
czynku chodziłem tu i tam z podzięką i powitaniem. Córce (Leokadii) z zięciem 
wyznaczono dwa piękne pokoje i kuchnię i mnie jeden – Olszyny nr 684. Uczą 
oboje z płacą około 1000 zł miesięcznie, a kg chleba kosztuje 40 zł, czyli 30 × 40 = 
1200 zł. Więc zawsze tak czy siak, z tej lub innej strony trzeba na tym i owym 
czynić zabiegi. Wszędzie na niedostatek nie brakuje narzekań i wszyscy już w tym 
miesiącu myślą i mówią, aby doczekać się „z nowego”, gdy tymczasem do sierpnia 
daleko!26

Dalej Pachel opisał smutne losy wspomnianego już domu wie-
przowskiego, który w czasach, gdy on i cała jego rodzina musieli 
się ukrywać, został rozgrabiony, mimo iż było wiadomo, że rodzina 
żyje i mieszka niedaleko. „Nie rozpaczałem. Siła ponad prawem!”27  
Wolnością cieszył się zaledwie kilka miesięcy. W tym czasie nadal 
żywo interesował się życiem społecznym i kulturalnym miasta, hi-
storią powojennej Polski, choć zapewne nie do końca mógł pogo-
dzić się z zaistniałym stanem rzeczy – on, syn powstańca stycznio-
wego, miłośnik Piłsudskiego i Polski, konserwatysta wychowany na 
krakowskim „Czasie”. Zajmował się wówczas wnukami, ich eduka-
cją, często też wychodził do miasta: ubierał zawsze elegancki gar-
nitur, czyścił buty i, podpierając się laseczką, maszerował, a po 

25 Nazwisko w pełnym brzmieniu znajduje się w oryginale pamiętnika.
26 F. Pachel, Pamiętniki, op. cit.
27 Ibidem.
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drodze wdawał się w pogawędki z tymi, którzy ukrywali go i przez 
cały czas pomagali mu przetrwać wojnę w Andrychowie, a także 
poza nim. Podczas wojny, a szczególnie zaraz po jej zakończeniu, 
lubił odwiedzić dawnych znajomych, np. pana Jakubowskiego 
mieszkającego na Olszynach oraz pana Węglarza z Rynku, i po-
wspominać czasy, które minęły; spotkania odbywały się przy winku 
lub umiarkowanym kieliszku.

4. POGRZEB

Ferdynand Pachel zmarł 5 lutego 1946 r. w mieszkaniu na Olszy-
nach. Pogrzeb, który odbył się 8 lutego, był wielką manifestacją. 
Trumnę nieśli na zmianę: radni, lekarze, strażacy, nauczyciele – 
Jego wychowankowie. Gdy kondukt przechodził przez miasto, 
chór śpiewał Jego ulubione piosenki patriotyczne i żołnierskie, tak 
bardzo lubiane także przez Jego uczniów. Śpiewano je zawsze 
podczas uroczystości rodzinnych. Uroczystościom na cmentarzu 
towarzyszyły przemówienia, chór i orkiestra, a dawny uczeń Alek-
sander Zieliński recytował wiersz Juliusza Słowackiego Testament 
mój. Pogrzeb zgromadził też sporo harcerzy.

Miał manifestacyjny pogrzeb. Mimo szalejącego wiatru i śniegu z deszczem wszy-
scy – tłumy mieszkańców Andrychowa – odprowadzili go na miejsce wiecznego 
spoczynku. Szli koledzy, szły pokolenia jego uczniów. Trumnę nieśli kolejno przed-
stawiciele władz miejskich, między innymi ojciec późniejszego prezydenta Miasta 
Krakowa A. Pękala. No i oczywiście strażacy. Nie brakło i orkiestry z Głębowic. 
Orkiestra zakładowa nie została jeszcze po wojnie zorganizowana. Pogrzeb odbył się 
na koszt miasta, którego [Zmarły] był Honorowym Obywatelem28  

Na cmentarzu przemawiał Jan Niemiec, nauczyciel Szkoły Mę-
skiej w Andrychowie (późniejszej Szkoły Podstawowej nr 1 w An-
drychowie). W kościele kazanie wygłosił ks. proboszcz Klemens 
Tatara. O uroczystościach pogrzebowych, które odbywały się przy 
szalejącej wichurze i w strugach deszczu, pisze też Wiktoria Da-
lewska, nauczycielka, poetka i dyrektorka ówczesnej szkoły żeń-
skiej: 

28 F. Wołek, op. cit.
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Gorszego dnia trudno sobie wyobrazić! […] Strumieniami płynęła woda z niebios. 
Żadne parasole ani peleryny nie chroniły przed strugami. […] Uczczono Dyrektora 
należycie. Z paradami, pomaleńku, w powadze, krok za krokiem przy dźwiękach 
orkiestry i chóru kroczyliśmy na cmentarz. […], a Dyrektor śpi snem spokojnym, bo 
dobrze służył Ojczyźnie29 

Po pogrzebie Antoni Pająk z Targanic napisał piękne podzięko-
wanie, którego fragmenty warte są zacytowania: 

W roku 1898 zjawił się na terenie miasta Andrychowa mąż, mąż wiedzy i historii, 
mąż przepojony duchem grobów wawelskich, duchem biblioteki Jagiellonów, duchem 
sztuki ukrytej w muzeach, duchem historycznych pomników miasta Krakowa oraz 
usypanych 3 mogił Krakusa, Wandy i Kościuszki. […] Był filarem nauki Szkoły 
Powszechnej w Andrychowie. Wpajał w umysły dziatwy szkolnej ducha polskości 
a nadto dawał upomnienia tym uczniom, którzy opuszczali ławę szkolną, a idąc 
w świat za chlebem lub szukając dalszej nauki w zawodzie nie zapominali mowy 
polskiej, ale później wróciwszy do domu rodzinnego, mowy tej ojczystej nie kale-
czyli obcymi wyrazami  

Autor podziękowania pisał dalej, że Pachel po powrocie z wy-
gnania w 1945 r. z radością patrzył na pokolenia, które przeszły 
przez ławy szkolne i „doszły drogą Jego nauki dzielnie do swych 
wybranych zawodów, jak i zaszczytnych stanowisk własnych, pry-
watnych i państwowych. Andrychowianie i młodzież przez niego 
wykształcona stracili najdroższego ojca dziatwy szkolnej oraz oby-
watela Rzeczypospolitej Polskiej i ziemi andrychowskiej”30 

29 M. Biel-Pająkowa, Andrychowscy patroni ulic naszego miasta (3), „Nowiny An-
drychowskie” 1994, nr 3, s. 12.

30 Tekst ten pochodzi z maszynopisu: „Podziękowanie Wszystkim, którzy oddali 
ostatnią przysługę naszemu Emeryt. Profesorowi i Dyrektorowi Szkoły powszechnej 
w Andrychowie ś.p. Ferdynandowi Pachlowi wręczone do rąk Obywatela Burmistrza 
Władysława Żywioła w Andrychowie przez ucznia ś.p. Ferdynanda Pachla, z gromady 
Targanicy”. Podpisane: Jego uczeń Antoni Pająk, Targanica, 3 marca 1946. Na tym wid-
nieje odręczny dopisek: „Datek na cel Kulturalno-Oświatowy składa – zł 200 Antoni 
Pająk”. Istnieje także drugi prawie identyczny egzemplarz podziękowania, opatrzony 
tytułem, który w dalszej części brzmi: „[...] wręczone Wielmożnemu Panu Dyrektorowi 
Szkoły powszechnej męskiej w Andrychowie Józefowi Nowakowskiemu przez Antonie-
go Pająka z gromady Targanicy”. Na nim odręczny dopisek: „Datek na założenie biblio-
teki im. Ferdynanda Pachla dla szkoły powszechnej w Andrychowie składam – 200 zł”. 
Oryginał tego podziękowania znajduje się w Izbie Regionalnej.
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Na grobie dyrektora złożono między innymi wieńce z następu-
jącymi dedykacjami: biało-czerwony „Wychowawcy kilku poko-
leń – Wdzięczni uczniowie”, „Temu, który uczył kochać Ojczy-
znę i pracę – Związek Włókienniczy”, „Na daleką drogę słowa 
wiernej pamięci – Kierownictwo szkół w Andrychowie”. Ferdy-
nand Pachel spoczywa w Andrychowie, zgodnie z ostatnim ży-
czeniem w grobowcu razem z pierwszą żoną – Leokadią z Ma-
rowskich (fot. 9). 

5. FERDYNAND PACHEL: NAUCZYCIEL, DYREKTOR,  
ORATOR, CHÓRZYSTA ORAZ SKARBNIK

5. Dokonania

Rok 1931 przyniósł Ferdynandowi Pachlowi ogromne wyróżnienie. 
Rada Miasta na mocy jednomyślnej uchwały nadała mu godność 
Obywatela Honorowego za:

niestrudzoną i owocną pracę dla dobra gminy miasta Andrychowa i Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej, za krzewienie gorącej miłości do Ojczyzny wśród młodego 
pokolenia na stanowisku długoletniego Nauczyciela i Kierownika Szkoły Powszech-
nej w Andrychowie.

Ferdynand Pachel najbardziej kojarzony jest z najdłużej sprawo-
waną funkcją kierownika Szkoły Męskiej w Andrychowie. Jeśli 
cytowany, to zawsze jako autor sławnych dzienników i kierownik 
szkoły31. To w niej pracował ponad 30 lat, to dla jej uczniów opra-
cowywał wspaniałe lekcje i przemówienia. Ale przecież nie tylko. 
Prawie żadna uroczystość państwowa i miejscowa nie odbyła się 
bez przemówienia Pachla. Pozwólmy więc przemówić także pożół-
kłym kartom starych pamiętników i odczytów Ferdynanda Pachla, 
zapisanych pięknym i starannym pismem. Zawierają one wiele in-
teresujących informacji, ważnych dla nas ze względów historycz-
nych i biograficznych.

31 Dużo cytatów zaczerpniętych z pamiętników Pachla zawiera najnowsza publikacja 
dotycząca Andrychowa – książka J. Stanisławek-Janus pt. Bobrowscy z Andrychowa. 
Historie zwykłe i niezwykłe (Andrychów 2014). Jest to zachwycająca opowieść o losach 
rodziny – właścicieli dóbr andrychowskich.
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5.1. Męska Szkoła Ludowa w Andrychowie32 

Pachel uczył w niej w latach 1899–1931, a kierownikiem był od 
1916 r. aż do przejścia na emeryturę. Za jego dyrektorowania mia-
ły miejsce ważne wydarzenia dziejowe, takie jak I wojna świato-
wa (i nadzieje Polaków z tym związane), śmierć „dobrotliwego” 
cesarza, długotrwałe walki na frontach i widmo głodu, które za-
częło ludziom w oczy zaglądać. I wreszcie klęska państw zabor-
czych oraz odrodzenie Państwa Polskiego. Trudny proces tworze-
nia nowej władzy i scalania w jeden organizm państwowy ziem 
trzech zaborów, gdy kraj pozostawał jeszcze w ogniu walki na 
wscho-dzie i zachodzie. Zaniedbane rolnictwo oraz oświata. Odro-
dzeniu Polski towarzyszyła zmącona radość zamiast spodziewane-
go entuzjazmu. Były to ciężkie powojenne czasy. Ferdynand Pa-
chel w latach 1914–1931 prowadził systematyczne zapisy, konty-
nuując dwuczęściową Historię szkoły andrychowskiej. W odróż-

32 W latach 1926–1936 nosiła miano: Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa Męska 
w Andrychowie, po 1936 r. – Publiczna Szkoła Powszechna nr 1, potem Szkoła Podstawo-
wa nr 1, której w roku szkolnym 1960/1961 nadano imię Tadeusza Kościuszki.

Fot. 2. Budowa nowej szkoły żeńskiej w Andrychowie, 1929 r. (fot. A. Stuglik; ze 
zbiorów AP w Katowicach, Oddział w Oświęcimiu)
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nieniu od poprzednich kronikarzy, którzy ograniczali swoje zapisy 
głównie do odnotowywania nazwisk i danych personalnych pracu-
jących w szkole nauczycieli z podaniem aktu nominacyjnego, Pa-
chel interesował się życiem środowiska i kraju, czemu dawał wy-
raz w komentarzach do zapisów33. Losy Historii szkoły andrychow-
skiej zwanej też Kroniką Szkoły Podstawowej nr 1 nie są znane. 

Ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku w 1930 r. nowego 
budynku szkoły żeńskiej. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia 
budowy przemawiał właśnie kierownik Pachel; zachowało się bar-
dzo interesujące zdjęcie (fot. 2). Poniżej przytoczone zostały frag-
menty przemówienia z 29 września 1929 r. przy tzw. wmurowaniu 
pergaminu:

Stoimy wobec dokonanego faktu rozpoczęcia budowy szkoły. Niechże ten zaczęty 
budynek, jak zapisano na pergaminie, służy dziatwie, miastu, Ojczyźnie na pożytek 
a Bogu na chwałę! Niechże te mury świecą Tobie Kochana Dziatwo i Tym, co po 
Tobie przyjdą, boć je wznosimy, jeśli nie setki to na DZIESIĄTKI lat! Niech nie będą 
martwymi kamieniami, ale żywą pamiątką obecnych czasów, w których głosić będą 
z dawnych czasów poświęcenie Jadwigi, mądrość Zygmuntów, hart Batorego, czyn 
Żółkiewskiego, chwałę i potęgę cnej Ojczyzny i wszystko czym byliśmy i czym 
mamy powstać! [...]. Godzi się jeszcze wyrazić życzenie, aby z tej szkoły wychodzi-
ła młodzież, która by nie wchodziła na drogę kłamstwa i pamiętała o przysłowiu 
„kłamstwem świat przejdziesz, ale nie wrócisz”. 

W przemówieniu Pachel dziękował szczerze również burmistrzo-
wi miasta Stefanowi hr. Bobrowskiemu za zaangażowanie jego ro-
dziny w budowę starej i nowej szkoły, a także za jego ogromne 
osobiste zaangażowanie w projekt budowy szkoły podczas pouf-
nych posiedzeń rady34. W 1908 r. dzięki fundacji Józefa Koświtz-
kiego i Stefana hr. Bobrowskiego powstała biblioteka, która dała 
początek późniejszej bibliotece im. Ferdynanda Pachla, otwartej 
uroczyście 13 listopada 1949 r. W otwarciu wziął udział komitet 
uczniowski z drem Apolinarym Wietrznym, przekazano wówczas 
dwie szafy biblioteczne oraz 200 tomów. Dziś jedna z szaf z napi-
sem „Biblioteka im. Dyr. Ferd. Pachla” znajduje się w Izbie Regio-
nalnej w Andrychowie. Pachel był wielkim miłośnikiem historii, 

33 F. Wołek, op. cit.
34 F. Pachel, Przemówienia i odczyty, rękopis.
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sztuki i teatru, a jako kierownik szkoły i członek ZNP organizował 
liczne wycieczki, np. do Krzemieńca, Wilna, Grodna, najczęściej 
jednak do Krakowa na przedstawienia teatralne. Uczył przede 
wszystkim historii i geografii. Swoje lekcje ubarwiał przeźroczami, 
a niektóre wykłady wygłaszane właśnie w czasie projekcji miały 
wręcz charakter przemówień, zapewne dlatego tak bardzo zapadały 
w pamięć słuchaczy. Jego uczniowie wymienieni w zapisie z 1981 r. 
to m.in.: Jan Smolarek, ks. Kołaczek, mjr Józef Ryłko, Wietrzny, 
Popławski (inż.), Olga Hommówna.

5.2. Szkoła zawodowa „Przemysłowa”

Ferdynand Pachel pracował też od 1910 r. w Przemysłowej Szkole 
Uzupełniającej, która dała początek Technikum Mechanicznemu, 
dzisiejszemu Zespołowi Szkół nr 1 w Andrychowie. W latach 
1916–1931 był jej kierownikiem. Była to szkoła dwuletnia. Pro-
gramy nauczania opracowały: Kuratorium Oświaty z Krakowa 
i Izba Rzemieślnicza. Pracowali w niej nauczyciele ze szkoły mę-
skiej i żeńskiej, a także nauczyciele z okolicznych szkół. Uczono 
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a Pachel wykła-
dał rachunkowość przemysłową ze stylistyką i wiadomości z usta-
wy przemysłowej. Zwracano uwagę, by uczniowie wykorzysty-
wali nabytą wiedzę w praktyce, w warsztatach pracy u majstrów. 
Nauka odbywała się w godz. 17–20, trzy razy w tygodniu, między 
innymi w budynku szkoły męskiej, zaś praktyki młodzież odby-
wała w warsztatach miejscowych rzemieślników. Przygotowywała 
się do zawodów: blacharza, kowala, ślusarza, rzeźnika, fryzjera, 
murarza itd. Już w roku szkolnym 1919/1920 utworzono odrębną 
klasę metalowo-stolarską, druga grupowała krawców, szewców, 
rzeźników i inne zawody, a dopiero w 1937 r. w szkole utworzono 
oddzielną klasę tkaczy35. Dzięki staraniom dyrektora Pachla pro-
gram poszerzono o nowe przedmioty, uczono materiałoznawstwa, 

35 Przykładowo: w 1919 r. naukę w klasie I rozpoczęło 30 uczniów, a ukończyło 17, 
w klasie II naukę rozpoczęło 17, ukończyło 14, w 1922 r. naukę w klasie I rozpoczęło 
38 uczniów, a ukończyło 33, w klasie II – 35 i ukończyło 30. Informacja ta pochodzi 
z odręcznej notatki Wiktorii Dalewskiej prawdopodobnie z 1946 r. z oryginalnym tek-
stem wspomnienia o F. Pachlu.
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rysunku odręcznego i geometrii. Pachel jest jednym z tych trzech 
przedwojennych dyrektorów, którzy chlubnie zapisali się w his-
torii przedwojennego szkolnictwa zawodowego w Andrychowie36  
Każdy rok szkolny rozpoczynał uroczystym przemówieniem do 
młodzieży, a jego tekst zapisywał zawsze pod hasłem „Przemy-
słowa”. W czasie wojny, o czym wspomina w przemówieniu 
z 1917 r. („już 3 lata w tej samej szkole”), część budynku zamie-
niono na szpital. W 1924 r. wprowadzono w szkole trzyletni okres 
nauczania oraz zmieniono jej nazwę na: Szkoła Zawodowa Do-
kształcająca. Od 1930 r. była to Publiczna Szkoła Dokształcająca 
Zawodowa w Andrychowie.

5.3. Związek Nauczycielstwa Polskiego

Od początku pracy w szkole męskiej Pachel utrzymywał kontakty 
z działaczami ruchu nauczycielskiego, między innymi z pochodzą-
cym z Andrychowa Stanisławem Nowakiem (1859–1936), pedago-
giem, późniejszym długoletnim prezesem ZNP, trzykrotnym senato-
rem Rzeczpospolitej. Pachel początkowo był członkiem andry-
chowskiego oddziału Towarzystwa Pedagogicznego, w 1904 r. 
wziął udział w walnym zgromadzeniu członków Towarzystwa 
w szkole w Roczynach37. Jesienią 1905 r. uczestniczył w zjeździe 
nauczycieli szkół ludowych w Krakowie, na którym postanowiono 
założyć Związek Nauczycieli Szkół Ludowych w Galicji. W 1906 r. 
rozpoczął działalność na rzecz organizacji Związku na terenie An-
drychowszczyzny. Wspólnie z aktywem tego regionu już w paź-
dzierniku tegoż roku założył Ognisko miejscowe w Andrychowie, 
które skupiało prawie wszystkich nauczycieli ze szkół andrychow-
skich i z pobliskich wiosek. Pachel był jego prezesem prawdopo-
dobnie do 1932 r. Przez kilka kadencji był też członkiem zarządu 
Koła powiatowego w Wadowicach oraz delegatem nauczycielstwa 
powiatu wadowickiego na zjazdy delegatów Krajowego Związku 
Nauczycielstwa Ludowego w Galicji, które odbywały się zazwyczaj 

36 L. Karmowski, U źródeł powstania szkolnictwa metalowego w Andrychowie, „Pod 
Fabrycznym Dachem” 1, 15 IX 1975, http://www.zs1andrychow.pl/index.php/historia/ 
[dostęp: 23.02.2014].

37 Na podstawie Kroniki szkoły IV klasowej w Roczynach.
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Fot. 3. Święto 3 Maja przed Zamkiem Bobrowskich w Andrychowie, 1938 r.

Fot. 4. Ferdynand Pachel przemawia podczas uroczystości OSP, 1929 r.
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Fot. 5. Ferdynand Pachel przemawia ze stopni „autopogotowia”, 11 X 1936 r.

Fot. 6. Na lekcji z dziećmi p. Kocembów w domu p. Sowińskich, 1915 r.
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w Krakowie. Jako działacz związkowy wykazywał zawsze dużą 
aktywność. Jako członek zarządu koła powiatowego był współtwór-
cą wielu uchwał zmierzających do poprawy sytuacji w szkolnic-
twie, poprawy warunków materialnych szkół i nauczycieli, walczył 
także o takie prawa dla nauczycieli, które zrównałyby ich z innymi 
pracownikami państwowymi. Brał aktywny udział w organizowaniu 
nauczycielskich wieców powiatowych i w mobilizowaniu nauczy-
cieli do wyjazdów na wiece krajowe, organizowane przez Zarząd 
Naczelny Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego we Lwo-
wie w latach 1907 i 1912.

W okresie międzywojennym był rzecznikiem postępowych re-
form w szkolnictwie. Stał na stanowisku, że należy wprowadzić 
powszechne nauczanie, zorganizować jednolitą szkołę 7-klasową 
i ograniczyć wpływ kleru na oświatę i szkolnictwo. Ferdynand Pa-
chel zasłynął także jako ofiarny działacz społeczny. Do końca ży-
cia interesował się szkolnictwem i życiem związkowym38 

5.4. Chór i Czytelnia

Ferdynand Pachel był współzałożycielem andrychowskiego chóru, 
gdzie śpiewał swoje ulubione pieśni patriotyczne. Był także 
współorganizatorem wielu imprez okolicznościowych w Czytelni. 
Zachowało się wiele zdjęć z tychże uroczystości oraz ogniste 
przemówienia Ferdynanda Pachla. Czytelnia mieściła się przy 
ul. Kolejowej (obecnie ul. Krakowska). Bywała w niej śmietanka 
towarzyska miasta. Jak pisze Franciszek Wołek do najwybitniej-
szych działaczy Czytelni należeli (aż do jej likwidacji w 1939 r.): 
Antoni Chlebowski – naczelnik poczty, Ludwik Kuźma, Adam 
Wietrzny, Stanisław Donaś, Antoni Chrapkiewicz, Frysiowie – oj-
ciec oraz syn i inni.

Przy Czytelni działała wypożyczalnia książek i chór (fot. 7), 
który prowadził Kalikst Konior, nauczyciel seminarium nauczy-
cielskiego w Kętach. Chór i orkiestra amatorska uczestniczy- 
ły w każdej akademii z okazji świąt państwowych, takich jak: 

38 Notatka Ireny Wołek z sierpnia 1981 r. na podstawie Albumu biograficznego zasłu-
żonych działaczy ZNP w powiecie wadowickim, maszynopis opracowany przez insp. 
Stanisława Filipka.
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3 Maja, 11 Listopada, z okazji różnych rocznic i jubileuszów, pod-
czas których: „Pachel tradycyjnie wygłaszał okolicznościowe prze-
mówienia. Na tę okazję ubierał mysiego koloru anglez (tj. surdut), 
a podczas przemówienia miał zwyczaj wkładać duży palec lewej 
ręki do kieszonki kamizelki. Mówił zawsze z pamięci, był pory-
wającym mówcą, umiał zaciekawić słuchaczy, co potwierdzali ży-
jący w jego czasach, a dziś już nieliczni uczniowie i słuchacze, 
np. Stefan Ryłko, Franciszek Karkoszka (nauczyciel) i inni. Pachel 
wygłaszał także bardzo ciekawe odczyty na tematy historyczne, 
szczegółowo opracowane, poparte danymi statystycznymi zaczerp-
niętymi z różnych dostępnych źródeł. Odznaczał się cechą, która 
tak bardzo potrzebna jest nauczycielowi historii – używał obrazo-
wego języka, mówił ze swadą i przekonywująco, posługiwał się 
anegdotą, różnicował głos i z umiarem gestykulował. Widzieliśmy 
go jak przemawia z trybuny ustawionej pod Zamkiem (fot. 3),  
innym razem stojącego na stole (fot. 4) lub przemawiającego ze 
stopnia wozu strażackiego (fot. 5)”39 

5.5. Ochotnicza Straż Pożarna

Pachel był ponadto czynnym członkiem andrychowskiej straży po-
żarnej od 1920 r.; mniej więcej w tym czasie pełnił też funkcję jej 
sekretarza i skarbnika. O jego działalności w straży można się wie-
le dowiedzieć z jego pamiętników i przemówień. 

25 sierpnia 1929 r. na podwórku szkolnym odbywała się uroczy-
stość poświęcenia sztandaru i 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Andrychowie. Z tej okazji postanowiono odnowić sztandar, który 
służył straży od 1890 r., a ponieważ nie udało się odnowić go w ca-
łości, więc podreperowano tylko część i oprawiono, czego dokona-
ły siostry nazaretanki z Wadowic. Pachel przemawiał do zebranych, 
przypomniał dzieje i zasługi straży, w tym uświetnianie przez nią 
uroczystości, takich jak: 3 Maja, Boże Ciało, wymienił naczelników 
i oddał hołd żyjącym oraz zmarłym: 

Służcie mu wiernie, czcijcie i szanujcie, bo to Wasz symbol honoru i twardej pracy 
dla miasta i bliźniego! [...] A że tę umiłowaną Ojczyznę tworzą te pola i lasy, łąki 

39 F. Wołek, op. cit.
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i gaje, góry i doliny, miasta i wsie, urodzajne niwy poznańskie, piachy mazowieckie 
i sapy podlaskie, pany i inteligenty, mieszczany i robociarze, lud wiejski i to wszyst-
ko czego my objąć nie możemy, a co magistratem nazywamy, którego przedstawicie-
lem jest dr. J. M, więc wznoszę okrzyk: Bartosz!40

Dalej mówił o sprzęcie pożarniczym: chwalił obecny, ale równo-
cześnie gorąco prosił o wsparcie finansowe na zakup lepszego, bo 
na przykład Inwałd już ma (chodziło o motopompę). Zwracał się do 
wszystkich zebranych, wymieniając poszczególne grupy zawodo-
we, z prośbą o ofiarowywanie pieniędzy na sprzęt:

Macie z tym sprzętem nowym i starym i weteranami służyć wszystkim! Wy, mundu-
rowi, […] bądźcie wierni sztandarowi! Wy myślcie o bliźnich! Nie cofajcie się! 
Trwajcie! […] A że ta potężna narażona bywa na zaczepki i że jej bronić musimy, 
a dokonała już tego w 1920 roku nasza przepiękna armia i jej zwycięski wódz, więc 
niech żyje Armja... Brygada!41  

40 F. Pachel, Przemówienia i odczyty, op. cit.
41 Treść przemówienia wygłoszonego 25 lipca 1929 r. w czasie poświęcenia sztanda-

ru OSP w Andrychowie pochodzi z rękopisu z 1929 r.

Fot. 7. Chór mieszany po uroczystości Bożego Ciała, 1926 r.
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Podczas tej uroczystości otrzymał order dla zasłużonych działa-
czy straży „Gmina Andrychów czynnym członkom OSP w 50. 
rocznicę istnienia 1879–1929”42 

Z kolei – jak pisze Pachel – „na dzień 11 października 1936 r. 
zapowiedziano poświęcenie autopogotowia. Sprawiono je zabiega-
mi zarządu, datkami obywatelstwa i subwencją gminy, kosztem 
około 8000 zł. Rozesłano około 800 zawiadomień i kart pamiątko-
wych. Otrzymali je m.in. dostojnicy Rzeczpospolitej, kardynał 
Hlond, marszałek Rydz, premier Składkowski. Szkoda, że nie wy-
słano do p. Prezydenta lub Ojca Św. kpiny czy zarozumiałość? 
Sądzę, że głupota!... Auto zakupiono u firmy Oświęcim–Praga 
i zmontowano u siebie43. Cacko! Do uroczystości zabierano się 
z ogromnym zapałem. Do komitetu zaproszono prawie 200 osób. 
Potworzono sekcje: bufetową, administracyjną, dekoracyjną i licho 
wie jaką jeszcze. Na pierwsze posiedzenie przybyło aż 14 osób 
z owego Komitetu, na ostatnie dwie!!! Jeszcze jedno. Owe sekcje 
nic nie robiły. Wszystkim musiał zajmować się Zarząd. Przepowie-
działem, że tak się stanie. Poświęcenia przed remizą dokonał 
ks. prob. Tatara. Z nowego sprzętu przemówił gorąco skarbnik Fer-
dynand Pachel. Bufet czynny był w aucie! W nocy zabawa tanecz-
na. Czysty dochód 1300 zł. […]”. 

11 listopada 1936 r. powiedział: 
Oczywiście, że i miejska andrychowska Ochotnicza Straż Pożarna miała swój „ty-
dzień”, który zakończono popisem i zabawą dnia 15 listopada – dało to zawsze 
170 zł. dochodu. Popis, a po nim wieczorem przejazd dwóch taborów z pochodniami 
udały się44 

Z kolei w niedzielę 12 czerwca 1938 r. nastąpiło poświęcenie 
autocysterny45, czyli motorowego beczkowozu: 

42 F. Kudas, Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie w 120 rocznicę 
jej statutowej egzystencji (1879–1999), oraz w 160 rocznicę rozpoczęcia działalności 
w mieście (1840–1999), Andrychów 1999 (maszynopis niepublikowany).

43 Samochód ciężarowy marki Oświęcim-Praga typu AN zakupiono za 6500 zł 
w Zjednoczonych Fabrykach Maszyn i Samochodów w Oświęcimiu i na miejscu prze-
robiono na samochód pożarny.

44 F. Pachel, Przemówienia i odczyty, op. cit.
45 F. Kudas napisał, że w 1938 r. straż wybudowała nowy zbiornik wodny, a w 1939 r. 

wzbogaciła się o autocysternę i sprzęt towarzyszący. To, co Pachel nazwał w 1936 r. 
autopogotowiem, zapisał jako podwozie do wozu strażackiego, zob. F. Kudas, op. cit.
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Oczywiście większa składka. Na zaproszeniach rym częstochow-
ski: „Chcesz mieć dom i życie pewne, daj grosz na autocysternę”. 
Uroczystość odbyła się na rynku, gdzie w stronę Żywca zaczęto 
dawać trwałą cementową nawierzchnię. […]46  

6. NAUCZYCIEL O POSTAWIE HETMAŃSKIEJ –  
FERDYNAND PACHEL WE WSPOMNIENIACH

Na zakończenie przytoczę kilka szczegółów dotyczących osoby 
Ferdynanda Pachla, które pozwalają o nim myśleć nie tylko jako 
o społeczniku i wielkim patriocie, poważnym autorze przemówień, 
ale i o zwykłym człowieku z wadami. Ferdynand Pachel bardzo 
dbał o swój wygląd zewnętrzny. Zawsze schludny, czysty, w wypra-
sowanym garniturze, surducie. Za każdym razem dokładnie pasto-
wał buty, bo przed każdym wyjściem musiały być świeżo wypole-
rowane. Przywiązywał wielką wagę do nakrycia głowy, najczęściej 
nosił kapelusze. Wychodząc, zabierał ze sobą białą laseczkę, a prze-
mawiając, często wkładał dłonie do kieszeni kamizelki. Chodził 
w sposób bardzo charakterystyczny, zawsze wyprostowany, „miał 
okazałą postawę”, a idąc ulicą, z daleka rzucał się w oczy. W swym 
ostatnim liście z 1975 r., który zawiera opis losów całej rodziny, 
80-letnia Antschi z Terków Grassler z Wiednia, kuzynka drugiej 
żony Ferdynanda napisała: „Dobrze pamiętam wujka Pachla – był 
dumnym, szykownym Polakiem i stał się sławny”. Z żyjących 
członków rodziny szczególnie dokładnie zapamiętała go najstarsza 
wnuczka Maria Rączka z domu Cholewka, wszak wiele lat miesz-
kali razem. Pamięta, że żywo interesował się jej nauką, przepytywał 
z tabliczki mnożenia, geografii czy historii. Rysował specjalnie dla 
niej góry ostrużynami z ołówka i tak tłumaczył dziecku zawiłości 
geografii, zawsze dostosowując treść do poziomu słuchacza. 

Ferdynand Pachel szanował Żydów i prostych ludzi. Ogromnie 
nienawidził Volksdeutschów, czemu dawał często wyraz w wypo-
wiedziach: „Polskich świń” ubywa, bo zgłaszają się na Niemców, 
„zaprzańce”, a niezwykle cenił tych, którzy pozostali i potrafili być 
prawdziwymi Polakami w tych trudnych czasach. Rosję Radziecką 

46 F. Pachel, Przemówienia i odczyty, op. cit.
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nazywał „czerwonymi hordami” lub „bolszewią”, dosadnym języ-
kiem wyrażał się też o niemieckich osiedleńcach z Bukowiny. 
Wszyscy znali Ferdynanda Pachla jako wielkiego patriotę. Na lek-
cjach nierzadko wyświetlał przeźrocza i koncentrował się na szcze-
gółach historycznych, interesował się głównie historią Polski za 
czasów królów elekcyjnych i historią Polski niepodległej. Do tej 
pory najstarsi andrychowianie, sami lub cytując rodziców, wspomi-
nają jego umiłowanie ojczyzny i ogromny talent krasomówczy. 
Jego pupilkiem był szewc i cechmistrz Ludwik Jakubowski, komen-
dant straży pożarnej, ojciec Stefana, twórcy i opiekuna Sanktuarium 
Górskiego na Groniu Jana Pawła II. To właśnie u państwa Jakubow-
skich Pachel przechował w czasie wojny część książek, a mały 
Stefan często przy lampce naftowej, gdy brakło światła, oglądał te 
albumy i uczył się z nich czytać. Do dziś wspomina on Pachla jako 
niesłychanego patriotę, cenionego w mieście, mówiąc, „że drugiego 
takiego nie było”. Pachel czytał „Czas” i „Przegląd Lwowski”, a po 
wojnie „Rycerza Niepokalanej”, lubił grać w karty, a najbardziej 
prawdopodobnie w „66”, bo w kilku tekstach o nim wymieniona 

Fot. 9. Grób Ferdynanda Pachla na cmentarzu w Andrychowie, 2013 r.
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jest właśnie ta gra. Często jeździł do opery, operetki, organizował 
liczne wycieczki. Palił cygara i lubił piwo porter, natomiast wódki 
nie pijał. Jeśli przychodził do wyszynku lub kawiarni, to zawsze 
stał, posłuszny żonie, która ostrzegała: „nie siedź nigdzie”. Sygnet, 
który nosił, otrzymał od żony, a na łożu śmierci wręczył go córce 
Irenie, mówiąc: „Matka umarła, teraz Ty go noś!”. W pamięci ro-
dziny zachowało się kilka jego słynnych powiedzonek i dowcipów, 
a także zagadki, które uwielbiał zadawać swoim wnukom i innym 
rozmówcom: „Serenada o pewnym produkcie ludzkiego gospodaro-
wania”, „Dziecko pod krynoliną babki”, „Wstawaj Better, dawaj 
piwa, bo mi się już głowa kiwa” (ten wierszyk dotyczył oczywiście 
właściciela wyszynku przy Rynku działającego przed wojną), i naj-
słynniejsze dość często cytowane aż do dzisiaj: „Uczcie się, bo będą 
wami Targaniczanie/Roczynianie rządzić” oraz „Pamiętaj Mieciu, 
jak dorośniesz i będziesz się uczyć historii – będą różne interpreta-
cje historyczne, ale pamiętaj dziadka słowa «największy wódz 
Polski to Piłsudski, a świata to Napoleon»”. Historia i patriotyzm 
to było jego życie, także Andrychów był jego miastem i kochał to 
miasto. Wyraźnym dowodem są przemówienia na różne okazje. 

Zapisał się też w pamięci andrychowian jako człowiek o nastę-
pujących cechach charakteru: otwarty, serdeczny, szybko zapominał 
krzywdy, przy tym pedantyczny i skrupulatny, lubił przemawiać 
i gestykulować, łatwo nawiązywał kontakty. Był uparty, twardy, 
zdecydowany. Szybko się uspokajał, ale pozostawał stanowczy. 
Zapewne powyższe zalety sprawiały, że zawsze miał wielu słucha-
czy, a lekcje historii czy patriotyzmu prowadzone przez niego zapi-
sały się trwale w pamięci wychowanków. Pozostawił po sobie jakże 
cenną spuściznę w postaci okolicznościowych przemówień oraz 
ponad 30 zeszytów wspomnień, w których zawarł pokaźną ilość 
informacji na temat historii Andrychowa, obyczajów, społeczeństwa 
i aktualnych wydarzeń w mieście, w Polsce i w Europie, w tym 
kronikę szkoły. Wszystkie dotyczą pierwszego czterdziestolecia 
XX w. – lat 1900–1939. Co osobliwe, każdy rozdział rozpoczynał 
bardzo dokładną, nierzadko dowcipną informacją o pogodzie 
(np.: czerwiec – „diablo zimno”) z wyszczególnieniem liczby dni 
słonecznych, deszczowych itp. Opisał nawet zjawisko zorzy polar-
nej widoczne również w Andrychowie 25 stycznia 1938 r.
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7. ZAKOŃCZENIE

Podsumowując, chciałabym zacytować Marię Rączka, która w jed-
nym zdaniu wspaniale scharakteryzowała niezwykłą postać swoje-
go dziadka: „Ferdynand Pachel wytworzył pewną legendę; legen-
dę pedagoga” (fot. 6). I rzeczywiście taki jego obraz utrwalił się 
w pamięci andrychowian, zapisany piórem innych nauczycieli 
bądź wychowanków, zapamiętany z publicznych wystąpień lub 
zwykłych rozmów „takich czy owakich”, by użyć częstego sfor-
mułowania Pachla. Taki obraz, choć nieco surowy, ale zawsze pe-
łen refleksji i troski o los Polski, jawi się na starych fotografiach, 
potwierdzając wszystko to, co o nim dotąd powiedziano. Ferdy-
nand Pachel żył i działał w trudnych czasach wojny i odradzania 
się kraju po latach niewoli, w czasach „próby i honoru”, kiedy 
trzeba było się zmagać nie tylko z trudnościami dnia codziennego 
i niesprawiedliwością, ale i podejmować decyzje, jak podtrzymać 
swój patriotyzm i jak o polskość walczyć. Godne uwagi jest to, iż 
Ferdynand pozostał sobą, stał na straży miłości do ojczyzny i na-
dal może służyć za wzór dla młodych pokoleń. Także trzy jego 
córki oraz wszyscy zięciowie byli wierni ideałom swoim oraz 
ojca. Sądzę, że nawet dziś większość dzieci jego uczniów może 
z dumą powiedzieć, że jako Polacy i andrychowianie strzegą 
i szanują wartości przekazywane przez Pachla i jemu podobnych.

§

Za pomoc w powstaniu artykułu pragnę złożyć serdeczne podzięko-
wania przede wszystkim najbliższej Rodzinie: Marii Rączka, Mie-
czysławowi Cholewce – za wspomnienia, opowieści i fotografie, 
Markowi Prażuchowi i Neli Golanowskiej – za zachętę do poszuki-
wań oraz Michałowi Wołkowi. Dziękuję też Andrzejowi Frysiowi 
za pozytywne nastawienie do tematu, motywowanie i pomoc przy 
redagowaniu tekstu. Dziękuję również Towarzystwu Miłośników 
Andrychowa w osobach Marii Skrzypiec i Jana Zielińskiego, Stefa-
nowi Jakubowskiemu, Józefowi Rajdzie i Annie Polak, Andrzejowi 
Janusowi, Marcie Paczyńskiej, Barbarze (z domu Wołek) i Jackowi 
Mrzygłodom, dr Katarzynie Wołek-San Sebastian z Uniwersytetu 
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Takim zapamiętamy Ferdynanda Pachla – wśród ludzi, zawsze aktywnie pełniącego swe 
obowiązki. Na zdjęciu przemawia podczas uroczystości 3 Maja 1938 r. przed Zamkiem 
Bobrowskich w Andrychowie

Jagiellońskiego, Ewelinie i Tomaszowi Bizoniom, ppłk. Stanisławo-
wi Grodeckiemu z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, dr. Marcinowi 
Kani z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Jadwi-
dze Dudzie z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Wieliczce – Dział 
Regionalny, a także Dyrekcji Zespołów Szkół Samorządowych 
w Targanicach i Roczynach za udostępnienie kroniki szkoły, jak 
również Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce za infor-
macje odszukane w dokumentach i wszystkim innym niewymienio-
nym z imienia i nazwiska, którzy przyczynili się do powstania tego 
artykułu.

Publikacja artykułu o Ferdynandzie Pachlu i jego rodzinie jest też 
okazją, by skorygować pojawiający się w kilku opracowaniach błąd 
w dacie urodzenia jego ojca: F e l i k s a  P i o t r a  P a c h l a – po-
wstańca styczniowego, a także liczbie jego córek i synów. Otóż 
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Feliks urodził się w 1 8 4 4 r., a nie – jak podają niektóre artykuły – 
w 1848 r. Sam o tym wspomina w pamiętniku: „Urodzony w Ska-
winie, w roku 1844”. Ponadto Ferdynand Pachel we wstępie do 
pamiętnika ojca podaje dokładną datę jego urodzenia. Jest to  
1 9  m a r c a  1 8 4 4 r. Pisze także, iż wychował on s z e ś ć  c ó r e k 
i  t r z e c h  s y n ó w, a nie odwrotnie. Kim były jego dzieci, można 
dowiedzieć się z pierwszej części artykułu o Ferdynandzie Pachlu. 
Należy tu także podkreślić, że autorem biografii Feliksa Pachla 
opublikowanej w artykule Pamiętnik Feliksa Piotra Pachla – po-
wstańca styczniowego w numerze 79 (2/2013) „Informatora” TPS 
na stronach 13–16 (od akapitu „Pamiętnik” do akapitu „Oto, co 
pisze w pamiętniku śp. Feliks Piotr Pachel”) jest F e r d y n a n d 
P a c h e l syn Feliksa Piotra Pachla i to on jest także autorem 
wszystkich ręcznych dopisków na maszynopisie pamiętnika.
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Janusz Bierówka

HELENA Z DZIEDUSZYCKICH PAWLIKOWSKA 
W OCZACH I SERCU ARTURA GROTTGERA

Dziś każdemu dobrze znana jest postać Artura Grottgera (1837–
–1867) – znakomitego malarza, ilustratora i rysownika, koja-

rzonego głównie z dziełami poświęconymi tematyce powstania 
styczniowego. Jego prace ilustrowały przecież nasze podręczniki do 
historii i języka polskiego. Nie każdy jednak wie, że jako młody 
mężczyzna – student krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych – Artur 
Grottger był zakochany w młodej Helenie Dzieduszyckiej – córce 
hrabiostwa Heleny i Eugeniusza Dzieduszyckich, właścicieli mająt-
ku Radziszów – i że uwiecznił jej urodę w wielu swoich pracach. 
Wyznania miłosne i opis urody młodej Heleny zostały odnotowane 
w prowadzonych przez artystę pamiętnikach, a te przedrukowane 
w 1928 r. w książce pt. Arthur i Wanda. Dzieje miłości Arthura 
Grottgera i Wandy Monné. Listy – pamiętniki ilustrowane licznemi, 
przeważnie nieznanemi dziełami artysty, autorstwa Maryli Wolskiej 
i Michała Pawlikowskiego – wnuka hrabiny Heleny z Dzieduszyc-
kich Pawlikowskiej1. Postać Heleny Dzieduszyckiej jest dla współ-
czesnych badaczy niezwykle fascynująca. Była to bowiem nie tylko 
dobrze zarządzająca swoim majątkiem hrabina, dbająca o dobra 
kościelne parafii Radziszów kolatorka, ale również wielka patriotka, 
zdolna do wielu poświęceń. W końcu – roztropna matka dwóch 
synów, którzy wnieśli znaczący wkład w ochronę i rozwój kultury 
polskiej. Przypomnijmy, że syn Jan Gwalbert był profesorem eko-
nomii w Akademii Rolniczej w Dublanach (koło Lwowa), znanym 
publicystą i politykiem. Zajmował się historią literatury, taternic-
twem i ochroną przyrody. Drugi syn – Tadeusz – był dyrektorem 
Teatru Miejskiego w Krakowie w latach 1893–1899 i 1913–1915 
oraz Teatru Miejskiego we Lwowie w latach 1900–1906. W pierw-

1 Arthur i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera i Wandy Monné. Listy – pamiętniki, 
ilustrowane licznemi, przeważnie nieznanemi dziełami artysty, podali do druku M. Wol-
ska i M. Pawlikowski, t. 1, Medyka–Lwów 1928, 484 s. Dalsze odniesienia w tekście 
głównym tylko z podaniem numeru strony.
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szym sezonie teatralnym wystawił tam aż 71 utworów dramatycz-
nych, przy czym w pierwszych trzech miesiącach aż 28 premier. 
W ciągu sześciu sezonów na scenie lwowskiej wystawił 302 utwo-
ry dramatyczne, w tym 144 polskie. W czasie pięciu sezonów ope-
rowych wystawił także 43 opery, w tym 17 premier. Tadeusz Paw-
likowski był też reżyserem, ale przede wszystkim uznawany jest za 
reformatora polskiego teatru. Wprowadził również nowatorski re-
pertuar, między innnymi dramaty Henryka Ibsena.

MIŁOŚĆ ARTURA GROTTGERA DO HELENY

Artur Grottger urodził się 11 listopada 1837 r. w Ottyniowicach. 
Do Krakowa przyjechał w 1852 r., czyli w wieku 15 lat, by roz-
wijać swoje zainteresowania artystyczne. Wiadomo na pewno, że 
w roku szkolnym 1852/1853 uczęszczał do szkoły realnej (odpo-
wiednik dzisiejszej szkoły podstawowej) i do Szkoły Sztuk Pięk-
nych, która w tamtych czasach mieściła się w domu jej dyrektora 
Wojciecha Kornelego Stattlera na Wesołej2. Młody Artur pobierał 
wówczas lekcje u asystenta dyrektora – Władysława Łuszczkiewi-
cza, cenionego później znawcy zabytków Krakowa, konserwatora, 
artysty malarza, profesora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, 
a nawet jej dwukrotnego dyrektora3. Grottger wzrastał w domu 
przesiąkniętym patriotyzmem. Ojciec jego brał udział w powstaniu 
listopadowym jako oficer 5. Pułku Ułanów „Warszawskie Dzieci”. 
Był też z zamiłowania malarzem, wykształconym w wiedeńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. To on dawał Arturowi pierwsze lekcje 
rysunku. Jeszcze przed przybyciem do Krakowa, w dniu 1 maja 
1852 r. na łamach „Dziennika Literackiego” w artykule pt. Wcze-
sne talenty wychwalano zdolności artystyczne piętnastoletniego 
Artura, który, posługując się ołówkiem lub akwarelami, tworzył 

2 Obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy II Grzegórzki. Wesoła położona jest 
pomiędzy Starym Miastem na zachodzie, Warszawskim na północy, Grzegórzkami na 
wschodzie oraz Kazimierzem i Stradomiem na południu. Za: Encyklopedia Krakowa  
red. prowadzący A. H. Stachowski, Warszawa–Kraków 2000.

3 To właśnie Władysławowi Łuszczkiewiczowi kamienne epitafium wmurowane 
w południową ścianę kościoła Mariackiego wykuł radziszowianin Walenty Wisz, bardziej 
znany pod pseudonimem artystycznym Wit Wisz.
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doskonałe rysunki i obrazki, prezentujące sceny rustykalne. Po 
przybyciu do Krakowa Grottger zamieszkał na pensji. Od razu za-
przyjaźnił się z rówieśnikami, także zainteresowanymi sztukami 
plastycznymi. Dzięki rozległym znajomościom jego rodziców 
przyszły malarz zapraszany był do wielu domów i salonów  
krakowskich. Tak też trafił na salony Wincentego Pola, Lucjana 
Siemieńskiego, senatora Hoszowskiego i Tadeusza Konopki –  
właściciela Mogilan. Przestąpił również progi domu hrabiego Eu-
geniusza Dzieduszyckiego, który swoją siedzibę z dużym ogrodem 
miał też na ul. Wesołej (prawdopodobnie w okolicy dzisiejszego 
szpitala dziecięcego przy ul. Strzeleckiej), w bliskim sąsiedztwie 
domu Wojciecha Stattlera. A oto cytat z utworu Arthur i Wanda: 

jest jeszcze jeden adres w Krakowie o uroku dla Arthura jedynym: hr. Eugeniuszo-
stwa Dzieduszyckich. Dom na Wesołej w dużym ogrodzie, tuż koło szkoły. Wprowa-
dził go tam Lucjan Siemieński. Panna Halcia Dzieduszycka, wówczas cudny podlo-
tek, stanowić będzie długo głęboki, nabożny zachwyt oczu i serca Grottgera. Nie-
śmiałym jak westchnienie konturem rysuje jej delikatny profilek, grywa z nią 
o orzechy w „helbercwelwe”, rozmarza się skrycie, wpatruje w nią tak po malarsku, 
czy po swojemu, – że – gdy raz w dużym ogrodzie, on i panna Halcia – wdrapawszy 
się we dwoje na czereśnię, siedzieli naprzeciw siebie w słońcu, obrywając i jedząc 
jagody, – dziewczynkę nagle tak przeraził wyraz wpatrzonych w nią, poprzez gałęzie 
i liście ogromnych czarnych oczu chłopca, – że choć się nie poruszył ani odezwał, 

Od lewej: fotografia Artura Grottgera oraz profile Halci Dzieduszyckiej, wykonane przez 
artystę ołówkiem w 1854 r. 
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puściła fartuszek z czereśniami, zeskoczyła w trawę i bez tchu, pędem, uciekać po-
częła ku domowi… (s. 17).
 
A tak wspominała to wydarzenie sama hrabina Pawlikowska: 

[…] nie wiem zupełnie, czemu się go tak zlękłam – mówiła po latach 60-ciu – ale mi 
było wszystko jedno co pomyśli, tak byłam przerażona (s. 18). 

13 grudnia 1854 r. Artur Grottger zapisał w swoim dzienniku:

[…] przyszedł Julko Dzieduszycki także i prosił mnie na wszystko żebym był tak 
dobry i przyniósł dziś o w ½ do 2-giej do pani Turkułowej mój obrazek, boby go 
chciał widzieć. Ja też przyobiecałem. Po godzinnych może odwiedzinach powróciłem 
do domu, do poobiedzia zajęty byłem rozmaitemi poprawkami przy obrazku a zaraz 
po obiedzie o 3-ciej poszedłem do pani Turkuł. Ogromnie się pani podobał. Ale pięk-
nej pannie Helenie także. Niezmiernie jej się podobało, mogę to sobie powiedzieć, 
może za parę lat wyśmieję się z tego, ale to nic nie szkodzi, bo to mnie jeszcze do 
dalszej pracy zachęca, a panna mnie także broniła nawet kiedy w jednym miejscu 
matka błąd widziała. Wróciłem stamtąd do domu. Jutro o 12-tej mam przyjść i robić 
portret pięknej panny Heleny – O Boże, aby był podobny!
 
A tak pod datą 18 grudnia 1854 r. pisał o portreciku młodej  

Heleny: 

[…] dzisiaj […] wymazałem także całą głowę panny Heleny, bo nie była podobna  
i poprawiłem i teraz b. zrobiła się podobna. O Boże, jakże ja szczęśliwy, żem ją po-
dobną zrobił.
 
W dniu 22 grudnia tego samego roku zapisał tak: 

[…] ja teraz się zebrałem i o 6-tej pojechałem fiakrem do państwa Dzieduszyckich. 
Ci bardzo mnie mile przyjęli i siedziałem tam do ¼ na 11-tą. Był tam pan Szarin i pan 
Zbyszewski. Och, widziałem moją Halcię, och, jaka ona piękna! – Śliczna! – Anioł! – 
Wróciwszy o pół do 11-tej do domu do 12-tej napisałem mój dziennik a potem po 
modlitwie położyłem się i usnąłem.

Interesujący jest też zapis z dziennika sporządzony w Wigilię 
Bożego Narodzenia, tj. w dniu 24 grudnia 1854 r.: 

[…] teraz poszliśmy wszyscy do kościoła ale że się msza jeszcze nie zaczęła więc 
poszliśmy do cukierni wszyscy. Zrobiłem im sutą fundę. Dopiero wróciwszy do koś-
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cioła i wysłuchawszy mszy nabożnie poszedłem do domu. O jakżeż świętą była H… 
[chodzi o Helenę Dzieduszycką] w kościele – O Boże! Nie mam słów! Zwaryuję. 
Zawiązało się we mnie do niej to szlachetne przywiązanie, ale może niktby go ze 
mnie nie wyczytał. Wróciwszy do domu przebrałem się i sankami o 2-giej do państwa 
Dzieduszyckich pojechałem, bo prosili mnie wczoraj na całe pół dnia. Siedziałem też 
tam. O Halko! –. Zabawy nasze ukończyły się na Halberzwelwe w orzechy. Po her-
bacie o 10-tej wróciłem do domu – przepełniony marzeniami. Zasnąłem o 12-tej po 
modlitwie. 

Ostatni zapis pochodzi z dnia 27 grudnia tego samego roku: 

[…] teraz poszedłem za widna do Dzieduszyckich. – Niedługo byłem, pożegnałem 
się czule ze wszystkimi i stamtąd prosto poszedłem do Siemieńskich. 

Pożegnanie to było dość znaczące. Przerwało przecież ten mło-
dzieńczy romans. Już 29 grudnia 1854 r. Artur był w Wiedniu i po-
został tam bardzo długo. Studia, które podjął w 1855 r., zakończył 
w 1858 r., ale w Wiedniu przebywał do 1865 r. Popadł w tarapaty, 
które zmusiły go do wyjazdu z miasta nad Dunajem; przybył do 
Galicji. Być może wówczas odwiedzał w Medyce Helenę, już mał-
żonkę Mieczysława Pawlikowskiego. Niewątpliwie korespondowali 
ze sobą. Grottger odczuwał szacunek do Heleny, spotęgowany do-
datkowo jej pomocą niesioną powstaniu styczniowemu, w którym 
on nie brał udziału. Jak przystało jednak na romantyka, „walczył” 
sobie dostępną bronią – sztuką. W latach 1863–1865 namalował 
znakomite cykle Polonia i Lithuania oraz przygotował szkice do 
Warszawy. Ponoć w niektórych z nich miał uwiecznić Helenę. Przy-
glądając się wielu postaciom kobiecym na jego kartonach, moż- 
na dopatrzeć się delikatnych rysów naszej hrabiny z Radziszowa 
i Medyki. 

Dopiero w 1866 r. we Lwowie Artur poznał kolejną, namiętną 
i dozgonną miłość – Wandę Monné. Ich znajomość trwała niestety 
tylko dwa lata. Artur zmarł bowiem przedwcześnie na gruźlicę  
13 grudnia 1867 r. podczas pobytu w kurorcie we francuskich Pire-
nejach. Pojechał tam, by ratować swoje zdrowie. Na miejsce wiecz-
nego spoczynku zwłoki wyjątkowego artysty sprowadziła do Lwo-
wa 4 lipca 1868 r. Wanda Monné i pochowała je na Cmentarzu 
Łyczakowskim – w miejscu, które kiedyś podczas wspólnego spa-
ceru Artur Grottger sam sobie wybrał.
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Małgorzata Ćwikła

PODSUMOWANIE PROJEKTU „Z JASKINI  
DO GWIAZD”. E-WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
PROMUJĄCE INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ 

Od 1 maja do 31 grudnia 2014 r. Skawińskie Centrum Wolonta-
riatu, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny oraz Miejska Bibliote-

ka Publiczna w Skawinie wspólnie realizowali projekt „Z jaskini do 
gwiazd”, który był kolejnym przedsięwzięciem adresowanym do 
osób starszych z Gminy i Miasta Skawina. Podobnie jak w przypad-
ku wcześniejszych programów, mających na celu aktywizowanie 
konkretnej grupy społecznej, beneficjenci projektu zdobywali nową 
wiedzę, poznawali bogate życie kulturalne regionu oraz mieli oka-
zję do rozwinięcia amatorskiej twórczości, a w efekcie dostrzeżenia 
własnego potencjału twórczego. Projekt ten wymagał połączenia 
kilku różnych działań. Z jednej strony były to wyjazdy do krakow-
skich muzeów, z drugiej – warsztaty w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej MultiCentrum w Skawinie. Dodatkowo promowano ideę 
wolontariatu wśród osób młodszych i starszych oraz szukano spo-
sobów budowania społeczeństwa opartego na empatii, o rozwinię-
tym poczuciu wspólnoty. Dzięki zarówno zaangażowaniu organiza-
torów, trenerów, wolontariuszy, jak i otwartości uczestników udało 
się znaleźć wspólną płaszczyznę wymiany myśli, spostrzeżeń i po-
trzeb pojawiających się podczas spotkania ze zróżnicowanym świa-
tem sztuki. 

Istotnym elementem projektu były wyjazdy skawinian do kra-
kowskich muzeów. Bezpośrednie obcowanie z dziełami sztuki, 
uzupełnione o cenne komentarze przewodników i znawców sztuki, 
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to doskonały sposób na zainicjowanie dialogu z osobami starszymi, 
które często wyłączone są z życia kulturalnego. W trakcie zwiedza-
nia uczestnicy mogli nie tylko podziwiać pojedyncze dzieła, ale 
również odkrywać sens całych kompozycji i poznać kryteria two-
rzenia opowiadań o rzeczywistości przez odpowiednio kształtowaną 
kolekcję. Zakres poruszanych tematów był ogromy. W Galerii Sztu-
ki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach dominowały wzniosłe tema-
ty historyczne, uzupełniane niekiedy drażliwymi sprawami obycza-
jowymi, które artyści analizowali w swoich pracach (szczególnie po 
pobycie w postępowym w tamtych czasach Paryżu). W Domu Jana 
Matejki istotny był kontekst biograficzny, tło powstawania obrazów 
jednego z najważniejszych polskich twórców. Można było poznać 
zarówno źródła inspiracji artystycznych Matejki, jak i jego fascyna-
cje. Podziemia Rynku zaś prezentują nie tylko bogatą historię Kra-
kowa, ale też ukazują stosunki społeczne, gospodarcze i kulturowe 
panujące w dawnej stolicy kraju. Stykają się tu dwa odmienne środ-
ki wyrazu: przedmioty o wartości archeologicznej wzbogacono 
makietami oraz nowoczesnymi multimediami, co sprawia, że Kra-
ków sprzed wieków ożywa. Przed zupełnie innym wyzwaniem 
grupa stanęła w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Zgroma-
dzone tam dzieła, zarówno na wystawach stałych, jak i czasowych 
(m.in. prace Juliana Opiego, ekspozycja „Instalacja czy obiekt”), 
nie należą do łatwych w odbiorze. Dobrym wstępem do analizy 
sztuki najnowszej była wizyta w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku, 
w której zgromadzone zostały prace polskich artystów tworzących 
w ubiegłym stuleciu. Do przełamania niewidzialnej bariery, wyzna-
czającej granicę hermetycznego, artystycznego mikrokosmosu, po-
trzebne były: chęć prowadzenia dialogu i aktywna postawa. Skawi-
nianie świetnie poradzili sobie z tym zadaniem, wkraczając w świat 
alegorii, symboli, a czasem też zaskakującej i bolesnej jednoznacz-
ności. Różnorodność, którą mieli okazję poznać, dała impuls do 
podjęcia własnych działań twórczych. 

Ta część projektu wymagała zajęć wprowadzających, za które 
odpowiadali zaangażowani do pomocy trenerzy. Zaproponowali oni 
warsztaty, w ramach których zorganizowano różne prezentacje 
i wykłady. Zamiarem autorów projektu było zachęcenie osób star-
szych do czynnego udziału w tym przedsięwzięciu, dlatego też za-
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jęciom stacjonarnym w Skawinie towarzyszyły dyskusje. Szczegól-
nie ważną częścią projektu były działania praktyczne. Po nakreśle-
niu tła danego zjawiska artystycznego beneficjenci brali udział 
w zajęciach plastycznych. Polegały one w znacznym stopniu na 
łączeniu określonych motywów występujących w sztuce na prze-
strzeni wieków z indywidualnymi potrzebami danej osoby. Przykła-
dowo przywołany został kulturowy fenomen zdobienia ciała różny-
mi wzorkami przepełnionymi treścią. Po wysłuchaniu wykładu na 
temat znaczenia takich praktyk w różnych kręgach kulturowych, 
np. japońskim, uczestnicy sami projektowali tatuaż przynoszący 
szczęście, który miałby głębsze znaczenie duchowe i estetyczne. 
Innym razem grupa zajmowała się symbolami, które można uznać 
za wyraz własnej osobowości. Za podstawę posłużyły prawdziwe 
dzieła sztuki, które przy odrobinie fantazji można przecież „rozwi-
jać” w dowolnym kierunku i tworzyć własne obrazy. 

Projekty takie jak „Z jaskini do gwiazd” mają dać impuls do 
podejmowania własnych przedsięwzięć w obrębie kultury, każdy 
bowiem ma prawo być jej uczestnikiem oraz współautorem. Skawi-

Uczestnicy zajęć w MOCAK-u



— 65 —

nianie zostali zachęceni do formułowania własnych sądów i loko-
wania ich w kontekście informacji dotyczących historii działań  
artystycznych. Mieli okazję zapoznać się z wyjątkowymi kolekcja-
mi polskiej sztuki oraz z pracami wybitnych twórców zagranicz-
nych. To jednak dopiero początek. W dalszej kolejności to sami 
uczestnicy projektu mają wykorzystać nowo nabyte umiejętności do 
szukania informacji o kulturze, analizowania ich, umiejscawiania 
w różnych kontekstach oraz zabierania głosu w dyskusjach. Potrze-
ba dyskusji została rozbudzona, chęć do poznawania nowych wy-
powiedzi twórczych pogłębiona, przekonanie, że kultura jest dla 
wszystkich utrwalone. Beneficjenci projektu chcą mieć wpływ na 
kulturę w regionie i wiedzieć o jej najnowszych formach. Już teraz 
deklarują, że mają apetyt na więcej.

Uczestnicy zajęć w MOCAK-u
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Małgorzata Ćwikła

„SKAWINIACY W SIEDMIOMILOWYCH BUTACH – 
JESTEŚMY Z JEDNEJ BAJKI” – PODSUMOWANIE  
PROJEKTU

Projekt „Skawiniacy w siedmiomilowych butach – jesteśmy 
z jednej bajki” realizowany był przez Skawińskie Centrum  

Wolontariatu od 1 VI 2014 do 31 XII 2014 r. w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. Uzyskał również honorowy patronat wi-
cestarosty krakowskiego Urszuli Stochel. Działanie miało na celu 
integrowanie upośledzonych intelektualnie młodych osób z innymi 
mieszkańcami Gminy i Miasta Skawina. Rozwijające się „wolniej” 
dzieci i młodzież zazwyczaj skazane są na wykluczenie, często są 
nieobecne w życiu społecznym, cierpią z powodu niezrozumienia 
i zamykają się w swoim środowisku. Odrzucenie i wyraźne rozwar-
stwienie, pogłębiające podział na osoby w pełni rozwinięte i te 
z pewnymi deficytami, prowadzą do podświadomego omijania się, 
nieufności oraz izolacji obu środowisk. Dostrzegając potrzebę roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym konieczność 
reagowania na tego typu niepokojące zachowania, Skawińskie Cen-
trum Wolontariatu zainicjowało przedsięwzięcie, którego celem jest 
włączenie upośledzonej młodzieży w życie kulturalne miasta. Teatr, 
z uwagi na swój performatywny i dający możliwość wielorakiej 
ekspresji twórczej charakter, został uznany za medium dialogu, 
symboliczne miejsce spotkania oraz narzędzie do rozwijania kre-
atywności. Wybór takiej strategii został poprzedzony ankietą na 
temat znaczenia teatru w działalności terapeutycznej, szkoleniowej 
i wychowawczej. Przeanalizowane zostały ponadto różne sposoby 
implementacji elementów performatywnych w przedsięwzięcia ma-
jące na celu dbanie o tradycję regionalną oraz o umacnianie się 
świadomości narodowej i kulturalnej na poziomie lokalnym. Takie 
podejście okazało się słuszne, w pełni się sprawdziło i pozwoliło 
połączyć trzy ważne dla sukcesu projektu elementy: aktywizowanie 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, zachęcanie do wolonta-
riatu, nowatorskie uczczenie 650. rocznicy lokacji Skawiny. 
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Projekt opierał się przede wszystkim na szeroko rozumianej 
i wykorzystywanej na wiele sposobów współpracy. Dla organizato-
rów oznaczała ona dążenie do twórczej synergii i osiąganie bardziej 
śmiałych celów niż jest to możliwe w przypadku działań indywidu-
alnych. Dlatego też Skawińskie Centrum Wolontariatu nawiązało 
współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym 
w Skawinie, który do realizacji projektu desygnował: Grzegorza 
Kubickiego, Martę Krawiec, Annę Kuklę, Anetę Krupnik, Barbarę 
Burdek oraz Arkadiusza Drozdka. Dodatkowo wsparcia udzielili: 
firma Budex Andrzej Sikora, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
i Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Ważna była również po-
moc wolontariuszy, którzy na co dzień są studentami krakowskich 
uczelni. Praca zespołowa pozwoliła na przygotowanie wyjątkowego 
przedstawienia teatralnego. Miało ono formę rozmowy małego 
chłopca z babcią, która wyjaśniała mu, kim jest prawdziwy bohater. 
Może to być zarówno postać wyjątkowa, jak i zwyczajny człowiek 
angażujący się w sprawy istotne dla ogółu. Podczas spektaklu, 
w którym wystąpiło 22 podopiecznych SOSW w wieku od 7 do 23 
lat, przywołano „bohaterów” ważnych dla Skawiny. Premiera spek-
taklu stała się doniosłym wydarzeniem artystycznym, adresowanym 

Grzegorz Leśniak jako król Kazimierz Wielki
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do wszystkich mieszkańców miasta i okolic, a jego tłem była rocz-
nica nadania praw miejskich Skawinie w 1364 r. Był to pierwszy 
krok w „siedmiomilowych butach”: jubileuszowe święto Skawiny 
miało charakter otwartego spotkania, podczas którego każdy był 
ważny, równy i potrzebny. No właśnie: wszyscy przecież jesteśmy 
z jednej bajki. 

Udział w projekcie umożliwił młodym ludziom mającym pro-
blem z niezależnością i akceptacją, o spowolnionych reakcjach 
i ograniczeniach percepcyjnych pokazanie się przed publicznością 
na scenie. Po raz pierwszy patrzono na nich z zainteresowaniem, 
uznając ich wkład i zaangażowanie, pomysł na wybraną rolę. Grupa 
młodzieży dynamicznie wkroczyła w życie kulturalne Skawiny, 
którego od teraz będzie nie tylko odbiorcą, ale także współtwórcą. 
W długiej perspektywie dana szansa ma zachęcić uczestników do 
aktywnego kształtowania swojego losu oraz wzmocnić pozycję 
osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. Spektakl, 
wpisany w unikalny kontekst ontologiczny, służy temu znakomicie, 
angażując aktorów w omawiane zagadnienia oraz ich alegoryczny, 
wychowawczy sens. Każde tego typu działanie ma zresztą szerokie 
grono odbiorców. Poza bezpośrednimi beneficjentami możliwe jest 

Od lewej: Grzegorz Leśniak, Magdalenia Hrabia i Mariusz Sikora
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również uwrażliwianie na problem pozostałych mieszkańców mia-
sta. Przede wszystkim przeciwdziała się stereotypowym poglądom, 
że opóźnienie rozwojowe to choroba psychiczna. Korzystając 
z okazji, tłumaczono, czym tak naprawdę jest niepełnosprawność 
intelektualna i jak do niej podchodzić. Starano się jednocześnie 
niwelować strach przed nieznanym oraz rozwiewać obawy wynika-
jące z trudności przewidzenia zachowania i reakcji osób niepełno-
sprawnych. Doświadczenie to miało szczególne znaczenie dla wo-
lontariuszy. Ich otwartość, chęć pomocy i entuzjazm wzbogaciły 
jeszcze bardziej projekt, który poszerzył zarazem indywidualną 
percepcję studentów. Perspektywy poszczególnych grup przybliżyły 
się do siebie, tworząc nowy sposób wspólnego patrzenia na prze-
szłość Skawiny oraz, co najważniejsze, na jej przyszłość. 

Przedstawione dzieje miasta przeplatane elementami biografii 
Walentego Troski, Macieja Skawinki, Mariana Lupy i innych 
uwrażliwiły młodzież, wzbogaciły ich język, a także pozwoliły im 
wyrazić siebie i swoje potrzeby. Inspirowana wydarzeniami histo-
rycznymi narracja, mimo nakierowania na sprawy minione, doty-
czyła sytuacji „tu i teraz”. To bowiem młodzi ludzie byli protago-
nistami tej opowieści, a życiorysy wielkich skawinian zachęcały do 

Uczestnicy projektu



— 70 —

kreatywności, pomagały wyzbyć się strachu przed występami sce-
nicznymi oraz dawały przykład godnych do naśladowania postaw 
obywatelskich. Tradycja zapoczątkowana przez pojawiające się 
w spektaklu wybitne postacie jest w Skawinie kontynuowana. Pro-
jekt „Skawiniacy w siedmiomilowych butach – jesteśmy z jednej 
bajki” to kolejny element angażowania się w rozwój społeczności 
lokalnych i umacniania więzi społecznych. Brak takich działań 
może prowadzić do zatracenia dziedzictwa kulturowego i narodo-
wego oraz do zanikania wartości i artefaktów skupiających miesz-
kańców dzielących tę samą pamięć kolektywną. 

W ramach opisywanego projektu, oprócz spektaklu teatralnego, 
wydano także album w nakładzie 300 egzemplarzy, przybliżający 
sylwetki osób przywołanych w przedstawieniu, zarówno postaci 
historycznych, jak i młodych aktorów, którzy się w nie wcielili. 
Wydawnictwo otwiera zdanie wypowiedziane przez wielką aktorkę 
Helenę Modrzejewską: „Szalony, kto nie chce wyżej, jeżeli może”. 
Faktycznie stwierdzenie to można uznać za myśl przewodnią pro-
jektu, nadającą mu tempo oraz niepowtarzalny charakter. Upośle-
dzeni intelektualnie młodzi mieszkańcy regionu już wiedzą, że 
warto wyznaczać sobie ambitne cele, sięgać wyżej i dalej, bo każdy 
taki wysiłek może przynieść pozytywne efekty. Wzrasta poczucie 
własnej wartości, wzrasta też świadomość innych, czym jest upo-
śledzenie rozwojowe. Teraz dzięki książce z projektem może się 
zapoznać więcej osób, a sami uczestnicy uwiecznieni zostali na 
kartach wydawnictwa. Ich portrety dokumentują współpracę mło-
dych aktorów, wolontariuszy, organizatorów i partnerów projektu, 
chcących dodatkowo uczcić rocznicę lokacji miasta. W albumie nie 
ma wartościowania, bo Skawina to nie tylko wspomnienie o Kazi-
mierzu Wielkim, ale i los Grzegorza Leśniaka, który na zdjęciu 
w książce z dumą nosi królewski płaszcz.
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Anna Kudela

CZŁOWIEK ORKIESTRA
MARIAN LUPA (1903–1992) 

Wczesny majowy poranek. 
Słońce już przesunęło się 

znacznie znad Korabnik w stro-
nę Skawiny, kiedy na magistrac-
kiej wieży pojawił się wysoki, 
przystojny mężczyzna z trąbką 
w ręku. Chwilę później nad mia-
stem popłynęły dźwięki pieśni 
maryjnych: Chwalcie łąki uma-
jone, Do Twojej dążym Kaplicy, 
Pieśnią wesela witamy… Otwie-
rały się okna domostw, stojący 
w nich ludzie ścierali dłońmi 
resztki snu z oczu i czynili znak 
krzyża. Wraz z melodią pieśni, 
serca ich ulatywały ku niebu, a usta szeptały słowa modlitwy. Mia-
sto rozpoczynało nowy, pracowity dzień…

Człowiekiem, który przez wiele lat tak pięknie rozpoczynał ska-
wińskie majowe dzionki, był Marian Lupa, mieszkaniec małego, 
ładnego domku, zlokalizowanego przy ul. Zamkowej tuż koło Par-
ku. Wraz z żoną Marią wychowywał gromadkę dzieci i prowadził 
niewielkie gospodarstwo. Lupowie byli kochającą się rodziną, po-
wszechnie szanowaną i lubianą.

Pan Marian jeszcze w wojsku odkrył w sobie talent muzyczny. 
Tam też nauczył się grać na trąbce, a potem opanował tajniki sztu-
ki muzycznej tak dobrze, że gdy wrócił do Skawiny, wstąpił do 
orkiestry Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM), a od 
1928 r. do wybuchu II wojny światowej był jej kierownikiem. 
Współorganizował festyny ludowe, na których także grał i śpie-
wał, pomagał przy budowie Domu Katolickiego (obecnie budynek 
jest siedzibą Kina „Piast”), przygotowywał też widowiska jasełko-
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we, które początkowo organizowały siostry ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczetej, a w późniejszych 
latach – ks. Stanisław Czekaj i Jan Stefan Lisowski. Od tych jase-
łek zaczęła się przygoda pana Mariana ze sztuką aktorską. Uczest-
niczył w przedstawieniach, a jego role sceniczne były przekony-
wujące i zapadały głęboko w pamięć oraz w serca widzów. Był 
jednak nie tylko gwiazdą spektaklu – miał swój udział w sporzą-
dzaniu dekoracji, a także zapewniał transport konny na przedsta-
wienia wyjazdowe. Bo skawińskie jasełka wystawiano również 
w Radziszowie, Tyńcu oraz w pięknej sali teatralnej Szpitala Spe-
cjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie.

Amatorski teatr KSM nabrał rozmachu. Grano sztuki religijne, 
jak np. Żywot św. Genowefy oraz komedie, jak np. Szewc Walenty 
zakonnikiem. Sięgano też po sztuki znanych autorów, jak np. Roz-
droże miłości Jerzego Zawieyskiego. Do tych wszystkich zajęć 
dochodziła jeszcze działalność Lupy w Ochotniczej Straży Pożar-
nej, na którą składały się nagłe akcje dla ratowania cudzego życia 
i mienia oraz cotygodniowe ćwiczenia. A przecież jego doba też 
miała tylko 24 godziny… Jakim cudem ten człowiek zdołał połą-
czyć pracę zawodową, działalność społeczną, muzykę i teatr 
z obowiązkami rodzinnymi? Na to nie odpowiemy…

Wkrótce po wojnie rozwiązano KSM, zaś Dom Katolicki 
przejęło państwo. Amatorski ruch teatralny na wiele lat zamarł. 
Marian Lupa grał w orkiestrze dętej pracowników Huty Alumi-
nium, przeżył też jeszcze jedną przygodę aktorską, tym razem 
w filmie. W 1951 r. jeden z najwybitniejszych polskich reżyse-
rów Jerzy Kawalerowicz realizował w Skawinie i Radziszowie 
film pt. Gromada i zaangażował do niego kilku skawiniaków: 
Mariana Lupę, Karola Ocetkiewicza i Jana Palichleba. Film nie 
był dobry, ale nasi artyści amatorzy spisali się na medal.  
Pan Marian zagrał potem jeszcze w filmie Juliana Dziedziny pt. 
Mam tu swój dom 

Pracowite życie Mariana Lupy dobiegło kresu we wrześniu 
1992 r. (miał wtedy 89 lat). O ludziach, którzy wybijają się w kil-
ku różnych dziedzinach życia, a wszystko co robią, robią dobrze, 
mówimy czasem: „to prawdziwy człowiek orkiestra”. Takim wła-
śnie człowiekiem orkiestrą był Marian Lupa.
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Anna Kudela

OCALENIE PRZESZŁOŚCI OD ZAPOMNIENIA
MARIAN PAJĄCZKOWSKI (1914–1995)

Ile może zrobić dla swego 
miasta pojedynczy człowiek, 

jeśli bardzo chce? Dużo, bardzo 
dużo. Świadczy o tym całe życie 
inżyniera Mariana Pajączkow-
skiego. Urodził się w Brzeźnicy; 
miał zaledwie trzy lata, kiedy po 
śmierci ojca matka wraz z dzieć-
mi przeprowadziła się do Ska-
winy. Podobno mały Marianek 
płakał wniebogłosy, gdy go wy-
noszono z pustego już domu 
rodzinnego… Ale prędko zado-
mowił się w Skawinie. 

Tutaj chodził do szkoły po-
wszechnej, czyli podstawowej. 
Mieściła się ona w tym samym 
budynku przy ul. Żwirki i Wigury, który obecnie służy jako siedzi-
ba Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, tylko że wtedy był to 
parterowy domek z małą werandą od ulicy. Za szkołą, w kierunku 
Radziszowa, znajdowała się „Targowica”, rozległy plac otoczony 
przybitymi do słupków grubymi balami okorowanego drzewa. 
W czwartki na „Targowicy” handlowano zwierzętami domowymi. 
Do bali przywiązywano wystawione na sprzedaż konie, krowy, 
kozy i owce. W pozostałe dni tygodnia „Targowica” była świetnym 
terenem rekreacyjnym; można było gimnastykować się i trenować 
równowagę na ogrodzeniu, można było grać w piłkę, biegać i kryć 
się, bo na „Targowicy” stało coś w rodzaju małej, zadaszonej altan-
ki, w której w deszczowe dni placowy pobierał opłaty, oraz malutki, 
ośmioboczny domek (uwieczniony później na jednym z obrazków 
Ludwika Lipowczana). Można było przebiegać między tymi bu-
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dowlami w pozycji skulonej, można było zapuścić się kawałek dalej 
i szukać kryjówki w krzakach. Niestety, dzwonek, który ogłaszał 
koniec pauzy, przerywał najlepszą nawet zabawę. Po wielu latach, 
gdy Skawina zmieni całkowicie swój wygląd, a mały Maniek zosta-
nie tatą i dziadkiem, jego wspomnienia pozwolą następnym poko-
leniom wyobrazić sobie dawne życie dzieci z naszego miasta.

Po ukończeniu szkoły powszechnej Marian uczył się dalej 
w Krakowie, dokąd dojeżdżał pociągiem. Zabierało to sporo czasu, 
ale chłopak był świetnie zorganizowany. Zawsze zdążył odrobić 
lekcje, porozmawiać z mamą i siostrą, i jeszcze spotkać się z kole-
gami. Ba, nawet w jasełkach brał udział! Na przełomie lat 20. i 30. 
XX w. jasełka przygotowywała młodzież dojeżdżająca do krakow-
skich szkół lub ucząca się rzemiosła w Skawinie. Organizatorką 
i reżyserką całości była siostra Wacława, przełożona skawińskiego 
domu Sióstr Służebniczek NMP. Wspierał ją Jan Stefan Lisowski, 
który „szefował” stałym amatorskim teatrom w mieście. Siostra 
Wacława pełniła rolę suflera. Jasełka te przedstawiano w szkole 
w Radziszowie, w Tyńcu (w Gospodzie pod Lutym Turem) oraz 
w Szpitalu Specjalistycznym im. dra J. Babińskiego w Krakowie, 
gdzie była piękna sala. Aktorów i rekwizyty wozili furmankami 
panowie Marian Lupa i Wincenty Skołyszewski. W Skawinie 
przedstawienia odbywały się w Ochronce i w „Sokole”. Zamiast 
biletów były wolne datki. W pamięci pana Pajączkowskiego zacho-
wały się również nazwiska niektórych kolegów, również występu-
jących w tych jasełkach: Marysia Osikowa (z domu Kutkówna), 
Zbyszek Dzikowski, Tadek Łącki, Alojzy Urbanowicz. Marian grał 
rolę setnika. To wspomnienie uleciałoby w niepamięć, gdyby p. Pa-
jączkowski nie podzielił się nim z młodszymi.

Po ukończeniu nauki młody absolwent dostał pracę w fabryce 
Francka. To tam narodził się skawiński ruch turystyczny, który 
wciągnął także Mariana Pajączkowskiego. Nadal jednak związany 
był z amatorskim ruchem artystycznym. Możemy go rozpoznać na 
fotografii z przedstawienia Sznur korali J. S. Lisowskiego. Wcią-
gnął go także Związek Strzelecki i Ochotnicza Straż Pożarna. Ska-
wina wciąż jeszcze była głównie drewniana i zdarzało się, że przy 
nieco silniejszym wietrze ogień przenosił się z chaty na chatę. Ra-
towanie ludzi i ich dobytku w takiej sytuacji to święty obowiązek! 
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Zaangażowanie Mariana w sprawy OSP trwało praktycznie do koń-
ca życia. Nawet wtedy, gdy z racji wieku nie mógł już być straża-
kiem, robił dziesiątki pożytecznych rzeczy: zbierał pamiątki, spisy-
wał wspomnienia, pisał artykuły…

Przynależność do OSP okazała się szczególnie pożyteczna 
w czasie wojny. Jako strażak mógł swobodnie, mimo godziny po-
licyjnej, poruszać się w nocy po mieście. Mógł czasem kogoś 
ostrzec, czasem przeprowadzić, czasem przenieść coś, co należało 
ukryć przed okiem okupanta… Zdarzały się momenty bardzo nie-
bezpieczne. Pewnego razu na wartownię OSP wpadł kompletnie 
pijany niemiecki major i zaczął strzelać. Na szczęście szybko roz-
broił go patrol Wehrmachtu i tylko jeden z dyżurujących został 
ranny 

W latach powojennych Marian Pajączkowski pracował w Kra-
kowskich Zakładach Tytoniowych. Należał do Naczelnej Organi-
zacji Technicznej, systematycznie się dokształcał. Znał dobrze ję-
zyki obce, więc często wysyłano go służbowo do krajów zachod-
nich. W czasach, gdy trudno było dostać paszport, wyjeżdżał do 
Szwajcarii, Holandii czy Austrii, a że był arcymistrzem Organiza-
cji, zawsze udawało mu się pogodzić obowiązki służbowe z przy-
wilejami turysty… Ta ciekawość świata zaowocowała też upodo-
baniem do zwiedzania ojczystego kraju. Działał w Polskim Towa-
rzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców, gdzie między innnymi pełnił rolę przewodnika. Dzię-
ki niemu starsi i młodsi zobaczyli dworki podskawińskie i poznali 
ich historię, zachwycili się architekturą drewnianą okolicznych 
wiosek, pochylili się nad mogiłami bohaterów obu wojen świato-
wych. Podczas wycieczek kilkudniowych zwiedzano Wrocław, 
Trzebnicę i Gniezno, Kotlinę Kłodzką lub Lublin i Roztocze. Po-
tem, kiedy łatwiej było wyjechać do krajów bloku wschodniego, 
odwiedzano Niemcy, Czechosłowację i Węgry. Nikt nie jest w sta-
nie policzyć, ilu ludzi Marian Pajączkowski „zaraził” swą pasją 
poznawania świata.

Niezmiernie ważnym obszarem jego działalności społecznej 
była spółdzielczość. Przez kilkadziesiąt lat zasiadał w Radzie Nad-
zorczej PSS w Skawinie, zabiegał o wspólne dobro, o zachowanie 
każdej dobrej tradycji, każdej sensownej formy działalności, jaką 
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spółdzielczość wypracowała przez ponad sto lat swego istnienia. 
Tego wysokiego pana o mądrym i uważnym spojrzeniu dobrze 
znali pracownicy PSS i panie domu skupione w Kole Spółdziel-
czyń, młodzież ze spółdzielni uczniowskich i starowinki, których 
biedę łagodziły nieco przyznawane co jakiś czas zapomogi. Co 
roku odbywały się jakieś kursy, na których ochotnicy i ochotnicz-
ki nabywali praktycznych, ułatwiających życie umiejętności. Jego 
pomysłowość, pracowitość i zmysł organizacyjny sprawiły, że 
w tamtych trudnych czasach PSS stał się nie tylko instytucją han-
dlową, ale także ważną organizacją społeczną, działającą na róż-
nych polach dla wspólnego dobra.

Osobny rozdział w jego życiu stanowi Towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny. To właśnie Marian Pajączkowski podjął pierwsze rozmo-
wy w sprawie założenia organizacji, która zbierałaby pamiątki 
związane z naszą skawińską przeszłością, gromadziła i popularyzo-
wała wiedzę o historii miasteczka, jego kulturze i obyczajach. „Kto 
nie zna przeszłości, ten nie zrozumie teraźniejszości i nie pokocha 
swego miejsca na ziemi” — mawiał. Jest więc pan Pajączkowski 
pomysłodawcą i jednym z głównych założycieli TPS, współtwórcą 
jego programu i statutu. Marian Pajączkowski był sercem poczynań 
Towarzystwa. Z kronikarską rzetelnością spisywał dzieje nieistnie-
jących dawno już zakładów pracy, przedwojennych stowarzyszeń 
i organizacji, opisywał wygląd miasteczka sprzed lat, zwyczaje 
i obyczaje jego mieszkańców. Do „Informatora” TPS napisał ponad 
czterdzieści artykułów. „Trzeba to wszystko ocalić od zapomnienia. 
My odejdziemy, skąd nasze wnuki nabiorą pojęcia o życiu dziad-
ków?” To „ocalenie od zapomnienia” wypełniło mu wiele lat życia. 
Był żywą encyklopedią wiedzy o naszym mieście. Jego śmierć spo-
wodowała lukę, której do dziś nikt nie zdołał wypełnić.

Marian Pajączkowski zmarł 9 stycznia 1995 r.



— 77 —

NASZE SPRAWY

6 WRZEŚNIA 2014 R.
Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa” i Towarzystwo Przyja-
ciół Skawiny wspólnie zorganizowali kolejny etap edukacyjnej za-
bawy terenowej pod nazwą „Skarby blisko Krakowa”. W tym dniu 
około 40 osób (rodzice wraz z dziećmi) wzięło udział w zabawie 
przeprowadzonej w skawińskim „Sokole” i otaczającym go parku. 
„O czym szumią skawińskie drzewa” – taki był tytuł tych zajęć. 
Wśród uczestników byli nie tylko mieszkańcy Skawiny, ale także 
Czernichowa, Mogilan i Świątnik Górnych. 

W pierwszej części Anna Kudela przestawiła zebranym historię 
Skawiny, Pałacyku „Sokół” oraz otaczającego go parku. Uczestnicy 
mogli również obejrzeć prezentację przedstawiającą tradycyjny 
strój skawiński. Informacje te były milej przyjmowane przez doro-
słych, młodsze pokolenie uczestniczące w tej rodzinnej imprezie 
wolało w tym czasie wycinać z kartonowych szablonów modele 
ubrań dla pani i pana skawiniaków oraz popijać soki owocowe.

(S. G.)

W dniach 11–13 września 2014 r. w Bydgoszczy odbył się X Jubi-
leuszowy Kongres Stowarzyszeń Regionalnych, zorganizowany 
pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uczest-
niczyło w nim ok. 300 regionalistów z całej Polski. Kongres był 
zorganizowany przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regio-
nalnych oraz we współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta 
Bydgoszczy. Informacja o obradach Kongresu będzie zamieszczona 
w następnym numerze „Informatora”, napisana przez obecną na 
Kongresie Kazimierę Skałubę.

(K. S.)

20 WRZEŚNIA 2014 R. 
W tym dniu odbyły się obchody 60-lecia Liceum Ogólnokształcą-
cego im. M. Skłodowskiej-Curie w Skawinie. Rozpoczęły się one 
uroczystą mszą św. w kościele parafialnym. Następnie zaproszeni 
goście uczestniczyli w gali jubileuszowej, podczas której zapre-
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zentowano historię liceum, przyznano nagrody wyróżniającym się 
nauczycielom i pracownikom administracji oraz wręczono medale 
„Za zasługi dla Szkoły”. Szczególnie wzruszającym momentem 
uroczystości było wystąpienie prof. dr. hab. Czesława Szmigla, 
który – jako naoczny świadek i uczestnik wydarzeń sprzed 60 lat 
– przybliżył okoliczności założenia szkoły. Szkolna gala, przepla-
tana tańcem i śpiewem w wykonaniu uczniów i absolwentów, za-
kończyła się degustacją jubileuszowego tortu. Nasze Towarzystwo 
reprezentowali: Stanisław Grodecki i Ewa Tarnopolska. W podzię-
kowaniu za wieloletnią współpracę między skawińskim liceum 
i TPS nasza delegacja przekazała upominek – komplet lalek w tra-
dycyjnym stroju skawińskim.

(S. G.)

28 WRZEŚNIA 2014 R.
Wspólnie z naszym miastem 650. rocznicę swojego istnienia obcho-
dził kościół św. św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. W tym 
właśnie dniu odbyły się oficjalne uroczystości rocznicowe. Nasze 
Towarzystwo reprezentowali: Maryla Borowiecka i Stanisław Gro-
decki. Na ręce ks. proboszcza Edwarda Ćmiela przekazaliśmy upo-
minek – obraz o tematyce sakralnej wykonany metodą haftu krzy-
żykowego przez Krystynę Sojkę. 

 (S. G.)

15 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 
Gimnazjum nr 2 w Skawinie obchodziło jubileusz 15-lecia istnie-
nia. Z tej okazji odbyła się jubileuszowa gala. Wśród uczestników 
była też delegacja TPS w składzie: Stanisław Grodecki i Ewa Tar-
nopolska. Na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Gutierrez złożyliśmy 
bukiet kwiatów wraz z okolicznościowym listem gratulacyjnym. 

(S. G.)

25 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
W Szkole Podstawowej w Pozowicach odbył się III Pozowicki Fe-
stiwal Smaków. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Potrawy z ziemnia-
ków”. W programie znalazły się między innymi: inscenizacja „Nie-
siemy pozowickie plony” przygotowana przez uczniów miejscowej 
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szkoły, wręczenie nagród laureatom szkolnego konkursu pt. „Król 
i Królowa Ziemniaka”, wystawa i degustacja potraw regionalnych 
z ziemniaków przygotowana przez uczestników festiwalu, wystawa 
rękodzieła i prezentacja walorów miejscowości przygotowana  przez 
KGW i Stowarzyszenie. TPS reprezentowali: Anna Kudela, Ewa 
Tarnopolska i Stanisław Grodecki.

(S. G.)

7 LISTOPADA 2014 R. 
Ten dzień był wyjątkowy dla mieszkańców Krzęcina, a w szcze-
gólności dla krzęcińskiej szkoły podstawowej, świętowano bo-
wiem jubileusz 50-lecia jej istnienia. Jednocześnie w szkole odby-
ły się gminne obchody Święta Niepodległości, święta placówek 
oświatowych Gminy Skawina, świętowano również trzecią roczni-
cę odsłonięcia pamiątkowych tablic i posadzenia Dębów Pamięci: 
Stanisław i Feliks.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w krzęcińskim kościele, po 
której uczestnicy, w asyście pocztów sztandarowych, przeszli w po-
chodzie na dziedziniec szkolny. Następnie złożono kwiaty przy ta-
blicach upamiętniających zamordowanych w Katyniu oficerów 
związanych z ziemią krzęcińską: gen. broni Stanisława Hallera 
i kpt. Feliksa Grabskiego. Na posterunku honorowym stanęli żoł-
nierze 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera 
oraz harcerze 8 DH im. Batalionu „Biedronka” Armii Krajowej 
z krzęcińskiej szkoły. Później było już całkiem „jubileuszowo”. 
Uczniowie oraz absolwenci krzęcińskiej podstawówki w żartobliwy 
sposób przedstawili historię Krzęcina i 50-letniej jubilatki – szkoły 
podstawowej. Cały urok jubileuszowej inscenizacji polegał na wy-
korzystaniu technologii komputerowej i wirtualnej rzeczywistości. 

Miło nam poinformować, że w części oficjalnej uroczystości To-
warzystwo Przyjaciół Skawiny zostało uhonorowane tytułem „Przy-
jaciel Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęci-
nie” za wieloletnią współpracę oraz otrzymało okolicznościową 
symboliczną tarczę szkoły. 

Szkolne uroczystości dopełniła wesoła adaptacja popularnej pio-
senki 40 lat mineło..., w wykonaniu uczniów.

(S. G.)
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W dniu 7 XI b.r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krako-
wie odbyła się promocja nowego XVI tomu rocznika „Małopolska. 
Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, wydawanego przez 
Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury i WBP. 
Patronat honorowy pełni Marszałek Województwa – Marek Sowa.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Redakcji oraz Rady Redak-
cyjnej, której od początku przewodniczy prof. Feliks Kiryk. Redak-
torem naczelnym jest prof. Zdzisław Noga. Obecni byli także mało-
polscy regionaliści. Profesor Zdzisław Noga omówił artykuły za-
mieszczone w roczniku, podziękował autorom i wręczył im egzem-
plarze autorskie rocznika. Tom został zadedykowany profesorowi 
F. Kirykowi, który ukończył w ubiegłym roku 80 lat, a od 1956 r. 
prowadził działalność naukową i dydaktyczną. Gratulacje i podzięko-
wania dla Profesora złożyła delegacja regionalistów z MZRTK, z ser-
decznym adresem okolicznościowym i podpisami obecnych oraz 
wiązanką kwiatów. Rocznik jest do wglądu w siedzibie TPS.

(K. S.)
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To już kolejne Narodowe Święto Niepodległości, w którym uczest-
niczyło nasze Towarzystwo. W tym roku w skład pocztu sztandaro-
wego weszli: Krystyna Sojka, Ewa Tarnopolska i Bolesław Jamróz. 
Świętowanie 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęło się tradycyjnie mszą świętą. Uczestniczyło w niej ponad 
40 pocztów sztandarowych, reprezentujących wiele skawińskich 
społeczności. Po mszy uczestnicy uroczystości udali się w pocho-
dzie przez miasto do parku miejskiego, gdzie na budynku Pałacyku 
„Sokół” została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca wy-
marsz 26 sierpnia 1914 r. grupy członków Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” – „Gniazdo Skawina” do legionów walczących 
o wolną Polskę. Zostali oni podkomendnymi gen. Józefa Hallera.
Tablica ta nawiązuje do historycznego pierwowzoru z 1934 r. 
umieszczonego na budynku skawińskiej „Sokolni”. W czasie II 
wojny światowej w 1940 r. została ona usunięta przez niemieckiego 
okupanta, a jej los nie jest znany. Na zakończenie uroczystości Na-
rodowego Święta Niepodległości skawinianie uczestniczyli w tra-
dycyjnym już śpiewaniu pieśni patriotycznych.             (S. G.)


