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Wszystkim naszym Czytelnikom
i ich Najbliższym

pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego,

pełnego osobistych i zawodowych sukcesów
Nowego Roku 2016

życzy

Zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

Antonio Allegri da Correggio, Adoracja Dzieciątka przez Pasterzy, 1525–1530 r.
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Stanisław Grodecki

PODSUMOWANIE IX KWESTY  
NA RATOWANIE ZABYTKOWYCH  
NAGROBKÓW W SKAWINIE

W dniu 1 listopada 2015 r. Towarzystwo Przyjaciół Skawi-
ny zorganizowało IX Kwestę na ratowanie zabytkowych 

nagrobków na skawińskich cmentarzach. Organi-zowane przez 
nas zbiórki pieniędzy w dniu Wszystkich Świętych są sposo-
bem na pozyskanie środków finansowych na renowację zabyt-
kowych nagrobków. Organizatorzy niezmiennie podkreślają 
potrzebę troski o miejsca dokumentujące naszą skawińską his- 
torię. 

Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych kwest przyczy-
niły się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmen-
tarnych, które poddane są niszczącemu działaniu czasu, a tak-
że zmiennym warunkom pogodowym. Od roku 2007, czyli od 
I Kwesty zorganizowanej przez TPS, pracom renowacyjno-kon-
serwatorskim poddano 13 za-
bytkowych i  zniszczonych na-
grobków.

W czasie tegorocznej kwe-
sty zebrano łącznie 9850,28 zł 
i 10,05 EUR (w tym na cmen-
tarzu parafialnym w  Skawi-
nie — 8372,76 zł, a na cmen-
tarzu komunalnym w  Ko-
rabnikach  — 1477,52 zł 
i  10,05  EUR). Wszystkim, 
którzy złożyli nawet najmniej-
szy datek, serdecznie dziękuje-
my. Każdy grosik wrzucony do 
kwestarskiej puszki przyczyni 
się do tego, by zabytkowe gro-
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by na skawińskich cmentarzach przetrwały wiele lat i przekazy-
wały przyszłym pokoleniom wiedzę o historii naszego regionu.

Jak co roku wolontariuszami byli przedstawiciele niemal-
że wszystkich skawińskich środowisk. Najmłodszym kwestują-
cym był uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie, reprezen-
tujący jednocześnie OSP Skawina II-Korabniki — druh-ju-
nior Maksymilian Ożóg. Wśród kwestujących mogliśmy spo-
tkać przedstawicieli władz Miasta i Gminy Skawina, radnych 
miejskich, radnych powiatu krakowskiego, przedstawicieli ska-
wińskich szkół i różnych instytucji, członków zaprzyjaźnionych 
z TPS organizacji oraz oczywiście członków naszego Towarzy-
stwa. Byli to: Burmistrz MiG Skawina Paweł Kolasa, zastępca 
Burmistrza Norbert Rzepisko, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Skawinie Witold Grabiec, członkowie zarządu powiatu kra-
kowskiego: Arkadiusz Wrzoszczyk i Adam Wójcik, a ponadto: 
Maria Blus, Maria Borowiecka, Janusz Bysina, Krystyna Droź-
dziewicz, Czesław Gąsiorowski, Michał Grzeszczuk, Jan Hajto, 
Helena Kaim, Anita Karczewska, Krzysztof Karczewski, Cze-
sława Kopeć, Małgorzata Kopeć, Marcin Kuflowski, Jan Li-
skiewicz, Stanisław Lupa, Adam Łukasik, Władysław Matu-
ła, Janusz Opydo, Stanisław Pac, Zofia Płonka, Katarzyna Po-
lek, Jadwiga Raczyńska, Krystyna Sojka, Małgorzata Spólnik, 
Urszula Stochel, Marian Strzeboński, Magdalena Tarnopolska, 
Sławomir Tarnopolski, Anna Wąsowicz, Zuzanna Wędzicha 
oraz Grażyna Wójcik. 

Liczną grupę kwestujących stanowiła skawińska młodzież. 
Z  Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie byli to: Patrycja 
Bilska, Marcelina Grzywa, Anna Karwacik, Ola Karwacik, Ka-
mil Kucia, Patrycja Maj, Oliwier Malik, Agnieszka Markowicz, 
Dominika Moskała, Paulina Ożóg, Joanna Pindel, Kinga Soł-
tys, Katarzyna Sokołowska oraz Paulina Tondyra, a z Zespołu 
Katolickich Szkół: Anna Adamik, Zuzanna Białas, Magdale-
na Curzydło, Piotr Curzydło, Sylwia Frączek, Marta Giemzik, 
Alicja Klinowska, Emilia Machowska, Weronika Mackiewicz, 
Agnieszka Mordarska, Daria Rzepisko, Marzena Sieprawska, 
Wiktoria Sypek oraz Aleksandra Śliwa. 
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Nie zabrakło też harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej, a wśród nich druhny i druhowie: Iwona Bazan, Ja-
cek Bazan, Janek Bazan, Julia Czubaj, Katarzyna Gasz, Olga 
Jarzyna, Joanna Karaś, Maja Karczewska, Zuzanna Karczew-
ska, Gabriela Krupnik, Zbigniew Krupnik, Julia Mazalon, 
Emilia Papież, Oliwia Piwowarczyk, Jakub Słodyczka oraz 
Weronika Spólnik.

Jak zawsze na cmentarzu komunalnym w Korabnikach 
kwestowali druhny i druhowie z OSP Skawina II-Korabniki, 
a wśród nich: strażak ochotnik ks. Jarosław Januszewski i brat 
zakonny — druh OSP Marcin Mistur. 

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie (fot. S. Grodecki)

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich w Skawinie (fot. S. Grodecki)
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Harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (fot. S. Grodecki)

Kwesta na cmentarzu komunalnym w Korabnikach — kwestują strażacy ochotnicy; 
wśród nich Maksymilian Ożóg (fot. S. Grodecki)  
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Ponadto w kweście uczestni-
czyli: Mariusz Abramski, Łu-
kasz Bodek, Krzysztof Bran-
dys, Michał Burda, Krzysz-
tof Czopek, Dawid Hrabia, 
Emilia Kowalik, Jakub Ko-
walik, Dawid Lis, Agniesz-
ka Maj, Joanna Rojewska-Maj, 
Leszek Maj, Łukasz Martyna, 
Dominik Ożóg, Kamil Ożóg, 
Krzysztof Ożóg, Aleksan-
dra Patalong, Kamil Piszczek, 
Mateusz Smaciarz oraz wspomniany już strażak-junior Maksy-
milian Ożóg. W tegoroczną kwestę zaangażowanych było kil-
kudziesięciu wolontariuszy. Jesteśmy im wdzięczni za to, że po-
święcili swój wolny czas. Dziękujemy!

Zarząd TPS dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organi-
zacji IX Kwesty, a w szczególności: Antoniemu Holikowi oraz 
druhnie Aleksandrze Markuszewskiej, a także koordynatorom 
ze skawińskich szkół: Małgorzacie Morawie oraz Bogumile 
Obrączko. Gorące podziękowania kierujemy pod adresem dru-
ha Dariusza Martyny z OSP Skawina II-Korabniki.

Za rok znowu spotkamy się na cmentarzu parafialnym 
w  Skawinie i cmentarzu komunalnym w Korabnikach na 
X  Kweście na renowację zabytkowych nagrobków na skawiń-
skich cmentarzach. 

Maksymilian Ożóg (fot. S. Grodecki)
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Stanisław Grodecki

OSTATNIE POŻEGNANIE  
JANA PROCHWICZA

Wdniu 23 września 2015 r. 
do Towarzystwa Przy-

jaciół Skawiny dotarła smutna 
wiadomość. W  wieku 86 lat 
zmarł wieloletni członek na-
szego Towarzystwa — Jan 
Prochwicz. Jan Prochwicz 
urodził się 16 lipca 1928 r. 
w  Skawinie. Tu spędził dzie-
ciństwo i wczesną młodość. 
Tu też ukończył szkołę po-
wszechną. Jego życiorys jest 
niezwykle ciekawy i warto po-
święcić mu osobny artykuł 
wspomnieniowy. Zmarły był 
bowiem człowiekiem niezwy-
kle aktywnym, twórczym, przyjaznym, wielkim wielbicielem 
historii oraz uważnym badaczem dziejów najnowszych.

Jan Prochwicz urodził się w okresie międzywojennym, 
a II wojna światowa i lata powojenne odcisnęły piętno zarów-
no na jego życiu osobistym, jak i zawodowym. Zaraz po za-
kończeniu działań wojennych Jan opuścił Skawinę. Rozpoczął 
naukę w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej w Ząbkowi-
cach Śląskich — na Dziale Mechanicznym grupy elektrycznej. 
Szkołę tę ukończył w 1949 r. Następnie podjął naukę w Li-
ceum Energetycznym we Wrocławiu, które ukończył dwa lata 
później. Potem powrócił do Skawiny. 

W lutym 1952 r. rozpoczął pracę w Hucie Aluminium 
w Skawinie (od lutego do września 1952 r. Huta nosiła nazwę: 
Skawińskie Zakłady Metalurgiczne i była w budowie). Jedno-

Jan Prochwicz (1928–2015)
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cześnie w latach 1953–1957 studiował na Akademii Górni-
czo-Hutniczej, specjalizując się w elektrotechnice przemysło-
wej. Dyplom ukończenia studiów otrzymał w 1957 r. na Wy-
dziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa. W 1962 r. ob-
jął stanowisko głównego energetyka w Fabryce Lokomotyw 
im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie. Pracował tam do 1972 r. 
W  tym czasie pracował również jako nauczyciel w Techni-
kum Mechaniczno-Elektrycznym w Chrzanowie. Pracę na 
tym stanowisku kontynuował po przeprowadzce do Krakowa.

Po przeniesieniu się do Krakowa pracował m.in. w Zakładzie 
Konstrukcji Stalowych i Przedsiębiorstwie Budownictwa Elek-
troenergetycznego ELBUD. Był kierownikiem Działu Utrzy-
mania Ruchu. Ukończył również kilka kursów specjalistycz-
nych, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

List dr. Seana Martina z Western Re-
serve Historical Society w Cleveland, 
w Ohio

List z Yad Vashem zawierający podzię-
kowanie za przesłanie książki o losach 
Żydów w Skawinie

Z listu S. Martina: „Historia tych, którzy przeżyli Zagładę, jest przechowy-
wana w naszych archiwach. Chciałbym Panu bardzo podziękować za Pana 
pomoc w opowiedzeniu historii Zagłady i tych, co ją przeżyli”.
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Był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a na-
stępnie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechani-
ków Polskich SIMP. Otrzymał kilka medali jubileuszowych 
oraz Srebrny (w 1954 r. w wieku 26 lat!) i Złoty Krzyż Zasłu-
gi (w 1984 r.)

Zmarł 22 września 2015 r. w Krakowie po długiej i cięż-
kiej chorobie. 

Mimo że Jan Prochwicz nie mieszkał w Skawinie całe ży-
cie czuł się z nią związany. Po zakończeniu aktywności zawo-
dowej, w 1994 r. został członkiem naszego Towarzystwa. Do-
jeżdżał z Krakowa, by brać aktywny udział w działalności TPS. 

Był człowiekiem niezwykle miłym, uczynnym i nad wyraz 
sympatycznym. Takim zapamiętali go członkowie TPS. Zaj-
mował się gromadzeniem dokumentów związanych z histo-
rią naszego miasta. Lubił też pisać. Swoje prace publikował 
w „Informatorze”, czasopiśmie „Skawina”, a później w „Gaze-
cie Skawińskiej”.

Jego życiowym osiągnięciem w dziedzinie literatury była wy-
dana w roku 2000 książka pt. Żydzi skawińscy. Opracowanie to 

Jan Prochwicz podczas wizyty w Instytucie Żydowskim w Krakowie
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ocaliło od zapomnienia nazwiska i losy skawińskich rodzin ży-
dowskich.

30 września 2015 r. pożegnaliśmy Jana Prochwicza. Spo-
czął na cmentarzu w Borku Fałęckim. Uroczystości pogrzebo-
we miały bardzo podniosły charakter. Oprócz rodziny i zna-
jomych Zmarłego żegnało wielu członków TPS. Doniosłości 
całej uroczystości dodał poczet sztandarowy naszego Towarzy-
stwa. Delegacja TPS złożyła wiązankę kwiatów. O Janie Pro-
chwiczu nie zapomniały też władze Skawiny. W imieniu Bur-
mistrza złożono wiązankę kwiatów oraz odczytano okoliczno-
ściowy list adresowany do Rodziny Zmarłego.

W imieniu TPS Jana Prochwicza pożegnała Anna Kude-
la słowami: 

Z głębokim żalem żegnamy dziś naszego nieodżałowanego kolegę i długolet-
niego członka Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, śp. Jana Prochwicza, człowieka 
wielkiej prawości i wiernego syna Skawiny. 
Tu się urodził w 1928 r., a następnie wychowywał. Tutaj ukończył szkołę po-
wszechną i stąd wyruszył na dalsze nauki. Od lat mieszkał w Krakowie, ale ni-
gdy nie zerwał więzi z rodzinnym miastem. Wstąpił do Towarzystwa Przyja-

Poczet sztandarowy TPS podczas mszy żałobnej
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ciół Skawiny i należał do najbardziej aktywnych jego członków. Działał w Za-
rządzie TPS i wraz z kilkoma innymi kolegami systematycznie inwentaryzował 
nasze zbiory. Współpracował z „Informatorem” TPS, gazetą „Skawina”, a póź-
niej z „Gazetą Skawińską”. Schyłek jego dzieciństwa przypadł na lata wojny 
i w pamięci wrażliwego chłopca utrwaliły się tragiczne obrazy z tego okrutne-
go czasu. Jan Prochwicz spisywał je z myślą o przyszłych pokoleniach. Dzie-
łem jego życia była publikacja Żydzi skawińscy, jedyne jak dotąd tak obszerne 
opracowanie tego tematu, oparte na źródłach pisanych oraz wywiadach. Powa-
liła go ciężka choroba, a teraz zabrała śmierć. Żegnaj Janku! W naszych ser-
cach będziesz żył wiecznie.

Bardzo dziękuję córce Zmarłego — pani Marcie — za udo-
stepnienie materiałów archiwalnych i zdjęć

Ostatnie pożegnanie Jana Prochwicza (sztandar trzyma Bolesław Jamróz)
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Anna Kudela

ŚWIAT W ZUPEŁNIE STARYM STYLU

Ze starych fotografii, z obrazów namalowanych przez arty-
stów amatorów wyłaniają się drewniane chaty, jakieś po-

dwóreczka, otoczone trochę koślawymi płotami, tu i ówdzie — 
przechodnie, którym najwyraźniej nigdzie się nie śpieszy… 
Trudno na tych wizerunkach rozpoznać skawińską ulicę Zam-
kową sprzed kilkudziesięciu lat. Jeszcze trudniej wyobrazić  
sobie życie jej mieszkańców. Jak w piosence: To był świat w zu-
pełnie starym stylu, świat, który żyje już tylko w pamięci naj-
starszych skawinian, a czasem — niezbyt często, nieste-
ty — w świadomości ich dzieci i wnuków, którym poprzednie 
pokolenia przekazały rodzinne opowiastki i anegdoty. Mądrzy 
ludzie mówią, że trudno jest zrozumieć dzień dzisiejszy, jeśli 
się nie pamięta, co było wczoraj, dlatego powstała niniejsza 
opowieść. Będzie w niej mowa o jednej z najstarszych ulic na-
szego miasta — ulicy Zamkowej — i jej dawnych mieszkań-
cach.

RZUT OKA NA ODLEGŁĄ PRZESZŁOŚĆ
Urbanistyczny układ centrum Skawiny wywodzi się z XIV w.  
(z czasów lokacji miasta) i uznany jest za zabytkowy. Ulica 
Zamkowa, której nazwa pojawia się w starych dokumentach, 
ma swój początek we wschodniej części Rynku, biegnie równo-
legle do jego południowej pierzei, po czym skręca ku północy, 
równolegle do zachodniej ściany Rynku, i dochodzi do obec-
nej ul. Mickiewicza. Tworzy więc coś w rodzaju zniekształconej 
litery L, której ramiona otaczają Rynek z dwóch stron.

Pochodzenie nazwy wydaje się dość oczywiste: był to głów-
ny trakt wiodący od Bramy Krakowskiej, zwanej też Wielic-
ką, a także od Bramy Radziszowskiej do skawińskiego zamku, 
który  — według Jana Długosza — wybudowany został jesz-
cze za życia Kazimierza Wielkiego. Od 1394 r. budowla ta była 



— 16 —

siedzibą wójtów skawińskich z rodu Puszników. W zamku po-
dejmowano czasem dostojnych gości. To tutaj król Władysław 
III, nazwany później Warneńczykiem, naradzał się z  dowód-
cą swych wojsk — Mikołajem Raciborskim — tuż przed dru-
gą, tragiczną w skutkach wyprawą przeciw Turkom w 1444 r., 
z  której młodziutki władca już nie wrócił… Tutaj także Elż-
bieta Habsburżanka, przyszła żona Kazimierza Jagiellończy-
ka, oczekiwała na przybycie swego oblubieńca, który miał po 
nią przyjechać, by oficjalnie i uroczyście wprowadzić ją na 
dwór wawelski. Król jakoś się nie śpieszył, pojawił się dopie-
ro po trzech dniach, co niewątpliwie musiało rozczarować córę 
najpotężniejszego monarchy ówczesnej Europy. Dziś zapew-
ne nazwalibyśmy to skandalem dyplomatycznym. Trzeba jed-
nak podkreślić, że choć droga Elżbiety na tron nie była usła-
na różami, to małżeństwo tej pary okazało się szczęśliwe, trwa-
łe i owocne. Królowa urodziła kilkanaścioro dzieci i mówi się 
o niej „matka królów”1. Miło pomyśleć, że wspólna wędrówka 
przez życie pary królewskiej zaczęła się właśnie tu, w Skawinie. 
Łatwo też sobie wyobrazić, że póki istniał zamek, to i wiodą-
ca do niego ulica była ważnym dla miasta traktem, taką — na 
małą skalę — drogą, jeśli nie królewską, to przynajmniej wój-
towską.

Potem nadeszły złe czasy. Burzliwe wydarzenia drugiej poło-
wy XVII w. i następnych dziesięcioleci doprowadziły do znisz-
czenia zarówno miasta, jak i zamku. Budowla popadła w ruinę, 
a więc i ul.  Zamkowa prowadziła donikąd. Tuż po I rozbio-
rze w 1772 r. nasze miasto znalazło się w granicach monar-
chii austriackiej. Skawina stała się sennym, biednym miastecz-
kiem, przypominającym bardziej dużą wieś niż stary gród Ka-
zimierzowski. Nigdy jednak nie utraciła praw miejskich i tytułu 
miasta królewskiego, a jej mieszkańcy z pokolenia na pokolenie 

1 Czterech jej synów zostało królami, jeden był kardynałem, a jeden — św. Ka-
zimierz — do dziś doznaje szczególnej czci jako patron Polski i Litwy. Jego posąg 
umieszczony jest na głównym ołtarzu w naszej świątyni, obok pozostałych trzech 
patronów naszej Ojczyzny.
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Plan ul. Zamkowej i najbliższych ulic 
(rys. M. Tarnopolski)
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przekazywali pamięć o królu założycielu i o dawnych, dobrych 
czasach. Coraz częściej przemyśliwali oni, jak poprawić złą sy-
tuację. To wszystko pomagało przetrwać lata biedy i niewoli.

W drugiej połowie XIX w. sytuacja zaczęła się poprawiać. 
Po przegranej wojnie z Prusami Austria przyznała Galicji au-
tonomię, co oznaczało znaczne swobody narodowe. Odczuli to 
i mieszkańcy naszego miasta. Z  jednej strony, skawinianie za-
częli brać sprawy w swoje ręce: powstała Czytelnia Mieszczań-
ska, kółko teatralne, straż ogniowa, a także Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokół”, które już w dziesiątym roku swojej działal-
ności wystawiło okazały budynek na miejscu dawnego zamku; 
do dziś funkcjonuje w nim Centrum Kultury. Z  drugiej zaś, 
Skawina uzyskała połączenie kolejowe ze światem, co z  kolei 
przyśpieszyło rozwój przemysłu i poprawiło sytuację material-
ną wielu rodzin2.

Ożywiło się nasze miasteczko pod każdym względem, 
a  ul.  Zamkowa znów nabrała znaczenia: tędy przecież szło 
się do „Sokoła”, który był centrum wszystkiego, co działo się 
w  mieście. Stąd też, spod „Sokoła”, w sierpniu 1914 r. wyru-
szyła do Krakowa liczna grupa ochotników, by bić się o wol-
ną Polską. Po czterech latach walk odrodziła się Najjaśniejsza 
Rzeczpospolita i nasze miasto nareszcie znalazło się w wolnej 
Ojczyźnie.

NA ZAMKOWEJ PRZED LATY
Na progu międzywojnia zabudowę ul. Zamkowej i przyległych 
do niej uliczek, podobnie jak całego miasta, stanowiły głównie 
chaty drewniane, przysadziste, pobielane wapnem z ultramary-
ną. Kryte były przeważnie papą albo gontem. Słomiane strze-

2 Kamienie milowe na drodze gospodarczego rozwoju Skawiny to: otwarcie 
linii kolejowej Kraków–Oświęcim oraz Kraków–Sucha w 1884 r. (tę drugą prze-
dłużono z  czasem do Chabówki, a potem do Zakopanego); powstanie browaru 
Halperna i Kollorosa w 1895 r.; budowa Pierwszej Galicyjskiej Fabryki Wyrobów 
Kamionkowych i Szamotowych w 1909 r.; powstanie Fabryki Środków Kawowych 
Henryka Francka i Synów w 1910 r.
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chy wychodziły pomału z użycia, szczególnie w centrum mia-
sta, gdzie zabudowa była gęsta, a więc i niebezpieczeństwo po-
żaru większe. Centralnie ulokowana sień „na przestrzał” dzie-
liła domostwa na dwie części. Zamieszkiwały je dwie, trzy, 
a niekiedy nawet cztery rodziny. W znajdujących się na wielu 
podwórkach kurnikach, chlewikach czy obórkach zapobieg-
liwe gospodynie hodowały różnego rodzaju gadzinę3, od dro-
biu i królików poczynając, przez kozy, szczególnie popularne 
w czasie okupacji, na koniach i krowach kończąc. Zawsze jakiś 
pożytek dla domu z tego był, a zasoby pieniężne mieszkańców 
ul. Zamkowej na ogół wielkie nie były — w niektórych rodzi-
nach bieda aż piszczała!

Mniej dochodowa była hodowla gołębi. W całej Skawinie, 
nie wyłączając Zamkowej, mężczyźni i chłopcy hodowali te 
ptaki z zapałem, ale było to przede wszystkim hobby i przed-
miot dumy właścicieli. Jeśli czasem trzeba było skrzydlatego 
ulubieńca zamienić na niedzielny rosół, wymagało to długich 
pertraktacji i potężnej siły perswazji. Dobro rodziny okazywa-
ło się zazwyczaj argumentem decydującym o losie nieszczęs-
nego ptaka: rosół z  gołębia był powszechnie uważany za naj-
zdrowsze pożywienie dla chorych i ozdrowieńców, lepsze niż 
lekarstwa…

Z każdym rokiem Skawina, a wraz z nią ul. Zamkowa ład-
niała. Niezmordowani „sokoli” otoczyli swą siedzibę drzewami 
i ozdobnymi krzewami, wytyczyli alejki, przy których ustawio-
no ławki, i tak powstała starsza część parku, potocznie zwa-
na plantami. Na początku XX stulecia przy Zamkowej stanęły 
pierwsze domy murowane — jeden z nich był nawet piętrowy! 
W oknach zabłysło światło elektryczne. Wzdłuż ulicy położo-
no chodniki z płyt betonowych, a wreszcie — ku powszechnej 
radości mieszkańców — w dwóch punktach ulicy postawiono 
wodociągi. Już nie trzeba było zmagać się z  pompą studzien-

3 W skawińskiej gwarze gadziną nazywano wszelkie zwierzęta domowe, łącz-
nie z  psami i kotami (por. Słownik gwary wsi Wola Radziszowska, hasła zebrała, 
oprac. oraz wstępem opatrzyła Iwona Jurczyk, Wola Radziszowska 2009, s. 95).
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ną — wystarczyło lekko nacisnąć rączkę urządzenia4, a czy-
sta i  zdrowa woda lała się do wiadra szerokim strumieniem.  
Na fotografii powyżej widać taki wodociąg, usytuowany przed 
domkiem na zakręcie Zamkowej, przy wejściu do parku.

Zamieszczony w artykule plan przedwojennej Zamkowej 
i  przyległych do niej ulic zawdzięczamy niedawno zmarłemu 
inż. Andrzejowi Spólnikowi. Obdarzony świetną pamięcią po-
dzielił się z nami swą wiedzą. Lubił to miejsce. Tutaj stał Jego 
dom rodzinny, tutaj dorastał i tutaj spędził wczesną młodość. 
Znał wszystkich mieszkańców i Jego wszyscy znali i lubili. 
Sporządzony przez Niego szkic okazał się cennym drogowska-
zem w naszej wędrówce w głęboką przeszłość tej części miasta. 
Dziękujemy Ci, Andrzeju!

Wschodnia część ul.  Zamkowej zaczynała się przy prowa-
dzącej do Rynku ul. 3 Maja (obecnie ul. Marii Konopnickiej), 
która z  kolei wiodła do sądu grodzkiego, gdzie od lat mieści 
się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, czyli tzw. piąt-

4 Oficjalnie jego nazwa brzmiała zdrój uliczny, ale nie wiem, czy ktokolwiek 
w mieście posługiwał się tym określeniem. Potocznie mówiło się wodociąg, pom-
pa lub — jak dawniej — studnia.

Dom na zakręcie ul. Zamkowej, ok. 1960 r. W tle widoczna Szkoła Podstawowa 
nr 3. Przed południowym narożnikiem budynku zdrój uliczny (ze zbiorów Mu-
zeum Regionalnego w Skawinie)
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ka. Posesje nr 1 i 2 znajdują się przy ul. 3 Maja. Dom nr 1 na-
leżał do Agaty Skołyszewskiej, powszechnie szanowanej i za-
możnej kobiety, prowadzącej duże, jak na ówczesne czasy, go-
spodarstwo rolne. Pani Skołyszewska wcześnie owdowiała; jej 
synowie Kazimierz i Mieczysław jeszcze przed wojną ukoń-
czyli studia wyższe. Śliczny, murowany domek, liczący nie-
co ponad sto lat, przetrwał do dziś w niezmienionym sta-
nie, zachowując swój dawny urok. Dom nr 2 należał do mał-
żeństwa Irzyńskich. W narożnym lokalu, gdzie obecnie mieści 
się sklep Siódemka, przed wielu laty funkcjonował renomo-
wany zakład fryzjerski dla pań, prowadzony przez panią Ma-
rię Lisowską. W tym samym domu w czasie wojny znaleźli 
schronienie małżonkowie Podobowie, nauczyciele gimnazjum 
i liceum w Środzie Wielkopolskiej, wysiedleni przez okupan-
tów po wcieleniu Wielkopolski do Trzeciej Rzeszy. Aż do koń-
ca okupacji działali oni w tajnym nauczaniu, podobnie jak wy-
siedlony z Mysłowic prof. Józef Pletnia oraz wielu nauczycieli 
miejscowych szkół. Dzięki nim i im podobnym spora grupa 
młodych skawinian mogła zaraz po wojnie rozpocząć studia5.

5 Nasi młodzi Czytelnicy mogą nie wiedzieć, że w czasie okupacji wszystkie 
szkoły średnie i wyższe były zamknięte.

Zachodnia część ul. Zamkowej (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Skawinie)
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Po przeciwnej stronie ulicy (nr 10 na planie), w oficynie du-
żej posesji Marii i Romana Totów mieścił się sklep masarski, 
warsztat oraz mieszkanie Marii i Wincentego Wcisłów. W fir-
mie pracowali oboje małżonkowie, czeladnik Franek, a  z  cza-
sem także młodszy syn właścicieli, Bolek. Okno pokoju Wcisłów 
oraz okna sklepu, w którym obecnie mieści się zakład optycz-
ny, wychodziły na ul.  Zamkową, ale do domu i do warsztatu 
wchodziło się przez podwórko, z ul. 3 Maja. Fasada tej oficyny 
oraz domy Skołyszewskich i Irzyńskich zostały uwiecznione na  
obrazie stanowiącym własność Muzeum Regionalnego w Ska-
winie. Mimo iż malowidło to nie oddaje wiernie rzeczywisto-
ści, zachowuje ono swoisty klimat tego zakątka. Budowle ozna-
czone numerami 1, 2, i 10 to jedyni w tej części ulicy świad-
kowie przeszłości.

Wąziutki chodnik i pas trawy oddzielały dom Irzyńskich 
od rozłożystej chaty, położonej prostopadle do ul.  Zamkowej 
(nr 3 na planie). Dawno już jej nie ma, ale można ją zoba-
czyć na fotografii zamieszczonej w artykule, w samym środku, 
choć na dalszym planie. Mieszkali tam Fidzińscy i Szklar-
scy. Z  tego właśnie domu wyszedł przed laty młody ks. To-
masz Fidziński, by odprawić swą prymicyjną mszę w ko-
ściele, w którym był niegdyś ochrzczony. Ksiądz Fidziński  
został wysłany na studia do Rzymu. W lecie 1939 r. przyje-
chał na wakacje do rodziców. Tutaj zastała go wojna. Wła-
dze okupacyjne nie zezwoliły na jego powrót do Rzymu, został 
więc w swojej rodzinnej parafii, świadcząc posługę duszpaster-
ską mieszkańcom miasteczka. Po zakończeniu wojny żelaz- 
na kurtyna odcięła Polskę od Zachodu i ks. Tomasz pozostał 
na stałe w naszej diecezji.

Sąsiedzi Fidzińskich, Szklarscy, utrzymywali się z  usług 
przewozowych, świadczonych przez głowę rodziny. Mówiąc 
prościej, Szklarski był właścicielem konia i furmanki, pod-
stawowych w owym czasie środków transportu. Furmankami 
przewożono opał do domów i materiały budowlane na place 
budowy, ziemniaki na zimę i piasek wydobywany z  dna Ska-
winki, również meble i cały dobytek podczas przeprowadz-
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ki. Było to więc w miarę pewne źródło utrzymania i w nie-
wielkiej wówczas Skawinie kilka rodzin zarabiało w ten spo-
sób na chleb.

Dom nr 3 sąsiadował od południa ze sporym sadem, ota-
czającym ładny, parterowy domek nauczycielskiej rodziny Gaz-
deczków (nr 4 na planie). Parkan tego sadu stanowił wschodnią 
ścianę uliczki łączącej ul. Zamkową z ul. 29 Listopada. Ulicz-
ka ta nigdy nie miała swojej nazwy. Po prawej, zachodniej stro-
nie owej Uliczki, w drewnianych domkach (na planie nume-
ry 8 i 9) mieszkały siostry Droździewicz i krawiec męski Jó-
zef Droździewicz, który w czasie roku szkolnego pięknie grał 
na organach w małym kościółku, na mszach szkolnych w nie-
dziele o godz. 9.

U wylotu Uliczki, ale już przy ul.  29 Listopada, w schlud-
nym, murowanym domku (nr 7 na planie) mieszkała kolejarska 
rodzina Mrowców, a obok nich (nr 13) — Galacińscy, których 
dom spłonął w pierwszych latach po wojnie. Wcześniej, jesz-
cze w czasie okupacji, podobny los spotkał chatę nr 12, w któ-
rej mieścił się sklep niemłodej Żydówki Mesingerowej, uwiecz-
niony na jednym z  obrazów Ludwika z  Dołku Lipowczana. 
Sklep Mesyngerki — tak bowiem powszechnie nazywano wła-
ścicielkę — nie był, oględnie mówiąc, najbardziej reprezenta-
cyjną placówką handlową ówczesnej Skawiny. Kupić tam moż-
na było prawie wszystko: cukier na wagę i sznurowadła, śledzie 
i farbkę do bielizny, słowem: szwarc, mydło i powidło. Nad tym 
wszystkim krążyły roje much, bo właścicielka przesadnie o hi-
gienę nie dbała. Dodać należy, że te dokuczliwe owady całkiem 
nieźle się miały na Zamkowej, w sąsiedztwie stojących w  ką-
tach podwórek śmietników i obórek. Sklepik funkcjonował 
dość dobrze: był blisko, ceny nie były zbyt wysokie, a  i dzie-
ciaki z okolicy chętnie tam wpadały, bo za przysłowiowy gro-
sik można było kupić cukierki na sztuki. Dawno już odeszła 
Mesyngerka i cały jej świat, zniknęły też takie sklepiki i nawet 
w starych filmach pojawiają się rzadko…

Ulica Zamkowa zabudowywana była z pewną fantazją, nie-
koniecznie równiutko, „pod sznurek”. Widać to na zamieszczo-
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nej w niniejszym artykule fotografii. Niektóre domostwa sto-
ją tuż przy ulicy, inne są nieco oddalone od niej. Tu i ówdzie 
widzimy jakiś przesmyk, jak opisana powyżej Uliczka, albo za-
ułek, jaki tworzą domy nr 21, 17 i 16. Pierwszy z  nich nale-
żał do Katarzyny Spólnikowej, dzielnej kobiety, która, owdo-
wiawszy młodo, sama wychowała czwórkę dzieci, pracując od 
świtu do nocy. Jej synem był wspomniany już Andrzej Spól-
nik, który całe swoje życie zawodowe związał z Hutą Alumi-
nium w  Skawinie. Jego trzy siostry — Marysia, Kazia i Ire-
na — także w Skawinie założyły rodziny i tutaj pracowały. Re-
kord pracowitości pobiła Kazia Stochlowa: niedawno obcho-
dziła 50-lecie pracy w Banku Spółdzielczym w Skawinie, a nie 
była to jej pierwsza posada. Pani Katarzyna do końca życia 
mieszkała w swoim małym domku przy ul. Zamkowej. Zginę-
ła wraz z całą rodziną najstarszej córki pewnej tragicznej nocy, 
gdy w mieszkaniu na Starym Osiedlu doszło do wybuchu bu-
tli z  gazem. Mały, brązowy domek długo stał niezamieszkały. 
Został rozebrany, gdy budowano stację benzynową.

W domach oznaczonych numerami 16 i 17 mieszkały w róż-
nych okresach rodziny Szelągów, Kuziów, Rzepisków i Konar-
skich.

W sąsiednim, murowanym domku oznaczonym numerem 20 
mieszkała z  kolei urocza, starsza pani Wierzbicka, obdarzona 
pięknym, głębokim głosem. Była uosobieniem spokoju i łagod-
ności, ceniła sobie ład i porządek, toteż powszechnie ją lubia-
no i szanowano. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej za-
mieszkała u niej lwowianka Hradowa, która zajmowała się… 
wróżeniem. Po śmierci właścicielki budynek przez długie lata 
niszczał, a nietynkowana cegła z  wolna się wykruszała. Lokal 
jednak nie świecił pustkami — działał w nim komis technicz-
ny. Ostatnimi czasy domek został otynkowany, pięknie poma-
lowany na jasny kolor i wygląda jak nowy.

Dom pani Wierzbickiej wyznaczał zachodnią granicę Małe-
go Rynku, niewielkiego placyku we wschodniej części ul. Zam-
kowej. Nazwa była nieoficjalna, ale tak zakorzeniona w świado-
mości starych skawiniaków, że posługują się nią do dziś.
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Mały Rynek był jednym z kilku miejsc w Skawinie ważnych 
dla szybkiego obiegu informacji płynących z magistratu (czy-
taj: od władz miasteczka) do mieszkańców Skawiny. Odbywa-
ło się to w sposób trochę staroświecki, ale bardzo skuteczny: 
jeden spośród kilku wyznaczonych do tego celu pracowników 
magistrackich (najczęściej był to, jeśli dobrze pamiętam, Zapa-
łowicz, mieszkaniec ul. Zamkowej) dostawał z sekretariatu kar-
tę z  ogłoszeniami, zakładał służbową czapkę, brał wielgachny 
bęben i wyruszał na obchód. Zatrzymywał się zawsze w tych 
samych miejscach, m.in. na Małym Rynku. Przez chwilę walił 
zapamiętale w bęben, a na to hasło z pobliskich ulic, domostw 
i podwórek zbiegali się dorośli oraz dzieci i otaczali herolda 
kołem. W oknach pojawiali się ludzie nieskorzy do biegania, 
by wypytać powracających o treść komunikatu. Niezawodnym 
systemem „jedna pani drugiej pani” wiadomości urzędowe lo-
tem błyskawicy obiegały całe miasto. 

Między domkiem Wierzbickiej (nr 20) a obecną ul.  Żwir-
ki i  Wigury6 mieszkali Majcherkowie, Fołtowie i Lisowscy. 
Drewniane domy na naszym planie mają numery 22 i 26; 
pierwszy z nich, przylegający do domu nr 20, widoczny jest na 
fotografii na s. 20. Aniela Majcherkowa, matka Stasi i Wład-
ka, pracowała w szamotowni. Małżonkowie Fołtowie pracowali 
w PSS i po latach wybudowali na ojcowiźnie piętrowy, muro-
wany dom, który nadal pozostaje w rękach rodziny. Na miejscu 
chaty nr 26 stoi okazała, dwupiętrowa kamienica z ogrodem od 
strony ul.  Żwirki i Wigury. Przez długie lata w drewnianym 
domku mieszkała rodzina Franciszka Lisowskiego, pracowni-
ka Rafinerii Nafty w Skawinie, a potem — fabryki Francka. 
Pani Maria Lisowska prowadziła dom i troskliwie zajmowała 
się córkami, Zosią i Marylą, ładnymi, zadbanymi dziewczyn-
kami, zawsze schludnie ubranymi. Pani Maryla Styrylska spi-
sała na nasz użytek wspomnienia z dawnych lat; jest to praw-

6 Do czasu tragicznego wypadku, w którym zginęli obaj lotnicy, ulica ta na-
zywała się Stawowa — niewielki stawek znajdował się w miejscu, gdzie teraz jest 
parking, koło parku, naprzeciwko Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
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dziwa skarbnica wiedzy o ubiorach, posiłkach i o dawnym ży-
ciu mieszkańców Zamkowej. Dziękujemy!

Po drugiej stronie ul.  Żwirki i Wigury znajdował się skład 
opałowy Battka i mała betoniarnia Ottoma. 

Po prawej, północnej stronie ul.  Zamkowej, pod oknem 
domu Wcisłów (nr 10 na planie) znajdował się mikroskopij-
ny ogródek, należący do budynku nr 11. Domostwo było spo-
re i miało przybudówkę, której zarys do tej pory jest widocz-
ny na ścianie oficyny Totów. Mieszkały tam rodziny cholew-
karzy Zwierza i Pieczków oraz szewca Paska, który z  czasem 
przeprowadził się do domu pani Bobrowej przy ul.  29 Listo-
pada (nr 6 na planie). W sąsiednim domku mieszkał pracow-
nik magistratu Zapałowicz z żoną i dorastającą córką Henry-
ką. To właśnie jego najlepiej zapamiętano — był łącznikiem 
między władzami miasta a ludnością Skawiny. W chacie nr 19 
mieszkały aż trzy rodziny: Świdowscy, Paździurkiewiczowie 
i Gdulowie. Gdula, podobnie jak Szklarski, oferował usługi fur-
mańskie. W razie potrzeby można było u niego kupić słomę 
do wypychania sienników, które w wielu domach zastępowa-
ły znacznie droższe materace i zapewniały dodatkowe legowi-
sko dla przyjezdnych. O dmuchanych materacach nikomu się 
jeszcze nie śniło.

Liczna rodzina Pająków zamieszkiwała dom nr 23. Antoni 
Pająk pracował na kolei. Jego żona prowadziła dom, co wcale 
nie było łatwe przy jedenaściorgu dzieci!

W ich sąsiedztwie, w narożnym domu nr 25 mieszkał 
Edward Szklarski z rodziną, a obok, przy ul. Żwirki i Wigury 
(nr 24 na planie) — jego siostra Maria Żylińska z córkami: Ja-
sią i Ewusią. Żadnego z tych domów dawno już nie ma. Na ich 
miejscu od kilkudziesięciu lat stoją dwa zbudowane naprędce 
baraki, które okazały się nad podziw trwałe — do dziś oferu-
ją klienteli „modne ciuszki” na różne okazje, ubranka dziecię-
ce i odzież sportową. Bez większego powodzenia naśladują pa-
wilony handlowe i pozostają w jawnej dysharmonii ze stoją-
cym naprzeciwko okazałym gmachem banku Credit Agricole. 
Na jego miejscu stał niegdyś spory, drewniany dom Janeczków 
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i Pęczyńskich, a dalej, w stronę Rynku — piętrowa kamienica 
Hieronima Sikorskiego, masarza i wieloletniego przewodnika 
pielgrzymek ze Skawiny do Kalwarii Zebrzydowskiej na od-
pust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Idąc północną stroną ul. Zamkowej w kierunku parku, mija-
my kolejne kamienice. Wzniesiono je na miejscu dwóch drew-
nianych chat (nr 32 i 36). Dawno temu mieszkali w nich Ocet-
kiewiczowie z  gromadką urodziwych dzieci oraz Cachlowie 
z  dwiema córkami. Karol Ocetkiewicz miał wyraźne zacięcie 
artystyczne: uczestniczył w wielu imprezach artystycznych, re-
gularnie występował w amatorskim teatrze skawińskim, a po 
wojnie zagrał w filmie Jerzego Kawalerowicza Gromada, krę-
conym w Skawinie i Radziszowie.

Przed wejściem do parku ul.  Zamkowa skręca na północ 
i kończy się przy ul. Mickiewicza. Prawa strona tej części uli-
cy była niezabudowana; parkany i płoty niezbyt starannie osła-
niały podwórka kamienic stojących przy Rynku i choć na ogół 
było tam czysto, to przecież widok nie należał atrakcyjnych. 
Niestety, pod tym względem niewiele się zmieniło. W  daw-
nych czasach jakoś mniej to raziło, obecnie wybebeszone i za-
niedbane podwórka przy ruchliwej bądź co bądź ulicy przed-
stawiają dość przerażający i przykry widok. Można się o tym 
przekonać, patrząc na kolejną fotografię (s. 28). Zdjęcie jest 
wprawdzie dość stare, ale widok dziwnie znajomy, tylko miej-
sce, gdzie kiedyś suszyła się bielizna, zajęła ekspozycja towa-
rów sprzedawanych od frontu i w oficynie: a to rowerów, a to 
doniczek, nawet suknie ślubne rozwieszono tam swego czasu.

Najładniejszą i zachowaną w niezmienionym stanie od kil-
kudziesięciu lat częścią Zamkowej jest jej lewa strona, tj. od 
ul.  Żwirki i Wigury do wejścia do parku. Bezpretensjonal-
na, duża kamienica Mackiewiczów i Kotuleckich (nr 29) była 
pierwszym i przez długie lata jedynym piętrowym domem przy 
tej ulicy. Dwa parterowe, wyjątkowo ładne domki Czopków, 
Lupów i Kasprzyków zawsze były zadbane, a zamiłowanie ich 
mieszkańców do estetyki widoczne było nie tylko w  ukwie-
conych oknach — tuż przed wejściem do parku, gdzie na za-
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kręcie chodnik nieco się rozszerzał, urządzono mały, kolorowy 
klombik, na którym od wiosny do późnej jesieni stale coś kwi-
tło. Uroczy zakątek! Mieszkający tutaj Marian Lupa to żywa 
legenda Skawiny. Był wszechstronnie utalentowany i praco-
wity, uczestniczył we wszystkich wydarzeniach w mieście. Od 
początku istnienia w Skawinie Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży działał w nim na wielu polach: budował wraz z in-
nymi Dom Katolicki (obecnie kino Piast), był duszą orkiestry 
dętej KSM, występował z powodzeniem w teatrze amatorskim. 
W  majowe poranki budził skawinian, grając pieśni maryjne 
z wieży ratuszowej, a w późniejszych czasach — z kościelnej. 
Był ofiarnym strażakiem, który nigdy nie zawiódł. Współorga-
nizował festyny, a jego występ w filmie Gromada zaowocował 
kolejnym angażem. Do tego był głową licznej, bardzo kocha-
jącej się rodziny. Żona Maria ze zrozumieniem traktowała czę-
ste nieobecności męża w domu i cieszyła się jego sukcesami. 
Sama miała duszę artystki — pięknie śpiewała i miała praw-
dziwy talent improwizacyjny. Nie było dla niej problemem na 
dożynkach czy też na weselu stanąć przed orkiestrą i zaśpie-
wać ot tak, wymyśloną na poczekaniu piosenkę, czasem lirycz-
ną, czasem żartobliwą, ale zawsze udaną.

Wschodnia część ostatniego odcinka ul. Zamkowej (ze zbiorów Muzeum Regio-
nalnego w Skawinie)
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W ostatnim domku (nr 35), po lewej stronie ulicy przed za-
krętem mieszkała rodzina masarza Biedy: rodzice i synowie. 
Tata Bieda po robocie często brał wędkę i wymykał się nad 
Skawinkę, która wtedy była rzeką czystą i rybną i przyciągała 
licznych amatorów wędkowania. Na samej Zamkowej było ich 
kilku: Bieda, Irzyński, Lisowski… Dom Biedów wyróżniał się 
spośród innych różową barwą — na całej ulicy i w jej pobliżu 
nie było drugiego domostwa w tym kolorze. Obecnie stoją tu 
dwa piętrowe budynki. Niewątpliwie wzniesiono je w zgodzie 
ze sztuką architektoniczną i w trosce o wygodę użytkowników, 
ale akurat w tym miejscu, na skraju starego parku, w pobliżu 
zameczku „Sokół” i pomnika Kazimierza Wielkiego budowle 
te nie prezentują się dobrze…

Za zakrętem Zamkowej, po drugiej stronie dróżki wiodą-
cej do parku stał dom drewniany (nr 37). Stosunkowo czę-
sto zmieniali się jego mieszkańcy: Pipałowie, stolarz Balta-
za, pracownik rzeźnik miejskiej, Józef Paluchowski z  żoną 
i dziećmi. Sąsiadowali oni z  Banachowiczami, rodzicami 
dwóch synów i  dwóch córek. Banachowiczowie sprzedawali 
owoce i jarzyny, początkowo po prostu w sieni swego domu, 
potem wynajęli mały sklepik w Rynku, tuż przy ul.  Żwirki 
i  Wigury. Rozszerzyli też asortyment: można tam było ku-
pić śmietanę, jajka, biały ser, z  czasem suszone śliwki i jabł-
ka. Przez ładnych parę lat był to jedyny w Skawinie sklep 
warzywno-owocowy.

Mieszkańcy Zamkowej na różne sposoby starali się popra-
wić byt swoich rodzin. Sąsiedzi Banachowiczów, Piątkowscy, 
słynęli z najlepszych w mieście kiszonych ogórków. Przynosiło 
się je do domu najczęściej w glinianych babkach7, a wcześniej 
proszono sprzedającego: „tylko żeby dużo kwasu było!” Bo ten 
kwas nadawał się nie tylko do zup i sosów, ale także smakował 
wybornie jako napój chłodzący…

7 Babka — regionalna nazwa glinianych naczyń o baryłkowatym kształcie, 
z  jednym uchem. Nastawiano w nich mleko na kwaśne, przechowywano przeto-
pione tłuszcze, przynoszono kiszony barszcz lub żurek itd.



— 30 —

Ostatni dom z czerwonej cegły, po lewej stronie Zamkowej 
(nr 40) należał do Łatów. Właściciele wprowadzili się do nie-
go zanim został ukończony i tam rosło młode pokolenie. Kil-
ka lat po wojnie, gdy powstały pierwsze osiedla, młodzi poza-
kładali własne rodziny i przeprowadzili się do bloków. Opusz-
czone domostwo z czasem uległo zniszczeniu. 

Za domem Łatów, aż do ul. Mickiewicza, rozciągał się ogród 
Słomków (nr 41), odgrodzony od obu ulic wysokim, otynko-
wanym murem. Posesja ta administracyjnie należała jeszcze do 
ul. Mickiewicza, usytuowanej w części miasta, która z dawien 
dawna nazywała się Szwaby. Tutaj właśnie kończy się ul. Zam-
kowa. 

W KRĘGU CODZIENNYCH SPRAW  
I WIELKICH DRAMATÓW
Dzień powszedni na Zamkowej zaczynał się wcześnie. Z po-
dwórkowych komórek i kurników rozlegały się piania, gdaka-
nia, pochrząkiwania i pokwikiwania. Była to pobudka dla go-
spodyń domowych. Jeszcze trochę zaspane, ścierając z  oczu 
resztki snu i nucąc nabożne pieśni, zaczynały codzienną krzą-
taninę. Głos fabrycznych syren o godz. 6 sygnalizował począ-
tek pierwszej zmiany w dwóch wielkich zakładach przemy-
słowych. Ulice zaludniały się pracownikami zmierzającymi do  
fabryk. Większość niosła ze sobą drugie śniadanie: bańkę 
z  czarną kawą zbożową i pajdę chleba. Niektórzy, lepiej sy-
tuowani, wstępowali do pobliskiej piekarni Albina Śliza przy 
ul.  Żwirki i Wigury po świeżutką bułeczkę lub ćwiartkę cie-
płego jeszcze chleba. U Wcisły kupowano 10 dkg mieszaniny 
i pyszne drugie śniadanko było gotowe. Mieszanina była wów-
czas bardzo popularną wędliną. Nie należy, broń Boże, my-
lić jej z dzisiejszymi ścinkami! Klient otrzymywał po dwa po-
rządne plasterki różnych wędlin: kiełbasy, salcesonu, karczku, 
pasztetówki, czasem leberką zwanej, i innych smakowitości. 
Kosztowało to stosunkowo niewiele, zapewniało urozmaicenie 
i można było z  tego zrobić całkiem dużo kanapek. W  wielu 
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uboższych domach mieszaninę kupowano na niedzielne kola-
cje — na co dzień zadowalano się chlebem ze smalcem, a cza-
sem i tego brakowało. Wśród potraw, niegdyś często goszczą-
cych na stołach skawiniaków, a dziś już zapomnianych, wie-
lu starszych ludzi wymienia podpłomyki, wodziankę, zacier-
kę i szrapnele, czyli kluski z  surowych, tartych ziemniaków. 
Na różne sposoby przyrządzano też karpiele. Były to potrawy 
smaczne, ale proste i tanie, i zapewne dlatego nie uświadczysz 
ich dzisiaj ani w gastronomii, ani wśród wyrobów garmażeryj-
nych. Nie znajdziesz ich też w książkach kucharskich i w pro-
gramach telewizyjnych… A może warto by było spisać takie 
zapomniane przepisy? 

W tamtych odległych czasach, gdy nikomu jeszcze nie śniła 
się mechanizacja gospodarstw ani inne cuda techniki, codzien-
na krzątanina domowa zajmowała wiele godzin, toteż przed 
południem cichły rozmowy na Zamkowej, natomiast przez 
otwarte okna dochodziły odgłosy pracy rzemieślników, którzy 
swe warsztaty prowadzili w domu lub na podwórku. Miarowo 
stukały młotki szewskie, turkotały maszyny do szycia, zgrzyta-
ły piły i heble, głucho uderzały topory rzeźnicze, którymi roz-
bierano półtusze i rąbano mięso.

Czasem na ulicy rozlegało się donośne wołanie: „Gaaarn-
ki naprrrawiam, gliiiniane drutuję, gaaarnki…” — był to znak, 
że do Skawiny przybył druciarz8, przeważnie gdzieś z Podha-
la. Szedł ulicą bardzo powoli, czekając na odzew. Rzeczywiście 
gospodynie odrywały się od pracy, by zdjąć z półki lub z kre-
densu jakiś dzbanek z ubitym uchem czy pękniętą miskę. Nie 
wszystko można było uratować przed śmietnikiem, ale jeśli nie 
brakowało żadnego kawałka, to zręczne palce druciarza doko-
nywały cudów. Podobny rytuał towarzyszył innym wędrow-
nym rzemieślnikom, oferującym usługi szklarskie, szlifierskie, 
nawet — choć rzadko — naprawę parasoli. Nieco pogardliwie 

8 Druciarz — wędrowny rzemieślnik, który lutował dziurawe garnki i druto-
wał rozbite naczynia kamionkowe, fajansowe i gliniane, przywracając im życie. 
Cały warsztat druciarza mieścił się w skrzynce umieszczonej na bagażniku roweru.
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nazywano ich wszystkich domokrążcami, ale ich praca zasłu-
giwała na szacunek.

W dołączonych do planu Zamkowej notatkach Andrzeja 
Spólnika czytamy: „Przy dobrej pogodzie przychodził pan — 
rozkładał sztalugę i kolorowymi kredkami rysował okoliczne 
domy. Ten pan mieszkał koło Francka. Nie pamiętam, jak się 
nazywał”. Ten pan to Ludwik Lipowczan, malarz amator i mi-
łośnik Skawiny, który pozostawił kilka obrazów przedstawia-
jących naszą ulicę m.in. Stare domy ul.  Zamkowej, Chałupa na 
Zamkowej koło Sokoła, Mały Rynek. 

Ulica ponownie ożywała w godzinach popołudniowych. 
Dzieci po powrocie ze szkoły lub z ochronki bawiły się przed 
domami. Było to zupełnie bezpieczne: w przedwojennej Ska-
winie nie było bowiem aut poza taborem samochodowym fa-
bryk, a turkot wozów konnych słychać było z  daleka. Kopa-
no więc z zapałem piłkę i zośkę, grano w bitwę narodów, pa-
lanta i cyrkę oraz w klasy. Dziewczynki troskliwie pielęgnowa-
ły swe lalki, bez względu na to, czy były to lalki „prawdziwe”, 
kupione w sklepie, celuloidowe lub przynajmniej z  celuloido-
wą główką przyszytą do tekstylnego kadłuba wypchanego tro-
cinami, czy też zgrzebne, szmaciane kukiełki, uszyte ze starych 
pończoch lub z resztek tkanin przez mamę, z buziami własno-
ręcznie przez nie namalowanymi i włoskami z resztek włóczki. 
Wszystkie one były przez dzieci serdecznie kochane.

Starsze dzieci miały trochę obowiązków domowych. Poma-
gały w różnych czynnościach, takich jak rozwieszanie prania 
lub sprzątanie podwórek, chodziły po trawę dla zwierząt, a gdy 
się z tym uporały, mogły same iść na Planty. Tam dopiero było 
miejsca do zabawy! Można było pograć „w nogę” albo w siat-
kówkę na prowizorycznych boiskach. Można było gonić się do 
upadłego9, a ile wspaniałych kryjówek do zabawy w chowa-
nego można było tam znaleźć! W majowe wieczory zakocha-
ni i pary małżeńskie statecznie spacerowali po parkowych alej-

9 Ta gra powszechnie nazywana jest berkiem, ale w naszym mieście nazywano 
ją jarą. Miała dwie odmiany: kucany oraz pimpak.
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kach, słuchając słowiczych koncertów, bo w bzach i jaśminach 
było ich zatrzęsienie. 

Planty przyciągały ludzi przez cały rok. Jesienią dzieciaki 
zbierały tam kasztany i żołędzie, z  których w deszczowe dni 
wyczarowywało się ludziki, zwierzaki i inne cudeńka. W  zi-
mie zjeżdżano na sankach albo na butach z  górki, na któ-
rej wznosił się „Sokół”. W budynku tym dwa razy w tygo-
dniu działało kino, a w karnawale odbywały się bale i mniej 
wystawne zabawy taneczne. Te ostatnie uciechy, rzecz ja-
sna, dostępne były lepiej sytuowanym ludziom. Życie towa-
rzyskie biedaków koncentrowało się wokół domu. Późnym  
popołudniem kobiety wynosiły krzesła i koszyki z  pończo-
chami do cerowania lub innymi robótkami i, przyszywając 
guziki lub łatając podarte spodnie, gawędziły z  sąsiadkami. 
Czasem z  otwartych okien dochodziły odgłosy gwałtownych 
sporów rodzinnych, najczęściej, niestety, z  serii: „Znów pi-
łeś, moczymordo jedna!” albo — rzadziej — „Bajczysz i baj-
czysz z  babami, a w domu robota stoi!” Zdarzały się też są-
siedzkie waśnie, a wtedy zbiorowy jazgot wypełniał pół ulicy. 
Niekiedy nad Zamkową słychać było rozpaczliwy krzyk: „Ta-
tusiu, kochany tatusiu nie bij! Ja już nie będę, tylko nie bij!”. 
Bo w tamtych czasach tęgie lanie uchodziło za najskutecz-
niejszy środek wychowawczy w cięższych przypadkach. Nie-
szczęsny delikwent, poznaczony pręgami tatowego pasa albo 
harapa, po takiej „egzekucji” ocierał łzy, głosem jeszcze na-
brzmiałym od bólu ponawiał przeprosiny i dziękował ojcu, że 
się tak męczy z  jego wychowaniem. Ten rytuał obowiązywał 
w wielu rodzinach. Straszne!

Mimo iż dzieci wychowywano na ogół twardą, może na-
wet zbyt twardą ręką rodziny łączyły mocne więzi uczuciowe. 
W pogodne, letnie niedziele rodzice i dzieci często wyprawiali 
się zaraz po mszy św. na wycieczkę do lasu na Falbówkach 
lub na Bagienki. Gdy rodzinie trafił się lepszy pod wzglę-
dem finansowym okres, ugadywano któregoś z sąsiadów mają-
cych konia i za niewielką opłatą ładowano się na wóz, by do-
jechać do celu. Ach, jaka to była frajda, zwłaszcza dla dzie-
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ciaków! Wóz podskakiwał na wyboistej drodze, miękki, drob-
ny pył osiadał na twarzach i kończynach podróżników, a świat 
widziany z wysokości kozła wyglądał zupełnie inaczej niż wte-
dy, gdy się go przemierzało pieszo. Rodzinny charakter miały 
również wyprawy do Tyńca, gdzie z  końcem czerwca, w dniu 
św. Piotra i Pawła odbywał się wielki odpust. 

Czasem Zamkowa stawała się miejscem tragedii. Które-
goś dnia miasto obiegła wiadomość, że w małym domku przy 
Uliczce zaczadziły się jego mieszkanki, obie panie Droździe-
wicz. Kiedy je znaleziono, było już za późno na ratunek.

W czasie okupacji Niemcy pobili w parku Andrzejka 
z ul. Zamkowej. Według relacji rówieśników chłopiec był spo-
kojnym dzieckiem i dobrym kolegą. Pisał piękne wypracowa-
nia z  polskiego, często na polecenie nauczyciela odczytywał 
je przed całą klasą, co było wówczas wielkim wyróżnieniem. 
Trudno powiedzieć, czym naraził się okupantom. Skatowane 
dziecko powróciło do zdrowia, ale doznało trwałego uszczerb-
ku. Andrzejek zmarł kilka lat temu i zapewne wielu Czytelni-
ków go pamięta.

Minęło już sporo czasu od zakończenia wojny, kiedy Skawinę 
zelektryzowała wiadomość o nagłej śmierci młodej mieszkan-
ki ul.  Zamkowej. Dziewczyna urodziła panieńskie dziecko. 
Została otruta przez swego partnera. Osieroconym chłopczy-
kiem zajęła się młodsza siostra zmarłej, choć sama borykała się 
z niedostatkiem.

Prawdziwą plagą naszego miasta były niegdyś pożary. Nie 
omijały one gęsto zabudowanej, w większości drewnianej 
ul.  Zamkowej. Piekło rozpętało się w styczniu 1945 r. Walki 
o Skawinę trwały sześć dni. Było wielu zabitych i rannych. Na 
ulicy, o której piszemy, śmiertelnych ofiar w ludziach nie było, 
ale byli ranni, spłonęło też wiele domów — prawie cała pół-
nocna strona. Po przejściu frontu stopniowo usuwano zgliszcza, 
ale przez wiele lat nic na tym miejscu nie budowano. Miesz-
kańcy spalonych chat rozproszyli się po całym mieście, by zna-
leźć jakiś dach nad głową. Tu i ówdzie na uprzątniętym po-
gorzelisku próbowano uprawiać warzywa; na ogół miejsce to  
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porastało chwastami. Biedna, poraniona Zamkowa! Wciąż, sie-
demdziesiąt lat po tamtych sądnych dniach są widoczne ich 
ostatnie ślady. Magazyny, które zajęły miejsce spalonej chaty, 
do dziś osłania przed okiem przechodnia paskudna falista bla-
cha. O innych pozostałościach wojny była już mowa.

Współczesna ul.  Zamkowa jest jedną z  najbardziej ruchli-
wych w mieście. Stacja benzynowa, bank, liczne placówki hand- 
lowe, punkty usługowe, pizzeria, park i Pałacyk „Sokół” w są-
siedztwie, a nade wszystko — bliskość Rynku, który nadal jest 
centrum miasta, sprawiają, że tą niezbyt szeroką uliczką prze-
biegają codziennie zaaferowani przechodnie, pochłonięci swo-
imi sprawami. Nie mają czasu na pogaduchy, na wymianę bo-
daj paru życzliwych zdań ze znajomymi. Jakoś daleko zrobiło 
się od człowieka do człowieka — daleko i obco. To jest jedno 
ze znamion naszego czasu. Żyjemy w zupełnie innym świecie 
i czasami nie wychodzi nam to na dobre.

OD AUTORKI
Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Skawiny, którzy zechcieli 
pomóc mi w opracowaniu niniejszej publikacji, dzieląc się wie-
dzą bądź udostępniając stare fotografie. Ze szczególną wdzięcz-
nością podkreślam zasługi śp. Andrzeja Spólnika, Marii Sty-
rylskiej, małżonków Romana i Wiktorii Skołyszewskich, Kazi-
mierza Kozika, Barbary Chmielarczyk oraz Eugeniusza Tatko.

Ulica Zamkowa po przejściu frontu w 1945 r. (ze zbiorów Eugeniusza Tatko)



— 36 —

Anna Kudela

ZAPOMNIANA KARTKA  
ZE SKAWIŃSKIEJ OŚWIATY

Była wiosna 1945 roku, dobiegał końca rok szkolny. Po 
sześciu latach pozbawienia młodzieży dostępu do szkół 

średnich większość uczniów klas szóstych i siódmych ogarnę-
ło potężne pragnienie zdobycia wiedzy. W pierwszym roku po 
wojnie absolwenci klas szóstych, mający dobre świadectwa, 
mogli rozpocząć naukę w gimnazjum pod warunkiem zdania 
egzaminu wstępnego z języka polskiego, matematyki, historii 
i  geografii. Te dwa ostatnie przedmioty zostały już w 1939 r. 
usunięte z programów nauczania, więc należało je nadrobić we 
własnym zakresie. Dla skawińskich uczniów nie było to jednak 
trudne — w naszym mieście przez całą wojnę działały tzw. 
komplety, czyli małe zespoły tajnego nauczania. W czasie tych 
spotkań uczono zakazanych przedmiotów, realizując program 
klas IV–VII. Z czasem tajne nauczanie objęło też program re-
alizowany w szkole średniej.

Droga młodych skawiniaków do wiedzy nie była jed-
nak łatwa. Ten, kto miał rodzinę w Krakowie, lub był na 
tyle dobrze sytuowany, że mógł wynająć stancję, pomieszki-
wał w  podwawelskim grodzie bodaj w miesiącach zimowych. 
Reszta dojeżdżała koleją. Aby zdążyć na pierwszą lekcję, na-
leżało wyjechać ze Skawiny pociągiem o godz. 6 z minutami. 
Dodajmy — pociągiem przepełnionym do granic możliwo-
ści. Pasażerowie siedzieli na dachach, platformach i oczywi-
ście na schodach, stawali na zderzakach, co było szczególnie 
niebezpieczne. Ten sposób podróżowania w lecie nawet podo-
bał się nastolatkom płci obojga, ale jesienne deszcze i zimo-
we mrozy były w tych warunkach naprawdę trudne do znie-
sienia. Jak uchronić dzieci przed wypadkami i przed przezię-
bieniem? Zafrasowani rodzice kręcili głowami, szukając jakiś 
rozwiązań…
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I wtedy w Skawinie gruchnęła wiadomość: w naszym mie-
ście powstaje Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne! Szkoła 
miała być płatna, ale czesne nie było wysokie i dla większo-
ści nie stanowiło specjalnej zapory finansowej. W niektórych 
domach przyjęto tę nowinę z niedowierzaniem. Nowa szkoła 
średnia, tak z niczego? Bez budynku, wyposażenia, kadry? Nie, 
to nie jest możliwe…

Wbrew sceptykom udało się. Była to zasługa Jadwigi Boroń-
skiej, która przed wojną uczyła fizyki i chemii w liceum ogól-
nokształcącym w Brzesku.

Jadwiga Przybyłowska — bo tak brzmiało jej panieńskie na-
zwisko — urodziła się w Czarnej Wsi koło Krakowa, któ-
ra z  czasem stała się przedłużeniem krakowskiej ul. Królo-
wej Jadwigi. Ukończyła renomowane Gimnazjum Żeńskie 
Sióstr Urszulanek i 2-letni kurs w Seminarium Gospodar-
czym w  Snopkowie koło Lwowa, zyskując uprawnienia do 
nauczania w  szkołach gospodarczych. Kochała muzykę. Na-
stępnie wstąpiła na Uniwersytet Jagielloński, gdzie ukończy-
ła fizykę, chemię i wysłuchała całego kursu biologii. Pracowała  
w gimnazjum w Wieliczce, a potem w Brzesku-Okocimiu,  
gdzie zastała ją wojna. Nikomu chyba nie trzeba przypominać, 
jak zaciekle hitlerowcy niszczyli polską inteligencję. Wielu na-
uczycieli z brzeskiego gimnazjum aresztowali i osadzili w wię-
zieniu w Tarnowie, skąd przewieziono ich do Auschwitz. Ja-
dwiga Pinowska-Borońska uniknęła tego losu, bo wcześniej, 
wiosną 1940 r. przeniosła się do Skawiny na Podlipki, gdzie 
jej siostra miała spore gospodarstwo. Przydała się teraz wiedza 
wyniesiona ze snopkowskiego seminarium!

Z tych kilku informacji biograficznych wyłania się obraz ko-
biety świetnie wykształconej, inteligentnej, bardzo energicz-
nej i odważnej. Tylko ona mogła podjąć takie wyzwanie, jakim 
było założenie gimnazjum w małym, biednym miasteczku za-
ledwie parę miesięcy po zakończeniu wojny.

Nowa placówka mieściła się w budynku Męskiej Szkoły Po-
wszechnej nr 1. Tuż po wojnie liczba uczniów w obu szko-
łach znacznie zmalała i stosunkowo łatwo było wygospodaro-
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wać trochę miejsca, a pienią-
dze z wynajmu były bardzo 
potrzebne. Gimnazjaliści ko-
rzystali również z podstawo-
wego wyposażenia, tzw. po-
wszechniaka — razem gospo-
daruje się łatwiej.

Kadra pedagogiczna częścio-
wo rekrutowała się z Kra-
kowa, częściowo ze Skawiny. 
Współtworzyli ją — z  Kra-
kowa: dyrektorka Jadwiga Bo-
rońska, ucząca biologii, po-
lonista Michał Bartkowski 
oraz anglistka Anna Dynow-
ska, a ze Skawiny: Jerzy Stec,  
ks. Stanisław Czekaj i Fran-
ciszek Czajkowski, którzy uczyli rysunku i prac ręcznych. 
Zapisano również (niestety nieczytelnie) nazwisko geografa 
(Klink?), starszego pana, który przed laty uczył dra J. Polań-
skiego w zakopiańskim gimnazjum. Nazwisk pozostałych na-
uczycieli na razie nie udało się ustalić.

W roku szkolnym 1945/1946 ponad 70 uczniów płci obojga 
rozpoczęło naukę w Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym, 
a wśród nich Jan Krystyn Pinowski, syn J. Pinowskiej-Bo-
rońskiej, wybitny uczony, biolog-ekolog. To właśnie jemu za-
wdzięczamy informacje o matce oraz listy uczniów klas dru-
gich z roku szkolnego 1946/47: Bruzda Włodzimierz, Bu-
łat Anna, Cachel Anna, Cyran Zofia, Dadak Stanisław, Droź-
dziewicz Czesława, Drożdż Czesława, Fidziński Jan, Gajówka 
Teresa, Galacińska Wilhelmina, Janikówna Alina, Kęskiewicz 
Kazimiera, Klus Irena, Kłos Zbigniew, Kłyś Anna, Kozikówna 
Alicja, Krycińska Maria, Kurlit Kazimierz, Mackiewicz Euge-
niusz, Maślanka Alojzy, Ocetkiewicz Maria, Pałac Helena, Pa-
pież Stefan, Para Jan, Petru Tadeusz, Pinowski Jan, Pyla Zofia, 
Szajna Irena, Śliz Józef, Torba Teofil, Win Helena, Zettler Je-

Świadectwo szkolne Lidii Polańskiej
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rzy, Zieliński Adam. Lista klasy równoległej jest niepełna: Cy-
merkiewicz Helena, Dadak Janusz, Frankowski Ryszard, Klim-
czykówna Józefa, Kłyś Jan, Knawa Jadwiga, Kupiec Stanisław, 
Mitrenko Bolesław, Nasemblówna Janina, Ożóg Władysława, 
Polańska Lidia, Ryll Aleksander, Stefanówna Teresa, Szeląg Ju-
liusz, Tylkówna Janina, Tyrka Stanisław, Wojtylak Aleksander, 
Zielnik Emil. Uzupełniamy tę listę i liczymy na Waszą pomoc, 
Drodzy Czytelnicy.

Uczniowie pochodzili przede wszystkim ze Skawiny, ale cał-
kiem spora grupa dojeżdżała lub dochodziła również z pobli-
skich wiosek. Jedna z dziewcząt przyjeżdżała z Gołuchowic  
rowerem. Jej kolega chodził pieszo z odległego o 6 km. Kule-
rzowa. Nie było im łatwo! Mimo to lubili swą szkołę i wspo-
minają ją z dużym sentymentem.

„Atmosfera zarówno wśród uczniów, jak i grona pedago-
gicznego była wspaniała. Wszyscy nawzajem pomagaliśmy so-
bie, aby jak najwięcej skorzystać z wiedzy, przekazywanej nam 

Nauczyciele i uczniowie Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego w Skawinie 
podczas wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce, 18 kwietnia 1947 r. (ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Skawinie)
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przez wspaniałych pedagogów, oddanych całej sprawie bez 
reszty” — napisał jeden z jej wychowanków, który po latach 
sam został świetnym nauczycielem.

Niestety, po dwóch latach gimnazjum musiało zawiesić swą 
działalność. Zmieniły się czasy; klimat nie sprzyjał zakładom 
prywatnym w ogóle, a szkołom prywatnym w szczególności.
Kuratorium odmówiło nadania placówce stosownych upraw-
nień. To oznaczało, że świadectwa uczniów z  tej szkoły nie 
będą miały mocy prawnej. Szkoła zadbała jednak o przyszłość 
swych wychowanków: zostali oni przyjęci do odpowiednich 
klas w krakowskich gimnazjach ogólnokształcących, nauczy-
cielskich, handlowych, co kto sobie wybrał. Nasze miasto mu-
siało jeszcze siedem lat czekać na własną szkołę średnią.
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Eugeniusz Tatko

O KOMINIARSTWIE W SKAWINIE

Kominiarstwo w Skawinie datuje się na lata 90. XIX w. Jego 
historia wiąże się z osobą majstra kominiarskiego Jana 

Pieczki. Urodził się on 18 lutego 1864 r. w Kętach. Był synem 
Józefa i Ewy Byrdziak. 28 października 1893 r. w Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Skawinie poślubił Agatę Zalejską, córkę Józefa 
i Reginy Cholewy. Miał z nią pięć córek i czterech synów: Ja-
dwigę (1890), Marię Agatę (1896), Adolfinę Zofię (1899), Jo-
annę (1900), Eleonorę Julię (1902), Antoniego Andrzeja 
(1904), Ignacego Feliksa (1905), Adama (1907) i  Stanisława 
(1910). Wszyscy oni przyszli na świat i mieszkali w nieistnie-
jącym już drewnianym domu pod numerem 131 (obecnie 
ul. Mickiewicza 8). 

Antoni Pieczka i Edward Tatko, 1934 r.Jan Pieczka i Edward Tatko, lata 30.
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Wykonując swoją pracę, Jan Pieczka uczył jednocześnie za-
wodu kominiarskiego swoich dwóch synów: Antoniego (od 
1922 r.) oraz Adama (od 1924 r.). Po zaliczeniu praktyki 
u  ojca otrzymali oni tytuły odpowiednio mistrza i czeladni-
ka. Antoni w  późniejszym czasie zdobył koncesję na prowa-
dzenie działalności na terenie gmin Daleszyce i Górno, w ów-
czesnym powiecie kieleckim, natomiast Adam przepracował 
w zawodzie 11 lat (od 1924 do 30 maja 1935 r.) w Skawi-
nie, Daleszycach i  Chrzanowie. Koncesjonowany Zakład Ko-
miniarski Jana Pieczki świadczył usługi kominiarskie w Ska-
winie oraz w 16 okolicznych wioskach. Po śmierci żony Agaty 
60-letni Jan zawarł związek małżeński z 38-letnią skawinian-
ką, wdową po Izydorze Józefie Tatko — Marianną Stanisławą, 
z d. Żarnowską, córką Jana i Franciszki Paluchowskiej. Ślub 
odbył się 29 listopada 1924 r. w Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawi-
nie. W 1927 r. najstarszy, 16-letni syn Marianny, później Ma-
rii Pieczka, Edward Tatko, pasierb Jana Pieczki, podjął prakty-

Jan Pieczka i Stanisław Gdula Adam Pieczka
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kę kominiarską u ojczyma. Po kilku latach zdobył tytuł czelad-
nika. Jan Pieczka prowadził działalność kominiarską do końca 
swojego życia. Zmarł 14 sierpnia 1940 r. w  Skawinie. Został 
pochowany na cmentarzu parafialnym. Zakład przejęła żona 
Maria. Funkcję kierownika robót kominiarskich początkowo 
pełnił czeladnik Kazimierz Porębski z Borku Fałęckiego, a po 
nim obowiązki przejął czeladnik Edward Tatko (ur. 1911), któ-
ry w latach 60. otrzymał tytuł mistrzowski. Jak wynika z relacji 
syna Eugeniusza, Edward brał udział w kampanii wrześniowej 
1939 r., dostał się do niewoli niemieckiej i  został wywieziony 
do obozu jenieckiego Stalag XI A w Altengrabow koło Mag-
deburga (Niemcy). Matka jego, dowiedziawszy się o tym, inter-
weniowała z pomocą kompetentnych osób u lokalnych władz 
niemieckich. Zawód kominiarza był szanowany przez okupan-
ta, wszak kominiarz zapewniał bezpieczeństwo pożarowe miast 
i wsi. Udało się! Edward został zwolniony i w grudniu 1939 r. 
wrócił do Skawiny. Do dziś posiadam pismo od władz obozu 
dotyczące jego zwolnienia, które ojciec otrzymał na drogę. Kie-

Zygmunt Andrzej TatkoEdward Tatko
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dy widzimy kominiarza, łapiemy się za guzik, licząc, że spo-
tka nas coś dobrego, a mojemu ojcu zawód ten uratował życie. 

Kominiarze skawińscy: Edward Tatko oraz Stanisław Gdula 
mieli duże poczucie humoru. Otóż jednym z ich „wybryków” 
było skonstruowanie specjalnej trąbki sygnałówki, która pozor-
nie miała służyć do porozumiewania się między sobą. Jednak 
zamiast trąbić, wydalała sadzę. Kominiarze nie pozwalali jej 
dotykać, a tym bardziej dmuchać w nią. Chętnym, wśród któ-
rych byli m.in. ksiądz, organista parafialny i inne znane mia-
stu osoby, dano szansę zaprezentowania swoich umiejętności. 
„Dmuchajcie mocno!” — podpuszczano grających. Finał był 
opłakany, bo z trąbki zamiast melodii wydobywała się sadza. 

Maria Pieczka zatrudniała w zakładzie również młodszego 
syna Zygmunta (ur. 1920). W 1958 r. Maria przekazała konce-
sję obu synom. Granica została wytyczona wzdłuż drogi bieg- 
nącej z Krakowa do Oświęcimia. Prawą stronę, oznaczoną 
okręgiem IX, prowadził mistrz Zygmunt, lewą zaś, oznaczoną 
VIII okręgiem, przejął jej starszy syn — mistrz Edward. Obaj 
zrzeszeni byli w Cechu Rzemiosł Budowlanych w Krakowie. 
W czasie świadczenia usług kominiarskich Zygmunt zatrud-

Edward Tatko jr
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Od lewej: Stanisław Jodłowski, Jan Pieczka, Ignacy Majkiewicz

Krzysztof, Walenty i Robert Ożogowie

Pierwszy akapit: „Jan Pieczka, majster komi-
niarski w Skawinie niniejszym poświadcza, że 
Adam Pieczka [...] odbywał praktykę u podpi-
sanego od 1924 roku do 1927, tj. w przeciągu 
trzech lat. Z powodu powołania do czynnej 
służby wojskowej zwolniłem go z praktyki”.
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niał Bolesława Zborowskiego z Lanckorony oraz Włodzimie-
rza Przybyło, u Edwarda natomiast pracowali: mistrz Stanisław 
Gdula, Czesław Gdula, czeladnik Edward Tatko jr, Józef i Wa-
lenty Ożogowie z  Bukowa oraz Stanisław Cholewa z Radzi-
szowa. 4 marca 1971 r. Edward Tatko zmarł. Po jego śmier-
ci koncesję przejęła żona Maria i prowadziła działalność do 
1973 r. Funkcję kierownika robót kominiarskich pełnił wów-
czas mistrz Stanisław Gdula. Na początku lat 70. kominiarstwo 
skawińskie okręgów VIII i IX Marii i Zygmunta Tatko prze-
jęła Spółdzielnia Pracy Kominiarzy z Wadowic, która ma swo-
ją filię w Skawinie przy ul. Konopnickiej 15 (filia nr 5). Pro-
wadzi ją mistrz Władysław Talaga. W tamtym czasie w obrę-
bie Miasta i Gminy Skawina rozpoczęła się, prowadzona na 
dużą skalę, gazyfikacja bloków mieszkalnych oraz domów jed-
norodzinnych. Z uwagi na ogrom pracy Spółdzielnia zatrudni-
ła w 1975 r. mistrza Walentego Ożoga. Pracował tam również 
Andrzej Jarzyna. Stan zdrowia nie pozwalał dotychczasowemu 
kierownikowi na dalszą pracę, dlatego od 1979 r. do dnia dzi-
siejszego funkcję tę pełni mistrz Walenty Ożóg. W jego śla-
dy poszli dwaj synowi: Krzysztof i Robert, którzy są mistrza-
mi kominiarskimi i spełniają się w tym zawodzie. 

Wykorzystane w artykule zdjęcia pochodzą z archiwum Autora 
oraz ze zbiorów Jadwigi Brzozowskiej z d. Pieczka 

i Małgorzaty Petelickiej
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Stanisław Grodecki

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SKAWINA I: 
NA POMOC MIESZKAŃCOM  
I OKUPOWANEJ POLSCE*1

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina I w dzie-
jach naszego miasta nie ograniczała się wyłącznie do ra-

towania dobytku i życia mieszkańców. Strażacy podejmowali 
również działania niezwiązane z ich zadaniami statutowymi. 
Byli znani z działalności kulturalnej oraz, co najważniejsze, 
konspiracyjnej, kiedy kraj był w rękach wroga.

Już w 1801 r. na terenie Skawiny funkcjonowała tzw. grupa 
gaśnicza, która w czasie pożaru udzielała pomocy mieszkań-
com. Formalnie Skawińska Straż Ogniowa powstała dopiero 
77 lat później. Radni podjęli odpowiednią uchwałę 19 wrześ- 
nia 1878 r. W 1894 r. mieszkańcy Skawiny ufundowali straża-
kom sztandar. Po renowacji jest on eksponowany w Muzeum 
Regionalnym w Skawinie. W 1959 r. Ochotnicza Straż Pożar-
na otrzymała nowy sztandar, który stanowi replikę poprzednie-
go. Skawińska Straż Ogniowa weszła do Krajowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Galicji i Lodomerii z Wiel-
kim Księstwem Krakowskim, założonego w 1875 r. we Lwo-
wie. 46 lat później działające pod zaborami związki strażaków 
połączyły się w Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

W latach 1928–1939 odnotowano szybki rozwój skawińskiej 
OSP. Zapoczątkował go zakup pierwszej motopompy M-100. 
Kolejnym przełomowym momentem było wyposażenie pla-
cówki w wóz marki Daimler, który został poświęcony 4 maja 
1930 r. przez proboszcza Romana Stojanowskiego. Pojazd ten 
umożliwiał strażakom wyjazdy również do odległych pożarów. 

*1 Pierwodruk: Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Praca zbiorowa, Skawina 
2014, s. 380–384.
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W międzyczasie uzupełniono osobiste wyposażenie straża-
ków — zakupiono hełmy, toporki, ubrania robocze oraz mun-
dury. Przystąpiono do szkolenia druhów na kilkudniowych 
kursach.

Ochotnicza Straż Pożarna, oprócz działalności statuto-
wej, brała udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświato-
wych. Strażacy organizowali przedstawienia amatorskie, spot- 
kania okazjonalne, świąteczne i opłatkowe. Ponadto urządzali 
festyny, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy oraz wła-
dze Skawiny.

W dniach 15–22 lipca 1934 r. miasto nawiedziła wielka po-
wódź. Dobytek mieszkańców, oprócz wojska, ratowała również 
OSP. Za działalność i ofiarną pracę w czasie powodzi skawiń-
scy strażacy otrzymali list pochwalny od Zarządu Krakowskie-
go Okręgu Związku Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W 1938 r. zakupiono i wyremontowano używany samochód 
strażacki marki Buick. W latach 1935–1939 jednostka liczyła 
30 strażaków oraz 21 członkiń zrzeszonych w drużynie żeń-
skiej, działającej do września 1939 r., kiedy to przez Skawinę 
przeszedł front. Nasze miasto nie było bombardowane, jednak 
rzesze ludzi szukały schronienia niemal wszędzie. Remiza nie 

Straż pożarna w Skawinie, zdjęcie z początku XX w.
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była wyjątkiem. Przebywanie tak dużej liczby mieszkańców na 
jej terenie wpłynęło negatywnie zarówno na sprzęt strażacki, 
który został częściowo zniszczony, jak i na stan budynku. 

Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie na bazie OSP 
powstała Obowiązkowa Straż Pożarna. Prezesem został bur-
mistrz Jan Leduchowski, a komendantem por. poż. Bole-
sław Jamróz. Komendant, oprócz pełnienia zaszczytnej funk-
cji w  straży pożarnej, działał też w Batalionach Chłop-

Powódź w Skawinie w roku 1934 (ze zbiorów OSP Skawina I)

Ogrom zniszczeń, 1934 r. (ze zbiorów OSP Skawina I)
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skich, a  później w Armii Krajowej. Został aresztowany, pod-
dany bestialskiemu śledztwu i rozstrzelany przez hitlerow-
ców 27 maja 1944 r. w Krakowie przy ul. Botanicznej. Wie-
le lat później, 3 maja 1995 r. odbyła się uroczystość odsłonię-
cia pamiątkowej tablicy poświęconej bohaterowi, którą wmu-
rowano w budynek remizy. Jednak nie tylko por. poż. Jamróz 
był zaangażowany w  działalność konspiracyjną. Wielu dru-
hów walczyło z okupantem. Remiza była doskonałym miej-
scem do słuchania „wolnego” radia czy przechowywania apa-
ratury nadawczej, a nawet szkolnych map ukrytych, by unik-
nąć rekwizycji. W czasie nocnych dyżurów strażacy ostrzega-
li ludność przed grożącym niebezpieczeństwem. Oczywiście 
funkcjonariusze wciąż — z takim samym skutkiem — chro-
nili mieszkańców przed żywiołem. Jednym z największych 
pożarów w czasie okupacji niemieckiej był ten, który wybuchł 
w magazynach Spółdzielni „Rola” na stacji PKP. Strażakom 
udało się wtedy uratować część obiektu.

W czasie przejścia frontu w styczniu 1945 r. masowo wybu-
chały pożary, które wręcz wyniszczały miasto. Pewnej stycz-

OSP Skawina I po akcji w Radziszowie, 1982 r. (ze zbiorów OSP Skawina I)
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niowej nocy spłonęło wiele budynków, w  tym prawie wszyst-
kie drewniane domy przy ul. Zamkowej. Po przejściu fron-
tu remiza była w opłakanym stanie. Strażacy zastali rozbitą 
kuchnię polową, zniszczony sprzęt wojskowy oraz liczne ofia-
ry w ludziach. Funkcjonariusze uprzątnęli teren i pomieszcze-
nia. Niezwłocznie odremontowano wóz strażacki, nabyto nowe 
motopompy M-200 oraz M-800, a także zakupiono drugi sa-
mochód. Powoli, ale systematycznie przywracano dawne trady-
cje strażackie. Funkcjonariusze ponownie włączyli się w orga-
nizację życia kulturalnego. 

W 1957 r. znów unowocześniono OSP. Otrzymała ona dwa 
samochody strażackie marki Star 25, a w 1975 r. — pierw-
szy samochód strażacki, tzw. beczkę, marki Jelcz. Pojazd ten, 
nazwany przez młodzież Guciem, służył strażakom do koń-
ca 1997 r. Rok później OSP Skawina I obchodziła jubileusz 
120-lecia istnienia. Z tej okazji sztandar jednostki odznaczo-
no Złotym Znakiem Związku Straży Pożarnych. Dodatko-
wo — w uznaniu zasług — OSP otrzymała samochód gaśni-
czy marki Jelcz 004. W 1995 r. OSP Skawina I weszła do Kra-

Druhowie OSP Skawina I, zdjęcie z 2010 r.
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jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2001 r. decyzją 
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krako-
wie otrzymała zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego. 
W marcu 2003 r. zakupiono samochód ratowniczy marki Fiat 
Ducato. Szczególnym wyzwaniem dla strażaków jest zawsze 
powódź. Funkcjonariusze z OSP Skawina I walczyli z nią m.in. 
w latach 1997, 1998, 2001, 2007 i 2010. W czasie tej ostat-
niej nieśli pomoc mieszkańcom przede wszystkim w Skawinie, 
Woli Radziszowskiej i Radziszowie. Po ustąpieniu fali powo-
dziowej uczestniczyli w likwidacji skutków żywiołu. Za tą ak-
cję ochotnicy otrzymali podziękowania od mieszkańców gminy, 
a także od Zarządu Głównego OSP RP. W 1999 r. zakończono 
remont zabytkowej remizy. Zmodernizowano garaż, pomiesz-
czenia socjalne, świetlicę, wykonano kanalizację oraz instala-
cję elektryczną. W latach 2006–2008 zamontowano instalację 
centralnego ogrzewania i wymiennikownię połączoną z miej-
ską siecią ciepłowniczą. Poza tym przedłużono część garażową 
remizy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że większość prac 
wykonali nieodpłatnie druhowie OSP. W 2002 r. przed wizytą 
papieża Jana Pawła II w Skawinie funkcjonariusze dekorowali 
trasę przejazdu oraz miejsce spotkania z mieszkańcami. Za-
bezpieczali również sektory w czasie mszy św. na krakowskich 
Błoniach. Z okazji Święta Strażaków w  2003 i 2005 r. w re-
mizie gościli niemieccy funkcjonariusze z powiatu monachij-
skiego. Nie była to jednak tylko okazjonalna wizyta. Od wie-
lu bowiem lat skawińscy strażacy współpracują z naszymi za-
chodnimi sąsiadami — uczestniczą we wspólnych ćwiczeniach 
w Centrum Szkoleniowym Haar pod Monachium. Ratowni-
cy ochotnicy zostali dodatkowo przeszkoleni w komorach roz-
gorzeniowych oraz z zakresu ratownictwa medycznego i dro-
gowego.

Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w  marcu 2009 r. OSP Skawina I otrzymała samochód gaś- 
niczy marki Jelcz, który został poświęcony przez ks. prałata 
Jana Czyrka 26 września 2009 r. podczas uroczystości z okazji 
130-lecia jej istnienia. Ponadto druhów odznaczono: 10 me-
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dalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, 10 odznakami „Wzoro-
wy Strażak” oraz 19 odznakami „Za Wysługę Lat”. OSP Ska-
wina I jest najczęściej dysponowaną jednostką w gminie, trze-
cią w  powiecie krakowskim. Większość środków finansowych 
przeznaczana jest na utrzymanie gotowości bojowej.

Powyższe wyróżnienia nie są jedynymi, jakie otrzymali ska-
wińscy ochotnicy za swoją działalność. Decyzją MSWiA pre-
zes OSP Skawina I Krzysztof Karczewski został odznaczony 
srebrną odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a wicepre-
zes Janusz Gędzior — odznaką brązową. Czesławowi Zają-
cowi, który przez 40 lat pełnił funkcję prezesa OSP, nadano  
tytuł honorowy „Zasłużony dla Skawiny”.

Jednym z najtrudniejszych w historii OSP Skawina I okazał 
się rok 2010. Niezwykle obfite opady śniegu w styczniu uszko-
dziły sieć elektryczną. Łamały się drzewa, słupy, rwały linie 
energetyczne. Druhowie z OSP Skawina I likwidowali skutki 
tej katastrofy. Z kolei maj, czerwiec i wrzesień to czas trzech fal 
powodziowych, które nawiedziły Skawinę i niektóre miejsco-
wości naszej gminy. Również wtedy strażacy z OSP byli tam, 
gdzie ich najbardziej potrzebowano. Szybka likwidacja skutków 
powodzi byłaby bez nich niemożliwa. Prezesem OSP Skawi-
na I od 2002 r. jest Krzysztof Karczewski, a wiceprezesem-na-
czelnikiem — Karol Stec.
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Witold Grabiec, Stanisław Grodecki

RONDO IM. ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

Uchwałą Nr V/57/15 z dnia 25 marca 2015 r. Rada Miej-
ska w Skawinie, na wniosek Zarządu Regionu Małopol-

ska NSZZ „Solidarność 80” oraz Stowarzyszenia Narodowa 
Skawina, nadała nazwę: rondo im. Żołnierzy Niezłomnych, od-
danemu do użytku w listopadzie 2014 r. rondu w ciągu ul. Ty-
nieckiej. 23 kwietnia 2015 r. przy skrzyżowaniu ul. Tynieckiej 
z ul. Skawińską odbyła się uroczystość nadania rondu imienia 
Żołnierzy Niezłomnych. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
środowisk kombatanckich, władz państwowych i samorządo-
wych, harcerze oraz mieszkańcy Skawiny i okolic.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów, 
odśpiewania hymnu państwowego oraz powitania zaproszo-
nych gości przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Paw-
ła Kolasę. Następnie głos zabrał Żołnierz Niezłomny — we-
teran walk o niepodległą Polskę — ppłk Franciszek Oremus.

Uroczystość nadania rondu imienia Żołnierzy Niezłomnych (UMiG w Skawinie)
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Tuż po zakończeniu tej części prowadzący uroczystość Wi-
told Grabiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, za-
prosił do odsłonięcia tablicy z nazwą ronda ppłk. Franciszka 
Oremusa i por. Bronisława Czekaja, którym asystowali: sena-
torowie Bogdan Pęk i Maciej Klima, poseł Piotr Ćwik, bur-
mistrz Paweł Kolasa i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Ryszard Majdzik. Oficjalne uroczystości zakończyła modlitwa 
w intencji Żołnierzy Niezłomnych, którą poprowadził ks. pra-
łat Edward Ćmiel.

Następnie zaproszeni goście udali się do Pałacyku „Sokół” 
w Parku Miejskim w Skawinie, gdzie okolicznościowe referaty 
wygłosili: ppłk Franciszek Oremus oraz dr Maciej Korkuć, na-
czelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Krakowie. 
Głos zabrali również zaproszeni parlamentarzyści i przedsta-
wiciele wnioskodawców.

Franciszek Oremus (ps. Szteyer, Żelazny) urodził się w  Iz-
debniku. Od 1941 r. członek ZWZ. W 1944 r. skierowany do 
służby w tworzonym 12 pp AK, do oddziału partyzanckiego 
„Limba”, gdzie pełnił różne funkcje. Brał udział w  wielu ak-

Ppłk Franciszek Oremus podczas przemówienia (UMiG w Skawinie)
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cjach zbrojnych. W tym czasie był dwukrotnie ranny. Po roz-
wiązaniu AK oddział „Limba” złożył broń w  styczniu 1945  r. 
Po wkroczeniu armii radzieckiej Franciszek Oremus został 
aresztowany przez NKWD, uciekł z konwoju i  ukrywał się. 
Rozpoczął działalność konspiracyjną — organizował zbrojne 
podziemie antykomunistyczne. Po amnestii w roku 1947 ogra-
niczył działalność podziemną z powodu ujawnienia się więk-
szości członków oddziałów partyzanckich. W  lipcu 1947  r. 
wrócił do rodzinnego Izdebnika, gdzie UBP w 1946 r. spalił 
jego dom. Objął kierownictwo Oddziału II WSP. Został aresz-
towany w 1948 r. Skazano go na karę śmierci, zamienioną póź-
niej na 15 lat więzienia. Zwolniony podczas amnestii w czerw-
cu 1956 r.

Franciszek Oremus objęty był stałą kontrolą agentów SB do 
roku 1986. Po 1989 r. założył niezależne Stowarzyszenie Żoł-
nierzy AK i  Więźniów Politycznych. W uznaniu zasług od-
znaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim 
i Orderem Odrodzenia Polski.

PRZEMÓWIENIE PPŁK FRANCISZKA OREMUSA*
1 

Zobligowani pamięcią, tym wielkim darem Opatrzności, i du-
chem patriotyzmu narodowego, tej wielkiej idei, która daje 
wielu Polakom wolę, siłę i wytrwałość i dzięki której Polska 
powstała i istnieje, i istnieć będzie.

Dziś ten dzień w Skawinie poświęcamy im — Żołnierzom 
Niezłomnym, którzy po przeszło pół wieku doczekali się ta-
blic — symboli ich pamięci w Skawinie.

Zawsze ważne rocznice zapisane w naszej pamięci są klu-
czem do historii i patriotyzmu narodowego. Dzięki pamię-
ci i historii wiemy, kim jesteśmy, kim byli nasi ojcowie, bracia, 
a  także nasi znajomi i wielcy przodkowie, z których szcze-
gólnie jesteśmy dumni, jest dumne także miasto Skawina 

*1 Treść wystąpienia publikujemy z niewielkimi zmianami redakcyjnymi, do któ-
rych wprowadzenia zobligowały nas różnice między tekstem mówionym a pisanym.
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i  inne miejscowości Gminy. Tędy od wieków prowadziła dro-
ga z Krakowa do Rzymu, którą jeździli polscy królowie, księ-
ża i biskupi.

Jeden z synów tej ziemi zapisał się złotymi zgłoskami w hi-
storii naszej Ojczyzny — Polski. Był nim syn znanego rodu 
Hallerów urodzony w Jurczycach koło Skawiny i Radziszowa 
Józef Haller. 

Tu się urodził, tu wyrósł na wielkiego polskiego patriotę — 
generała i sławnego dowódcę II Brygady Legionów Polskich, 
nazywanej żelazną brygadą, która nie była rozwiązana i nie od-
poczywała, a walczyła od września 1914 r. do maja 1918 r. Biła 
się nie tylko z Rosjanami w Karpatach, ale i z Austriakami pod 
Rarańczą na Bukowinie w lutym 1918 r. i w maju tego roku 
z Niemcami pod Kaniowem.

Pokonani przez armię niemiecką, żołnierze zostali interno-
wani w Niemczech. Generała Józefa Hallera i kilku oficerów 
nie dało się ująć, ruszyli przez całą Rosję w zawierusze trwają-
cej tam rewolucji bolszewickiej i dotarli do portu w Murmań-
sku, zajętego przez wojska angielskie i francuskie. Generał do-
płynął do Francji, gdzie objął dowództwo tworzonej tam armii 
polskiej, zwanej Błękitną i liczącej 90 tys. żołnierzy, uzbrojo-
nych nie tylko w karabiny, armaty i czołgi, ale i samoloty. Z tą 
armią 1919 r. wrócił do kraju syn ziemi jurczyckiej.

Bez hallerczyków niemożliwe byłoby zwycięstwo nad ar-
mią bolszewicką pod Warszawą; dowódcą Frontu Północne-
go był nie, kto inny, tylko generał Józef Haller, dziś zapomnia-
ny, współautor zwycięstwa, jeden z największych Polaków tej 
wojny, polski bohater narodowy i duma Skawiny. I ja czuję się 
dumny, gdyż mój ojciec był żołnierzem gen. Hallera od 1914 
do 1921 r.

W czasie II wojny światowej służył w wojsku polskim na za-
chodzie, przebywał przez cały czas przy boku gen. Sikorskiego, 
Naczelnego Wodza i premiera rządu emigracyjnego. Po śmier-
ci w roku 1960 został pochowany w Anglii, a  w  1993  r. jego 
prochy wróciły do kraju i spoczęły w krypcie Kościoła Garni-
zonowego w Krakowie przy ul. Dietla.
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W czasie II wojny światowej mieszkańcy Skawiny i okolicz-
nych miejscowości wstępowali do 12 pp AK Grupy Opera-
cyjnej „Śląsk Cieszyński”. Służyłem w oddziale partyzanckim 
„Limba”, w 10 kompanii 4 batalionu tej formacji, która prowa-
dziła działania zbrojne od kwietnia 1944 r. do stycznia 1945 r. 
od Wisły po Podhale. Pierwszą większą akcję przeprowadził 
oddział bojowy „Limby” 13 kwietnia 1944 r. w Kobierzynie, 
organizując ucieczkę jeńców francuskich ze Stalagu nr 369. 
Po uwolnieniu jeńców doszło do walk z oddziałami SS, któ-
re kwaterowały na terenie obozu w Kobierzynie. Dokonujący 
tej akcji partyzanci „Limby” — sierż. Jan Żytko, ps. „As” i kpr. 
Jan Florek, ps. „Łokietek” a także właścicielka domu, w  któ-
rym znajdował się punkt łączności „Limby” z obozem, członek 
AK o  nieustalonym nazwisku oraz kilku uwolnionych z obo-
zu francuskich jeńców polegli w czasie starcia z oddziałami SS, 
dom zaś został spalony.

W oddziale „Limba” służyło wielu żołnierzy partyzan-
tów z Radziszowa, Skawiny oraz Wielkich Dróg przez cały 
okres działań zbrojnych 12 pułku AK. Od początku kwiet-
nia 1944  r. są oni odnotowani w kronice 12 pułku AK, któ-
ry walczył od początku 1944 r. do ostatnich dni okupacji nie-
mieckiej. Został rozwiązany na rozkaz Komendy Głównej 
AK 20 stycznia 1945  r. i złożył broń we wsi Jastrzębia koło 
Lanckorony.

Koniec wojny okazał się tragiczny dla narodu i tej ar-
mii, a  także dla partyzantów, na których — zamiast wyrazów 
uznania za bohaterstwo w walkach z okupantem niemieckim, 
poświęcenie i ofiarność, czekały otwarte drzwi cel więzien-
nych.

Wierni i niezłomni żołnierze patrioci tej formacji nie wy-
razili zgody na taką Polskę, jaka powstała po zakończeniu  
II wojny światowej. Był to kraj, w którym Polak bał się Polaka, 
nie taki, o jaki walczyli żołnierze i Naczelny Wódz. Władzę 
w  tej Polsce przejęli polscy komuniści, członkowie PPR i  ci, 
co przyszli z Armią Czerwoną w pogoni za armią niemiec-
ką do Berlina.
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Byliśmy żołnierzami Armii Krajowej, która poniosła także 
klęskę polityczną. Nie znalazła uznania, a jej żołnierze zostali 
uznani za bandytów. Pozostała nam tylko walka o honor, nie 
zgodziliśmy się na nasz los, nie uznaliśmy postanowień z Jał-
ty i Poczdamu. Nie wyraziliśmy zgody na oddanie połowy 
Polski, Wilna i Lwowa.

Jedyną odpowiedzią, jaką mogliśmy dać, było podjęcie na 
nowo walki zbrojnej o wolność Polski w konspiracji. Zorgani-
zowała ją niezłomna i patriotyczna polska młodzież, heroiczna 
w tej walce aż do ostatniego naboju (dla siebie).

Walka toczyła się także tu, na terenie miejscowości gmi-
ny Skawina. Wielu młodych mieszkańców tej ziemi pozosta-
ło wiernymi i niezłomnymi, wielu poległo, wśród nich także ci 
szczególnie znani, zapisani w historii i uwiecznieni na kamien-
nej płycie mogiły na cmentarzu w Woli Radziszewskiej. Polegli 
w walce, która trwała całą noc 20 grudnia 1946 r.

Nawet księża nie mieli odwagi zapisać ich nazwisk w para-
fialnej księdze zgonów. Ich nazwiska i pseudonimy oraz na-
zwę organizacji, w której walczyli, jednak upamiętniono. We 
wrześniu 2001 r. miejsca ich pochówku wraz z nazwiskami 
zostały ujawnione. Na cmentarzu w Woli Radziszewskiej od-
był się pogrzeb z honorami wojskowymi, salwami i słowami 
uznania.

Terror reżimu w Polsce Ludowej wspierało i utrwalało prze-
szło dwa miliony tych, którzy wsiedli na ten wóz, by doje-
chać do obiecanego raju komunistycznego. Wiedzieli, że jadą 
po trupach poległych w walce z tymi, którzy chcieli ten wóz 
zniszczyć, a polegli, walcząc o wolną Polskę, z rąk rodaków słu-
żących wrogom naszego narodu — Związkowi Radzieckiemu 
i Józefowi Stalinowi.

Po wielu latach przekonali się, dokąd jadą. Wóz zbliżał się 
do przepaści. Zdążyli wyskoczyć z tego wozu w porę, dołączyli 
do tych, którzy zdobyli się na odwagę, by powiedzieć „NIE” re-
zydentom Moskwy, przywódcom kierowniczej siły — PZPR, 
którą wspierali przez pół wieku tę władzę — do opozycji, do 
Solidarności. Nawet pomogli jej obalić władzę reżimu, którą 
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sami tworzyli i długo wspierali, a naród pojął swój los i zaprag- 
nął jego zmiany.

Polska odzyskała w 1989 r. niepodległość, a naród wol-
ność, bohaterowie — niezłomni i wierni ojczyźnie wetera-
ni, Żołnierze Wyklęci, doczekali się dnia pamięci, a także ta-
blic w miejscach uznanych za godne pozostania w pamięci. 
Także dziś, tu w Skawinie, jestem tego świadkiem, wyrażając 
wielkie uznanie w imieniu ostatnich jeszcze żyjących wetera-
nów — Żołnierzy Wyklętych. Wyrażam podziękowania za to, 
co tutaj dzisiaj zostało dokonane przez włodarzy i społeczeń-
stwo Skawiny. Słowa te kieruję do nich także w imieniu Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej 
i  Więźniów Politycznych w Krakowie. Proszę przyjąć wyrazy 
najwyższego uznania, a także podziękowanie za to, czego je-
stem dzisiaj świadkiem.
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Marcin Kania

SMOK HENRYKA RÓŻYCKIEGO — 
DZIEŁO I JEGO LOSY

Rok 1929 okazał się dla twórczości Henryka Różyckiego 
pomyślny. Od 21 lutego do 13 kwietnia literat z wielkim 

zaangażowaniem pracował nad powieścią Gruzy, dla której na 
tło historyczne wybrał wydarzenia z okresu konfederacji bar-
skiej. Tymczasem w połowie roku z Krakowa napłynęła dobra 
wiadomość. Redakcja pisma „Rola” postanowiła rozpocząć druk 
innego utworu literata. Wybór padł na powieść Smok, ukończo-
ną niecałe dziewięć miesięcy wcześniej (14 stycznia) i wysłaną 
do gazety z nadzieją na publikację. W numerze 35 z dnia 
1 września wspomniany tygodnik zamieścił następujący anons 
wydawniczy:

W dzisiejszym numerze „Roli” kończymy druk pierwszej naszej powieści 
pt. Branki tatarskie [Antoniego Stanisława Bassary]. W następnym rozpocznie-
my drukować niezwykle zajmującą powieść Henryka Różyckiego, specjalnie na-
pisaną dla „Roli”, pt. Smok. W barwnie ujętym opowiadaniu przedstawia autor 
jedną z naszych przedhistorycznych legend, która twierdzi, że w dawnych cza-
sach na Wzgórzu Wawelskim ukazał się smok siejący zniszczenie w całej oko-
licy, dopóki go dzielny Krak nie uśmiercił. Na tym tle autor osnuł swą powieść, 
którą przeplata romansem Krakusa z piękną mieszkanką ziemi nadwiślańskiej 
(„Rola” 1929, nr 35, s. 12)1. 

Mniejsza (na razie) o niektóre informacje zawarte w przywo-
łanej wypowiedzi. Liczy się fakt, że kolejny po Umarła Babka 

1 Powieść tę zapowiadano już wcześniej. W numerze 34, w dziale Odpowiedzi 
redakcji, czytamy: „Michał Nowak w D.: Po ukończeniu Branek Tatarskich rozpocz-
niemy druk nadzwyczaj zajmującej powieści na tle historycznym pt. Smok, napisa-
nej specjalnie dla «Roli» i nigdzie przedtem nie drukowanej. W barwnej opowieści 
autor rozwiązuje w ciekawy sposób legendę o Smoku Wawelskim, związaną z na-
szymi dziejami historycznymi. Powieść ta zajmie kilkanaście numerów «Roli» i nie-
wątpliwie w wysokim stopniu zainteresuje Czytelników” („Rola” 1929, nr 34, s. 16).
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Winieta tygodnika „Rola”

Tytuł utworu Henryka Różyckiego zamieszczony w tygodniku „Rola”. Uwagę 
zwracają zastosowane przez zecerów elementy ozdobne

w Skawinie utwór tego literata miał trafić pod ocenę czytelni-
ków. „Rola” była ilustrowanym tygodnikiem, wychodzącym od 
1907 r. Każdy numer przynosił ciekawe wiadomości społecz-
ne, kulturalne i oświatowe, informacje praktyczne, odnoszą-
ce się do spraw gospodarskich, a także pełne przygód utwo-
ry literackie. Czytelnikami „Roli” byli głównie mieszkańcy wsi  
i miasteczek. W interesującym nas okresie funkcję redaktora od-
powiedzialnego pełnił Antoni Stanisław Bassara, a wydawcy —  
Feliks Kowalczyk. Pismo nosiło podtytuł „Ilustrowany bez-
partyjny tygodnik ku pouczeniu i rozrywce”2. Siedziba redakcji 

2 Więcej o historii pisma zob. w: M. Jakubek, Prasa krakowska 1795–1918. 
Bibliografia, Kraków 2004, s. 324–325.
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W taki sposób powieść Smok prezentowała się czytelnikom „Roli”

Zapowiedź utworu Henryka Różyckiego

znajdowała się w Krakowie przy ul. św. Tomasza 32. Pojedyn-
czy numer kosztował 30 gr i można go było nabyć „we wszyst-
kich agencjach” „Roli” oraz w jej siedzibie. Dzięki powszechnej  
dystrybucji pismo docierało m.in. do Czechosłowacji (prenu-
merata roczna kosztowała 50 kor.), Francji (60 fr. rocznie) oraz 
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Stanów Zjednoczonych (2,50 dol.). Profil tematyczny periody-
ku znakomicie ilustruje następująca wypowiedź jego redaktora:

Gazety, tak zwane polityczne, zawierają oprócz kilku wiadomości aktualnych 
niemal same ujadania na swych bliźnich, na rząd, na władze itp. Natomiast 
„Rola”, oprócz wiadomości bieżących, zawiera setki najrozmaitszych utworów, 
które nawet po latach kilkudziesięciu nie tracą nic na swojej wartości. Będą je 
czytali Synowie i Wnukowie wasi z takim samym zajęciem, z jakim Wy je czy-
tacie3.

Piszący te słowa zdecydowanie miał rację. Dzięki umiarko-
wanym poglądom oraz rozważnej polityce wydawniczej „Rola” 
przetrwała do końca dwudziestolecia międzywojennego, zysku-
jąc szerokie grono stałych nabywców. Na jej łamach publiko-
wano też wiele utworów autorstwa czytelników, w tym intere-
sujący nas utwór Henryka Różyckiego. 

Pierwszy odcinek powieści ukazał się w numerze 36 z dnia 
8 września 1929 r. Od tego momentu, przez kolejne miesią-
ce, nabywcy „Roli” mogli śledzić losy bohaterów utworu i wy-
darzenia, w które postaci zostały uwikłane4. Niestety, nie obyło 
się bez omyłek. W numerze 38 pisma został pominięty frag-
ment końcowy rozdziału III, ważny dla zrozumienia koncepcji 
całej historii. Redakcja opublikowała go w numerze następnym 
(39) ze stosownym sprostowaniem. Później chochliki, psot-
ne istoty zamieszkujące drukarnie i wydawnictwa, zaczyta-
ły się w powieści tak bardzo, że poniechały dalszych figli…5 
Nie zdradzajmy jednak zbyt wiele szczegółów. Mamy bowiem 

3 Od Wydawnictwa „Roli”, „Rola” 1929, nr 41, s. 12.
4 Zob. „Rola” 1929: nr 36 (8 września), s. 2–4; nr 37 (15 września), s. 2–4; nr 38 

(22 września), s. 2–4; nr 39 (29 września), s. 2–4; nr 40 (6 października), s. 2–4; 
nr  41 (13 października), s. 2–4; nr 42 (20 października), s. 2–4; nr 43 (27 paź-
dziernika), s. 2–4; nr 44 (3 listopada), s. 2–4; nr 45 (10 listopada), s. 2–4; nr  46  
(17  listopada), s. 2–3; nr 47 (24 listopada), s. 2–3; nr 48 (?); nr 49 (8 grudnia), 
s. 2–4; nr 50 (15 grudnia), s. 2–4; nr 51 (22 grudnia), s. 2–3; nr 52 (?); 1930: nr 1 
(5 stycznia), s. 2–4; nr 2 (12 stycznia), s. 2–4; nr 3 i 4 (26 stycznia), s. 2–4; nr 5 
(2 lutego), s. 2–3; nr 6 (9 lutego), s. 2–3; nr 7 (16 lutego), s. 2.

5 Takie rzeczy zdarzały się wydawcom. W powieści Wydziedziczona opuszczo-
no aż 7 rozdziałów. Zob. Od Redakcji, „Rola” 1929, nr 21, s. 12.
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nadzieję, że w roku 2016 czytelnicy będą mogli zapoznać się 
z opowieścią Różyckiego w wydaniu książkowym. Niniejszym 
pragniemy zaprezentować fragment rozdziału VII („Rola” 
1929, nr 42, s. 2), który wprowadzi nas w atmosferę utworu.

* * 
*

Smok o głowie żaby, z brzuchem tura i ogonem jaszczurki, 
a łaknący wciąż krwi niewinnych dziewic, siedział w pieczarce 
Bojana Jaksy i tylko liczną swą czeladź, zszytą w skóry, wysy-
łał po upatrzone ofiary. 

Wieść, potwierdzona przez starą Wiedźmę-kapłankę z po-
bliskiego sioła i rannego Skubę, obiegła osiedla i olbrzymiała 
do ogromnych rozmiarów, potęgowana przez zabobonne, bez-
krytyczne społeczeństwo zamieszkałe w okolicy groty, którą 
obrał sobie za tymczasowe mieszkanie najeźdźca.

Lament i bezgraniczna rozpacz ogarnęła zabobonnych miesz-
kańców.

Nie widząc znikąd rady, ani pomocy, porzucali domostwa 
i z dobytkiem uciekali w lasy, zapominając o niebezpieczeń-
stwie dzikiego zwierza, byle tylko znaleźć się dalej od piecza-
ry smoka. 

Czasem przypadkiem zeszli się w lesie u ogniska, wtedy 
liczyli się nawzajem, opowiadali sobie straty i biadali nad swą 
dolą.

Jednemu nocą zginęła owca, innemu baran lub koza, tamte-
mu wół, lub wreszcie dziecko zaginęło w lesie.

Mężczyźni bezradni chodzili, jak upiory, stroniąc od ludzi, 
kobiety zawodziły żale i w rozpaczy targały włosy, a dziewice, 
na które najbardziej czyhał smok, siedziały skulone po kryjów-
kach, bojąc się na świat wystawić nosa.

Opustoszały chaty, ścieżki świeciły pustkami, dobytek zmniej-
szał się z dniem każdym, bo niezaopatrzony należycie stawał 
się pastwą dzikiego zwierza. Pola ze zbożem i konopiami sta-
ły dojrzałe, ale nikt nie zbierał plonów, ponieważ ludność bała 
się wychylić z lasów.
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Tylko stara Wiedźma siedziała w swej lepiance i jak daw-
niej chodziła codziennie do lasu po zioła i owoce. Napotkanym 
ziomkom opowiadała coraz to straszniejsze czyny smoka, że im 
włosy dębem stawały ze zgrozy na głowie. 

— A czemu was nie pożre — pytali śmielsi.
— Mięso moje stare i twarde, jak lipowe łyko. Ma on dość 

młodej krwi, a moja na zdrowie by mu nie wyszła! — odpo-
wiadała.

Skuba nocą, nie bez bojaźni, z wszelakiemi ostrożnościami 
przybiegał czasem do niej na chwilę, aby mu przewiązała rękę 
i świeżych, gojących ziół przyłożyła na ranę.

Wtedy zdrową ręką groził w stronę Wawelu i klął się, że po-
mści Salwidę.

* * 
*

Ostatni odcinek Smoka ukazał się 16 lutego 1930 r. w nume-
rze 7 „Roli”. Jeszcze na początku roku redakcja zapowiadała 
druk kolejnej powieści Różyckiego pt. Krak6; z niewiadomych 
na razie przyczyn projekt ten najprawdopodobniej nie został 
zrealizowany. Nie oznacza to jednak, że pismo zapomniało 
o  skawińskim literacie. W numerze 52 z 27 grudnia 1936  r. 
(s. 12) redakcja zapowiadała:

Rozpoczynamy druk powieści historycznej znanego i cenionego literata p. Hen-
ryka Różyckiego pt. Umarła Babka w Skawinie. Jesteśmy przekonani, że czytel-
nicy nasi przyjmą tę powieść z wielkim zainteresowaniem […].

Można dodać: z takim samym zainteresowaniem, z jakim 
śledzili losy bohaterów Smoka. Niestety, po II wojnie świa-
towej sytuacja odwróciła się na niekorzyść naszego pisarza. 
W roku 1958 maszynopis Smoka został wysłany do Spółdziel-
ni Wydawniczej „Czytelnik” z nadzieją, że zainteresuje on wła-
dze wydawnictwa. W dniu 19 kwietnia 1958 r. redaktor dzia-
łu Polskiej Literatury Współczesnej Helena Wiczkowa odpo-

6 Z Nowym Rokiem, „Rola” 1930, nr 1, s. 1.
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wiedziała, że pozycji tej nie może włączyć do planu wydawni-
czego, „ponieważ nie odpowiada ona wymogom artystycznym”  
stawianym przez wydawnictwo7. Podobny los spotkał inne 
utwory Różyckiego, wysyłane w tamtych latach do kolejnych 
wydawnictw. 

Nie martwmy się tym. Dzięki pomocy Towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny oraz przychylności Krzysztofa Jastrzębskiego, 
który przechowuje manuskrypty swojego pradziadka, twór-
czość Henryka Różyckiego jest i będzie systematycznie przed-
stawiana czytelnikom. Na tym polega nieśmiertelność literatów 
i literatury…

7 Oryginał pisma znajduje się w archiwum Krzysztofa Jastrzębskiego.

Rękopis powieści Smok znajduje się w zbiorach Krzysztofa Jastrzębskiego

Fragment ostatniego rozdziału utworu z linią ozdobną
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Agata Lasek

„RAZEMKOWO” MA JUŻ 5 LAT

Z okazji piątej rocznicy powstania Koło Robótek Ręcznych 
„Razemkowo” działające przy Towarzystwie Przyjaciół 

Skawiny przygotowało pokaz własnoręcznie wykonanych stro-
jów, dodatków oraz biżuterii, który zatytułowano „Z Razem-
kowem na wybiegu”. To wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 
3 października br. w Pałacyku „Sokół” i zgromadziło liczną pu-
bliczność. 

Na wstępie przedstawicielka gospodarza imprezy, czyli Cen-
trum Kultury i Sportu w Skawinie, Małgorzata Tomala ser-
decznie powitała wszystkich zebranych, a Przewodniczący Za-
rządu TPS Stanisław Grodecki przypomniał pokrótce histo-
rię Koła:

Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo” powstało w październiku 2010 r., nie 
obyło się jednak bez problemów. Siłą napędową przedsięwzięcia była pani Agata 
Lasek oraz szefująca w tamtym okresie TPS pani Ewa Tarnopolska, która wy-
kazała dużą przychylność. Koło początkowo liczyło kilka osób. Spotykano się 
w siedzibie TPS, a do dyspozycji był stół, krzesła i dwie półki w szafie. Dzisiaj 
Koło (nadal działające przy TPS), dzięki przychylności Zarządu Towarzystwa, 
ma bardziej komfortowe warunki. Zostało wygospodarowane może niezbyt 
duże, ale prawie samodzielne pomieszczenie. Panie z „Razemkowa” w większo-
ści są członkami TPS, ale często na spotkania przychodzą także osoby niezwią-
zane z Kołem i Towarzystwem. Koło Robótek Ręcznych rozwija się dynamicz-
nie i obecnie ma dużo większe możliwości prezentowania swoich prac na róż-
nych okolicznościowych spotkaniach i imprezach, nie tylko w Skawinie.

Piąta rocznica powstania Koła Robótek Ręcznych „Razem-
kowo” była wspaniałą okazją do zorganizowania pokazu „mody 
robótkowej”, który jak do tej pory jest jedynym w historii na-
szego miasta. Jubileuszowy pokaz prowadzony był profesjonal-
nie przez Joannę Gądek.

W pierwszej części modelki zaprezentowały haftowane bluz-
ki, tzw. razemki. Haft na rękawach, opracowany przez Agatę 
Lasek, zawiera wybrane elementy z chusty skawińskiej. Pierw-
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sza taka bluzka powstała w 2013 r. Pozostałe zostały wyhafto-
wane przez panie z „Razemkowa” w 2015 r. (w sumie 9 bluzek).

Zamierzeniem pań było zaprezentowanie bluzek w połą-
czeniu z różnymi kreacjami i udowodnienie, że można je no-
sić zarówno do spodni (w tym dżinsów), jak i do eleganckiej 
spódnicy lub „na ludowo”. Motyw haftu z rękawa znalazł się 
na zaproszeniach na ww. imprezę. Panie z Koła mają nadzie-
ję, że w przyszłości stanie się on również znakiem rozpoznaw-
czym „Razemkowa”.

Tematem kolejnej części pokazu była jesień i nadchodząca 
zima. Na wybiegu pojawiły się modelki w wielobarwnych sza-
lach, chustach, czapkach, swetrach, otulaczach, kołowcach oraz 
płaszczach wykonanych na drutach lub na szydełku.

Następnie można było podziwiać eleganckie, klasyczne krea- 
cje z koronkowymi kołnierzykami wykonanymi metodą fry-
wolitkową lub na szydełku. Potem na wybiegu pojawiły się 
modelki w przepięknych szydełkowych sukienkach, komple-
tach lub spódniczkach. Dalej zaprezentowano haftowane bluz-
ki, tuniki i sukienki (hafty na bluzkach oparte były na wzorach 
dawnego haftu kaszubskiego szkoły żukowskiej i borowiackiej, 
haftu podegrodzkiego, bułgarskiego i krakowskiego). Na koń-
cu przedstawiono tradycyjne stroje krakowskie dla dzieci oraz 
przepiękne stroje inspirowane ludowym strojem skawińskim. 
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Gromkie, niesłabnące brawa słychać było od początku do koń-
ca pokazu. Tak wspaniałej publiczności z pewnością mogłyby 
pozazdrościć Skawinie wszystkie światowe pokazy mody. War-
to podkreślić, że na wybiegu w „Sokole” spotkały się aż cztery 
pokolenia! Oprócz pań z „Razemkowa” w pokazie wzięli udział 
członkowie ich rodzin oraz bliskie im osoby. I chociaż przygo-
towaniom towarzyszył stres i obawy (przecież nigdy wcześniej 
czegoś takiego nie było), to efekt końcowy przerósł najśmiel-
sze oczekiwania. Wydarzenie okazało się prawdziwym sukce-
sem „Razemkowa”, a uśmiechy i brawa publiczności oraz póź-
niejsze pozytywne komentarze i gratulacje były najcenniejszą 
nagrodą dla organizatorów i uczestników pokazu. 

Pokaz zorganizowały i wzięły w nim udział członkinie „Ra-
zemkowa”: Zofia Badura, Jadwiga Cholewa, Zofia Dudek, Ma-
ria Dziobek, Władysława Guzik, Zofia Kapera, Irena Kulak, 
Agata Lasek, Danuta Lasek, Wanda Pabian, Elżbieta Panek, 
Katarzyna Polek, Danuta Racułt, Krystyna Sojka, Ewa Tarno-
polska, Magdalena Tarnopolska, Beata Włoch, Zofia Zwierz, 
Janina Żmuda, Ewa Żurek oraz związane z Kołem uczennice: 
Olga Bieda, Ania Lasek i Sabina Wilczek.

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą ze zbiorów Autorki
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Anna Kudela

JUBILEUSZ ŚRODOWISKOWEGO  
DOMU SAMOPOMOCY

Świat się zmienia. Serce po sercu.
Stanisława Szczepaniak

W drugim tygodniu września Środowiskowy Dom Samo-
pomocy obchodził 10-lecie swej działalności. Uroczy-

stości jubileuszowe trwały dwa dni, a rozpoczęły się od dzięk-
czynnej mszy św. w kościele pw. Świętych Apostołów Szymo-
na i Judy Tadeusza w Skawinie. Przy tej parafii działa ŚDS. 
W nabożeństwie oprócz podopiecznych Domu i pracowników 
uczestniczyły ich rodziny i licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Miasta i Gminy Skawina, zaprzyjaźnieni z tą placówką.

Dalsze uroczystości odbywały się w sali teatralnej „Sokoła”. 
Piątkowe spotkanie miało charakter sesji popularno-naukowej. 
Dyrektor Poradni Psychologicznej dr Krzysztof Gerc przygo-
tował prezentację multimedialną na temat psychologicznych 
potrzeb osoby niepełnosprawnej w perspektywie współczes- 
nych badań. Talent pedagogiczny wykładowcy sprawił, że 
ten trudny problem został przedstawiony w sposób ciekawy 
i przystępny. Kolejne zagadnienie Duchowość osoby ze szczegól-
ną wrażliwością omówił dominikanin Andrzej Kostecki. Było 
to pasjonujące wystąpienie, stawiające pytania, na które wielu 
słuchaczy zapewne długo będzie poszukiwać odpowiedzi. Czy 
niepełnosprawność jest darem, czy przeszkodą w życiu ducho-
wym? Jaki ma lub może mieć wpływ na życie sakramentalne? 
Sądzę, że wielu uczestników tego spotkania w ogóle nie zda-
wało sobie sprawy z istnienia takich problemów.

Dyrektorka ŚDS-u Stanisława Szczepaniak podzieliła się 
z  nami swymi doświadczeniami teatralnymi w wystąpieniu 
pt.  Teatr — język duszy osób ze szczególną wrażliwością. O te-
atrze ŚDS-u pisaliśmy już wielokrotnie. Z tą większą radością 
odnotowujemy wydanie ponad 100-stronicowego tomiku Try-
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logia o Aniołach i inne opowiadania. Wiele z tych opowieści zna-
my z adaptacji scenicznej, inne publikowane są po raz pierw-
szy, ale do wszystkich — jestem tego pewna — wrażliwy Czy-
telnik będzie wracał wielokrotnie.

Drugą niespodzianką wydawniczą był okolicznościowy albu-
mik pt. Środowiskowy Dom Samopomocy — 10 lat w Skawinie. 
Jest to właściwie fotokronika życia Domu, opatrzona komenta-
rzem nieocenionej Stasi Szczepaniak. W rozdzialiku Codzien-
ność (s. 13) czytamy: 

[…] życie naszego Domu to nie tylko terapia. To również wspólne świętowanie 
z rodzinami, pielgrzymki, wycieczki, olimpiady zręcznościowe, występy kapeli 
Krewni Pana Boga, kiermasze, wernisaże, odwiedziny przyjaciół, tańce i pra-
ce w polu. To małe radości i zmartwienia. To wiersz, który ktoś napisze, a inny 
ktoś przeczyta. To smutna historia, którą ktoś opowie, by inny zapłakał. To miłe 
słowo i czuły gest. To też zranienia i przebaczanie…

O tym wszystkim mówiła pani Stasia podczas gali urodzi-
nowej ŚDS-u. Była sala wypełniona po brzegi, były kwiaty 
i  życzenia, i — co ważne — panowała atmosfera serdeczno-
ści i uznania dla tej placówki, która, z jednej strony, potrzebuje 
pomocy, z drugiej — tak wiele dobra wnosi do naszego życia.

Na zakończenie podopieczni Domu wystawili premierowe 
przedstawienie pt. Opowieści o Małym Księciu. Była to uwspół-
cześniona, głęboko poruszająca wersja utworu Exupery’ego 
oparta nie tyle na treści książeczki, ile na jej przesłaniu. Obok 
Małego Księcia i róż głównymi bohaterami Opowieści jest para 
rodziców oczekujących narodzin dziecka obciążonego zespo-
łem Downa oraz Anioł Biały i Anioł Czarny. Reprezentują 
oni przeciwstawne poglądy na to, co zrobić w tej sytuacji. Czyj 
głos zwycięży?

W finałowej scenie, w cichym ogrodzie, gdzie Mały Książę 
troskliwie pielęgnuje swe krzewy różane, pojawia się grupa lu-
dzi z „naszego świata”. Są dobrze ubrani, pewni siebie, hałaśli-
wi. Czują się jednak zdezorientowani i zagubieni w obecności 
chłopca podlewającego ogród, w którym pod jego ręką zaczy-
nają rozkwitać kwiaty.
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„Ludzie na twej planecie hodują w jednym ogrodzie tysiące 
róż i nie znajdują w nich tego, czego szukają. A tymczasem to, 
czego szukają, może być ukryte w odrobinie wody lub w jed-
nej róży” — mówi Mały Książę do jednego z przybyszów, po-
dając mu konewkę. Kierowca drogiego auta staje u jego boku, 
by obudzić uśpiony ogród… Chyba to samo od dziesięciu lat 
dzieje się między ŚDS-em a jego sympatykami.

Po tej potężnej dawce emocji goście zostali zaproszeni na 
poczęstunek. Ciasta upiekły rodziny uczestników, a tort był 
prezentem od Cukierni Zając. Uczestniczące w tych wydarze-
niach przedstawicielki Zarządu TPS: Ewa Tarnopolska i Anna 
Kudela dołączyły do grona składających Jubilatom życzenia 
i  wręczyły skromny upominek: parę małych laleczek w  ska-
wińskich strojach.

Wielkie dzieła wymagają wielkiego zaangażowania i umy-
słu, i serca. Tak właśnie pracuje Stanisława Szczepaniak i wszy-
scy jej Współpracownicy. Odczuwają to nie tylko podopiecz-
ni Domu, ale także my, zwykli zjadacze chleba. Pod Waszym 
wpływem nasze serca też się rozgrzewają — może nawet sta-
jemy się trochę lepsi... Za to również Wam dziękujemy!
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Katarzyna Witek

FLIRT Z MELPOMENĄ — INTEGRACYJNE 
SPOTKANIA Z TEATREM

Tytułowy projekt rozpoczął 
się 17 września 2015  r. 

warsztatami wprowadzającymi, 
które dla młodzieży z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Ko-
pance przygotowali nauczy-
ciele (oligofrenopedagodzy) ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Skawinie. Pedagodzy: Marta Krawiec, 
Anna Kukla oraz Arkadiusz Drozdek przeprowadzili zajęcia, 
w trakcie których dzieci miały okazję dowiedzieć się m.in., co 
to jest niepełnosprawność intelektualna, czy przyjaciel z  nie-
pełnosprawnością to wstyd, jak można pomóc osobom z  nie-
pełnosprawnością, tym słabszym, często postrzeganym jako 
inni, głupsi. Nauczyciele starali się pokazać, iż mimo, że wy-
chowankowie Ośrodka często różnią się od swoich rówieśni-
ków (ze szkoły w Kopance) wyglądem i mają obniżoną spraw-
ność intelektualną, to są pogodnymi, uśmiechniętymi i wrażli-
wymi dziećmi, otwartymi na kontakt z drugim człowiekiem. 
Pedagodzy, przedstawiając swoich wychowanków, starali się 
przekonać uczniów, aby udział w projekcie potraktowali jako 
niezwykłą przygodę, możliwość poznania nowych, ciekawych 
ludzi, a być może nawiązania trwałych przyjaźni.

Kolejnym punktem programu było, przygotowane przez pa-
nie: Ewę Wrzoszczyk, Agatę Wiśniowską-Jędrusiak i Wiolet-
tę Łosiniecką, ognisko integracyjne, które również odbyło się 
w  Kopance. Patrząc na niebo o poranku, trochę obawialiśmy 
się, że pogoda może nam spłatać figla, ale ani jedna kropla 
deszczu nie przeszkodziła nam w świetnej zabawie. Wspaniałe 
powitanie zgotowali dzieciom ze Skawiny ich koledzy z Ko-
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panki. Czekały na nas stoły zastawione samymi smakołykami, 
a dodatkową niespodzianką była obecność podczas ogniska… 
strażaków. Możliwość przymierzenia stroju i przejażdżki wo-
zem strażackim była jedną z największych atrakcji tego dnia. 
O zabawy integracyjne zadbały panie: Anna Szatko i Joanna 
Węgrzyn z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Dzieci 
spędziły cały dzień na wspólnej zabawie, uczestniczyły w kon-
kursach i oczywiście zajadały się przygotowanymi smakoły-
kami. Dobrym pomysłem okazał się podział całej czterdzie-
stoosobowej grupy na pięć zespołów. W każdym z nich było 
pięcioro uczniów z Kopanki i troje wychowanków Ośrodka. 
Dzieci w mniejszych grupach bardzo szybko znalazły wspólne  
tematy do rozmów. 

7 października uczestnicy projektu wyruszyli w niezwykłą 
podróż po świecie teatru. Ta wymagająca wędrówka rozpo-
częła się od najtrudniejszego dzieła scenicznego, czyli opery, 
zwykle pojmowanej jako sztuka dla najbardziej wtajemniczo-
nych. My wybraliśmy się na spektakl, który był jednocześ- 
nie edukacyjną opowieścią o operze. Przedstawienie Opera 
B/O, bo o nim mowa, wyreżyserował pan Sławomir Rokita, 
który w przystępny i dowcipny sposób opowiadał o tym: Czy 

M. Suzin, A. Kukla, D. Brózda, D. Gwóźdź i K. Torba na tropie zagadki T. Kantora 
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orkiestra symfoniczna gra tylko symfonie? Czy operetka to 
mała opera? Czy balet tańczy wyłącznie na balach? Kto stra-
szy w Strasznym dworze? Czy na próbę generalną przycho-
dzi generał? I wreszcie — co dzieje się za kulisami, gdy na 
scenie trwa spektakl? W trakcie spektaklu usłyszeliśmy naj-
piękniejsze arie operowe w wykonaniu solistów Opery Kra-
kowskiej, m.in. ze Strasznego dworu, Carmen, Don Giovannie-
go. Obejrzeliśmy fragment baletu Śpiąca królewna oraz pozna-
liśmy różnice pomiędzy operą, operetką i musicalem. Mieli-
śmy okazję przenieść się w czasie i przestrzeni oraz poznać 
najpiękniejsze i najważniejsze sceny operowe świata, poczy-
nając od Mediolanu, przez Wiedeń, na Warszawie kończąc. 
Opowieść przeplatana była ćwiczeniami z publicznością, która 
mogła spróbować swych sił na scenie, także w trakcie zbioro-
wego wykonania jednego z utworów. 

Kolejnym punktem naszych integracyjnych spotkań z te-
atrem był spektakl Towarzystwo Pana Brzechwy, który to obej-
rzeliśmy 20 października w Teatrze Groteska w Krakowie. 
Już w czasie jazdy autokarem można było zauważyć, jak wie-
le zmieniło się w relacjach pomiędzy wychowankami SOSW 
a uczniami Szkoły Podstawowej w Kopance. Teraz to już spo-
tkania kolegów, a nie osób zdrowych z osobami z niepełno-
sprawnością. Nie do pominięcia jest tu rola pedagogów, któ-
rzy pomagają zrozumieć dzieciom, na czym — w codziennym 
kontakcie — polega integracja.

Według reżysera Jana Polewki obejrzany spektakl to: 

Sceniczne przedstawienie opowieści Jana Brzechwy o Tomku Dropsie, który 
opuścił swych braci i założył własny, wędrowny teatr. Podczas wędrówki Tom-
ka spotykamy innych bohaterów wierszy dziecięcych Brzechwy — na muzykal-
nej łące pojawiają się: Chrząszcz i Wół, Biedronka i Żuk, dwa Barany i Czapla 
z Żurawiem, a potem, w miasteczku, Strażacy przedstawiający operę strażacką 
Pali się wraz z pokazem „sztucznego ognia i prawdziwego gaszenia”. W drugiej 
części, po występie Grupy Dropsa na rynku, mamy rozśpiewaną restaurację „pod 
Dynią” i zaspany hotel „pod Susłem”, skąd do Krakowa zabiorą wszystkich sa-
mochody Wojewody, aby tam rozweselili i pocieszyli jego chorą wnuczkę. Za 
to Dziadek-Wojewoda nie poskąpi im nagrody, a jego urzędnicy nie będą dla 
artystów tak skąpi, jak to zwykle bywa.
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Po raz drugi do Teatru Groteska udaliśmy się 29 październi-
ka, by obejrzeć przedstawienie Porwanie Baltazara Gąbki, czyli 
Smok & Roll. Uwspółcześniona wersji powieści Stanisława Pa-
gaczewskiego przypadła młodym widzom do gustu. Uczło-
wieczony Smok Wawelski jest w tym spektaklu uosobieniem 
przyjaźni, lojalności i odwagi. Na wieść o porwaniu profeso-
ra Gąbki wyrusza w daleką i niebezpieczną podróż, by urato-
wać przyjaciela. Współczesna muzyka bardzo podobała się wi-
dzom — usłyszeliśmy przeboje takich gwiazd światowej sceny 
muzycznej, jak m.in. The Doors i The Rolling Stones. Organi-
zatorom projektu olbrzymią radość sprawia coraz bardziej wi-
doczna integracja wychowanków SOSW i uczniów z Kopan-
ki. To już spotkania starych dobrych znajomych. Przykładem 
niech będzie to, że w czasie jazdy autokarem dzieci z Kopan-
ki i uczniowie ze Skawiny siedzieli razem. Dodatkowo, jak tyl-
ko ktoś potrzebował pomocy, to od razu obok znajdywał po-
mocną dłoń.

Następnym krokiem było uczestnictwo 4 listopada w nie-
zwykle nowatorskim przedsięwzięciu, jakim była zorganizo-
wana na potrzeby projektu gra miejska Kantor w Krakowie. 
Głównym celem zabawy było zapoznanie młodzieży z życiem 
i  twórczością Tadeusza Kantora. W tym roku przypada bo-
wiem 100. rocznica urodzin artysty. Ten znakomity polski re-
żyser, malarz i scenograf nie tylko nie znajduje się w podstawie 
programowej dla szkół podstawowych, ale także nie jest znany 
dorosłym — niewielu umiałoby powiedzieć, kim był. Ten trud-
ny temat nie wystraszył jednak uczestników. 

Kraków powitał nas piękną, słoneczną pogodą. Pierwszym 
przystankiem była siedziba Fundacji Wspierania Badań nad 
Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej przy ul. Sien-
nej 5. Fundacja była bowiem organizatorem naszej gry. Został 
tam odczytany list Tadeusza Kantora, w którym reżyser skarży 
się, że skradziono mu pięć fotografii, które miały być podstawą 
do namalowania przez niego portretu wielkiej, polskiej aktorki 
Heleny Modrzejewskiej. Naszym zadaniem było więc odnale-
zienie tychże fotografii, ukrytych w różnych punktach Krako-
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wa. Zostaliśmy podzieleni na pięć grup; w każdej było pięcioro 
uczniów z Kopanki i troje wychowanków SOSW. Każda gru-
pa miała szukać fotografii w jednym miejscu związanym z ży-
ciem lub twórczością Kantora. Najpierw jednak trzeba było od-
gadnąć, co to za miejsce. Dzieci szybko rozwiązały tę zagadkę 
i grupy wraz z opiekunami udały się:

— na Planty, a dokładnie na ul. Szewską 22, gdzie w czasie 
II wojny światowej działał w tajemnicy przed okupantem Te-
atr Niezależny;

— do Narodowego Teatru Starego, w którym Kantor praco-
wał, m.in. jako scenograf;

— do Klasztoru i Bazyliki oo. Franciszkanów, gdzie znaj-
duje się witraż Stanisława Wyspiańskiego, którego twórczością 
interesował się Kantor;

— do Krzysztoforów;
— do dawnej pracowni Kantora przy ul. Siennej 7/5.
W każdym z tych miejsc na grupę uczestników czekał Agent, 

który zadawał różne zadania. Ich wykonanie umożliwiało zdo-
bycie fotografii. Dwie grupy odtwarzały układ sceniczny z wy-
branych sztuk Kantora, inna kolorowała jeden z jego obrazów, 
kolejna poszukiwała w teatrze rekwizytów, a ostatnia malowała 
parasole, które stanowiły jeden z ulubionych przedmiotów ar-
tysty. Każde zadanie sprzyjało integracji naszych uczestników. 
Dzieci pomagały sobie nawzajem, by szybciej ukończyć zada-
nie i, co zrozumiałe, wygrać grę! Dodatkowo mieliśmy możli-
wość zwiedzenia miejsc, w których odbywała się gra. Wszyst-
kim grupom udało się odzyskać fotografie. Ale to nie koniec 
trudności. Okazało się bowiem, że zdjęcia zostały pocięte i mu-
sieliśmy je na nowo ułożyć z kawałków. Nasz trud został do-
ceniony. W siedzibie Fundacji — na zakończenie gry — każ-
dy uczestnik otrzymał pamiątkową nagrodę.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszyst-
kim osobom z Fundacji, z zastępcą dyrektora ds. dydaktyki In-
stytutu Kultury UJ — dr Alicją Kędziorą — na czele, za trud 
włożony w organizację tego przedsięwzięcia. Organizatorzy 
udowodnili, że dzięki nowatorskiemu podejściu i zaangażo-
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waniu obu stron można przekazywać wiedzę, nawet na bardzo 
trudne tematy, a takim dla uczestników projektu było z pew-
nością życie i twórczość Tadeusza Kantora.

Ostatnim elementem projektu była złożona 17 listopada 
trzecia już wizyta w Teatrze Groteska, w czasie której zwie-
dziliśmy kulisy teatru, obejrzeliśmy piękny zbiór teatralnych 
lalek, przymierzyliśmy stroje, a na koniec zasiedliśmy wygod-
nie w fotelach, by obejrzeć spektakl pt. Ania z Zielonego Wzgó-
rza. Jest to opowieść o rudowłosej Ani Shirley, sierocie, która 
w domu Mateusza i Maryli Cuthbertów szuka akceptacji i ro-
dzinnego ciepła. Ach, jak bardzo na miejscu jest ta historia. 
Czyż tak wiele różni podopiecznych SOSW od Ani? Czyż nie 
właśnie ciepła i akceptacji poszukują oni wśród swoich zdro-
wych rówieśników? 

Projekt realizowany był przez: Towarzystwo Przyjaciół Ska-
winy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie, 
Zespół Placówek Oświatowych w Kopance, Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Skawinie oraz Fundację Skawińskie Centrum 
Wolontariatu i uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultu-
ra Dostępna”.
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Katarzyna Witek

GALICJA WCZORAJ I DZIŚ

Realizowany przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Ska-

winy, Fundację Skawińskie 
Centrum Wolontariatu oraz 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
projekt „Dialog międzykulturowy od kuchni” miał na celu uka-
zanie wielobarwnej społeczności galicyjskiej i jej wpływu na 
obecny obraz kulturowy Małopolski. Zwrócono szczególną 
uwagę na potrzebę przyjaznego współistnienia różnych naro-
dowości na tym samym terenie, co było cechą charakterystycz-
ną Polski przez wieki. Uczestnicy projektu (osoby 60+) wzięli 
udział w warsztatach informatycznych, które odbywały się 
w MultiCentrum w Skawinie, warsztatach na temat zdrowego 
żywienia oraz warsztatach kulturowych połączonych z degusta-
cją potraw charakterystycznych dla pięciu różnych kuchni:  
żydowskiej, austriackiej, węgierskiej, łemkowskiej i ukraińskiej. 

W trakcie warsztatów informatycznych uczestnicy mieli za 
zadanie zapoznać się z programem Word oraz przygotować 
ulubiony, rodzinny przepis kulinarny w wersji elektronicznej. 
Zbiór tych przepisów będzie dostępny na stronie TPS i SCW. 
Uczestnicy wielokrotnie korzystali z możliwości, jakie daje In-
ternet, m.in. wyszukując informacje o kulturach omawianych 
w czasie trwania projektu, różnych restauracjach czy szukając 
konkretnych przepisów kulinarnych. Dowiedzieli się, w jaki 
sposób można dotrzeć do poradników dla kucharzy amatorów 
czy odnaleźć przepisy kulinarne z różnych stron świata. 

Cykl spotkań dotyczących zdrowego żywienia bardzo przy-
padł do gustu seniorom. Zdobyli oni wiedzę m.in. o tym, jak 
powinien wyglądać ich codzienny jadłospis, jak go skompo-
nować, by był pełnowartościowy i zawierał wszystkie składni-
ki z poszczególnych grup żywieniowych w odpowiednich pro-
porcjach. Poznali także podstawowe pojęcia związane z die-
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tetyką i zdrowym odżywianiem, takie jak: talerz żywienio-
wy (piramida żywieniowa), węglowodany, białka, oraz ich rolę 
w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Przybliżone zo-
stało również pojęcie kalorii i jej przeliczniki. Prowadząca 
warsztaty — dietetyk Karolina Cudzich-Gunia — zapoznała 
uczestników z chorobami, jakie dotykają osoby w wieku doj-
rzałym, oraz zaproponowała diety wspomagające ich leczenie. 
Ostrzegano też przed chwytami marketingowymi stosowany-
mi przez producentów żywności. Pokazano, jak wybierać pro-
dukty zdrowe i często tańsze niż te uznanych marek. W zaję-
ciach odbywających się w MultiCentrum i w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej wzięli również udział jak zawsze niezawodni, 
służący pomocą uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich w Ska-
winie, których opiekunem jest pani Ilona Okarmus.

Warsztaty dotyczące dialogu międzykulturowego odbywa-
ły się w Krakowie — w restauracji Galicja. W trakcie spo-
tkań uczestnicy wysłuchali wykładów na temat pięciu kultur 
oraz mieli możliwość spróbowania dań charakterystycznych dla 
każdej z nich. Na początku zapoznaliśmy się z historią, kultu-
rą i obyczajami narodu żydowskiego. Omówienie miało formę 
prezentacji multimedialnej, mini wykładu oraz dyskusji. Przy-
bliżono okoliczności przybycia i osiedlenia się Żydów na zie-
miach polskich, ślady życia i działalności Żydów w Skawinie 
i Krakowie (zabytki, place, synagogi), zwyczaje życia codzien-
nego (wygląd, strój) oraz tradycje i zwyczaje religijne (symbo-
le związane z kulturą i religią, święta, muzyka). Realizowany 
program nie tylko pozwolił na zdobycie podstawowej wiedzy 
o judaizmie, ale także miał za zadanie przekazania uczuciowe-
go ciepła i czaru obecnego w nie zawsze prawidłowo ocenianej 
kulturze Żydów, która, mimo że inna, jest równie wartościo-
wa i ciekawa. Kolejne dwa spotkania można nazwać podróżą 
po monarchii austro-węgierskiej. Nie sposób było nie wprowa-
dzić do programu punktu dotyczącego historii monarchii od 
1848  r., czyli od Wiosny Ludów, aż po jej upadek w  1918  r. 
Opowieść prowadzącego warsztaty pełna była anegdot z życia 
cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej Sisi oraz przykładów 
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obrazujących jego politykę, w której kierował się zasadą divi-
de et impera (dziel i  rządź). Nie mogło obyć się bez ciekawo-
stek kulinarnych. Niezwykle popularny w Polsce kotlet scha-
bowy to naturalny następca Wiener Schnitzel, również nasze 
pyzy mają austriackie korzenie. Mieliśmy okazję zjeść tradycyj-
ne dania kuchni austriackiej: klare Rindsuppe mit Wiener Ein-
lage (rosół wołowy z wiedeńską wkładką), Wiener Schnitzel 
oraz sernik na deser. W trakcie trzeciego spotkania przybliża-
jącego kulturę węgierską degustowaliśmy leczo, podane w for-
mie zupy, bitki wołowe z kluskami kładzionymi oraz naleśni-
ki a’la Gundel. 

Niezwykle interesująco zapowiadają się grudniowe warsztaty, 
które dotyczyć będą kultury łemkowskiej i ukraińskiej. 

Mamy nadzieję, że projekt „Dialog międzykulturowy od 
kuchni” przypadł do gustu naszym seniorom i skutecznie po-
łączył przyjemne z pożytecznym.

Projekt realizowany był w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020 i współfinansowany ze środków Ministerstwa Pra-
cy i Polityki Społecznej. 

Uczestnicy projektu poznają walory kuchni żydowskiej (fot. J. Węgrzyn)
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Agnieszka Kozień

ODBLASKOWA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa nr 5 mieszcząca się w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie po raz dru-

gi przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego or-
ganizatorami są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium 
Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego. 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców 
i  opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obo-
wiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych 
i  promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia 
w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego 
najbardziej aktywne szkoły podstawowe, realizujące ideę wy-
posażania uczniów w elementy odblaskowe. Szkoła prowadzi-
ła akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na dro-
dze z domu do szkoły i z powrotem. W ramach „Odblasko-
wej Szkoły” przeprowadzono szereg inicjatyw, do których za-
liczyć można: 

— ogólnoszkolne konkursy: plastyczny, dotyczący bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, konkurs wiedzy o bezpieczeń-
stwie ruchu drogowego (w obecności funkcjonariusza z komi-
sariatu w Skawinie);

— zajęcia pozalekcyjne związane z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego (zajęcia przygotowujące dzieci do egzaminu na kar-
tę rowerową, program „Klub Bezpiecznego Puchatka”);

— zajęcia na miasteczku komunikacyjnym w Skawinie ma-
jące na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

— prelekcje prowadzone przez straż miejską dotyczące obo-
wiązku noszenia odblasków;

— imprezy (festyny, zajęcia w plenerze) promujące bezpie-
czeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły; 
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— wyjazd do Ogrodzieńca;
— spotkanie dzieci z instruktorami nauki jazdy na placu 

manewrowym, gdzie odbyły się interesujące prelekcje na te-
mat bezpiecznego korzystania z drogi przez dzieci; instrukto-
rzy przede wszystkim podkreślali, aby używać odblasków po 
zapadnięciu zmroku;

— wyposażenie wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej 
w  kamizelki odblaskowe oraz inne elementy odblaskowe, 
z których korzystają na co dzień w drodze do i ze szkoły.

Szkoła starała się również w oryginalny sposób wpływać na 
poprawę bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym, organizu-
jąc zajęcia z psem przewodnikiem — labradorką Mambą, któ-
ra wraz z opiekunem uczyła prawidłowego przejścia przez ulicę.

W czasie trwania akcji wielokrotnie były poruszane tema-
ty dotyczące bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szko-
ły. Poprzez takie działania utrwalamy nawyk noszenia odbla-
sków dla własnego bezpieczeństwa, gdyż mogą one niejedno-
krotnie uratować życie. 
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NASZE SPRAWY 

15 października 
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Komi-
sji Edukacji Narodowej w Skawinie zaprosili przedstawicieli Za-
rządu TPS na obchody Święta Patrona Szkoły. Jak co roku była 
to okazja do złożenia uroczystego ślubowania przez uczniów klas 
pierwszych. Wśród licznie zebranych gości pierwszoklasiści ślubo-
wali na sztandar szkoły m.in.: zdobywać wytrwale wiedzę i umie-
jętności dla dobra Ojczyzny, rzetelnie i odpowiedzialnie wypeł-
niać obowiązki gimnazjalisty, poszukiwać w swoim życiu praw-
dy, dobra i piękna.

Tradycją gimnazjum jest to, że każdego roku wybiera się inny 
motyw przewodni uroczystości. Tym razem były to języki obce. 
W związku z tym dopełnieniem uroczystości był występ uczniów 
klas starszych, którzy w kilku scenkach pokazali korzyści płynące 
z ich nauki. Na koniec pierwszoklasiści zaśpiewali w czterech ję-
zykach znaną na całym świecie piosenkę Panie Janie.

 (C. K.)

27 października 
W tym dniu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiań-
skiego w Skawinie odbyła się uroczystość pasowania na uczniów 
klasy pierwszej szkoły podstawowej. Motywem przewodnim przy-
gotowanego z tej okazji przedstawienia była intryga złej czarow-
nicy, która zamieniła panią dyrektor w bryłę lodu. Aby zdjąć urok, 
pierwszoklasiści musieli udowodnić, że zasługują na miano „super- 
ucznia” i rozwiązać wszystkie zadania. Uczniowie z pomocą do-
brych duszków — uczniów starszych klas — wykonali wszyst-
kie polecenia wiedźmy, wykazując się przy tym ogromnymi umie-
jętnościami z zakresu bezpieczeństwa, wiedzą na temat miasta 
i  gminy, w  której mieszkają, oraz wiedzą o Polsce. Kiedy pierw-
szoklasiści zdali „egzamin” (na szóstkę), czarownica uwolniła pa-
nią dyrektor i można było przystąpić do uroczystego ślubowania. 
Po ślubowaniu pierwszoklasistów tradycyjnie ślubowanie złożyli 
rodzice oraz nauczyciele. Po złożeniu uroczystej przysięgi dy-
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rektor szkoły wspólnie z zaproszonymi gośćmi pasowała „zacza-
rowanym ołówkiem” każdego pierwszoklasistę na ucznia Szko-
ły Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie. 

(S. G.)

29 października
Seria ślubowań pierwszoklasistów zakończyła się w ostatni czwar-
tek października w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie: stu 
dwudziestu pierwszaków, rozpoczynających naukę w  sześciu od-
działach, zostało pasowanych na uczniów po złożeniu stosownego 
przyrzeczenia na sztandar szkoły. Potem zaprezentowany został 
świetny program artystyczny z udziałem bohaterów tej uroczysto-
ści oraz szkolnych zespołów, chóru i grupy tanecznej. Wszystko 
było perfekcyjnie przygotowane. Powszechne zdumienie wywo-
ływał fakt, że w ciągu zaledwie kilku tygodni zdołano zamienić 
grupę stu dwadziestu małych dzieci w zwarty zespół, który nawet 
hymn szkoły odśpiewał z pamięci, bez żadnych ściągawek, czysto 
i równo. Sukces imprezy był zbiorowym dziełem Uczniów, Na-
uczycieli z Dyrekcją na czele, oraz Rodziców współpracujących ze 
szkołą. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wielu suk-
cesów w nauce.

(A. K.)

29 października
W tym dniu regionaliści małopolscy i Orawianie pożegnali uro-
czyście zmarłego kapelana Małopolskiego Związku Regionalnych 
Towarzystw Kultury — księdza Władysława Pilarczyka. Ksiądz 
Władysław był współorganizatorem małopolskiego ruchu re-
gionalnego, długoletnim Przewodniczącym Zarządu MZRTK, 
a  później Honorowym Przewodniczącym. W latach 1994–2002 
był członkiem Prezydium Rady Krajowej Regionalnych Towa-
rzystw Kultury. Kilkakrotnie gościł w Skawinie na zaprosze-
nie TPS, był również obecny na otwarciu Muzeum Regionalne-
go w Skawinie. Uroczystość pogrzebowa rozpoczęła się mszą św. 
w kościele parafialnym w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Ksiądz zo-
stał pochowany na cmentarzu parafialnym. Uroczystości przewod-
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niczył ks. bp. Tadeusz Pieronek. Wśród 14-osobowej delegacji re-
gionalistów z MZRTK w pogrzebie uczestniczyli: Kazimiera Ska-
łuba i Jan Liskiewicz — z pożegnalną wiązanką kwiatów od TPS. 
Ksiądz był wielce zasłużonym regionalistą i skromnym, wspania-
łym człowiekiem. Będzie nam Go bardzo brakowało.

(K. S.)

5 listopada
W tym roku obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się już 
5 listopada uroczystościami w Zespole Placówek Oświatowych 
w Krzęcinie. Połączone zostały z drugą rocznicą nadania 77. dru-
żynie harcerskiej, działającej w tej szkole, imienia batalionu „Bie-
dronka” oraz czwartą rocznicą posadzenia Dębów Pamięci gen. 
broni Stanisława Hallera i kpt. Feliksa Grabskiego, oficerów za-
mordowanych w Katyniu, związanych z ziemią krzęcińską. Ha-
słem przewodnim uroczystości, przygotowanej przez dyrekcję 
szkoły, nauczycieli i opiekunów harcerzy, było: „To nasze miej-
sce… To nasz kraj”. Zaprezentowano piękne widowisko poetyc-
ko-muzyczne, przedstawiające historię Polski od czasów zaborów 
do zakończenia II wojny światowej. Uczestnicy wzięli także ak-
tywny udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych. Wśród licznie 
zebranych gości nie zabrakło delegacji TPS w składzie: Stanisław 
Grodecki i Stanisław Cinal.

(S. G.)

10 listopada
„Bo wolność krzyżami się mierzy” — pod takim hasłem w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Skawinie odbyła się Wieczornica Niepodleg- 
łościowa upamiętniającą 97. rocznicę odzyskania wolności przez 
naszą Ojczyznę. Korabnickie Wieczornice Niepodległościowe na 
stałe wpisały się w kalendarz obchodów Święta Niepodległości 
w naszym mieście. Tegoroczna była już siódmą z rzędu uroczysto-
ścią patriotyczną. Przygotowane przez nauczycieli i uczniów wido-
wisko miało podniosły, patriotyczny charakter. Była to też okazja 
do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i żołnierskich. Jak 
co roku w uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu nasze-
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go Towarzystwa: Ewa Tarnopolska, Czesława Kopeć i Stanisław 
Grodecki, a także od lat związani z tą szkołą członkowie TPS: 
Kazimiera Skałuba i Stanisław Cinal.

(S. G.)

11 listopada
Obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, odprawioną w Ko-
ściele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Ska-
winie. Po jej zakończeniu — w asyście pocztów sztandarowych 
szkół, straży pożarnej oraz organizacji pozarządowych — miesz-
kańcy uroczyście przemaszerowali na skawiński Rynek. Towarzy-
szyła im Orkiestra Dęta „Sygnał” z Radziszowa. Na Rynku mog- 
liśmy wysłuchać krótkiego programu okolicznościowego w wyko-
naniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. W tak 
ważnych uroczystościach nie mogło zabraknąć sztandaru TPS. 
Tym razem poczet sztandarowy stanowili: Grażyna Woźniczka, 
Krystyna Sojka, a chorążym był Bolesław Jamróz.

(S. G.)

14 listopada
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pozowicach oraz Stowarzy-
szenie „Altruiści z Pozowic” zorganizowali kolejny IV Pozowic-
ki Festiwal Smaków pt. „Jesienne smaki”. W jego ramach mogli-
śmy obejrzeć inscenizację Wykopki, przygotowaną przez nauczy-
cieli i uczniów pozowickiej szkoły. Rozstrzygnięto także konkurs 
szkolny pt. „Dynia w różnych odsłonach, czyli jak zrobić dynię 
bez użycia dyni”. Zaprezentowano potrawy regionalne, które moż-
na było degustować. Festiwalowi towarzyszyła wystawa prac rę-
kodzielniczych. W zaprzyjaźnionej z TPS pozowickiej szkole nie 
zabrakło naszej delegacji w składzie: Ewa Tarnopolska, Czesława 
Kopeć, Stanisław Grodecki i Stanisław Cinal.

(S. G.)


