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Leszek Kapłon

Polowa Drużyna  
skawińskiego „sokoła” —  
Domniemani świaDkowie  
szarży rokitniańskiej

od wielu lat pasjonuję się historią mojej rodzinnej miejscowości. 
Ze szczególnym upodobaniem badam jej dzieje w okresie autono-
mii galicyjskiej1, kładąc nacisk na militarny ich aspekt. Z mojej do-
tychczasowych badań wynika, że wielkich bitew tutaj nie stoczono, 
ba nawet najmniejszej potyczki, niemniej jednak cała ówczesna spo-
łeczność uczestniczyła w wydarzeniach, które miały ogromny wpływ 
na historię naszego kraju. obecnie mało kto wie, że z najbliższych 
okolic Skawiny i radziszowa pochodziło wiele osób, które w latach 
1914–1918 poświęciły swoją młodość dla idei narodowowyzwoleń-
czej. to właśnie dzięki nim 100 lat temu Polska odzyskała niepod-
ległość. Dziś u progu setnej rocznicy tych wydarzeń, sądzę że warto 
przypomnieć wszystkim mieszkańcom gminy Skawina o ich ogrom-
nym poświęceniu. W  tym miejscu pragnę poinformować czytelni-
ków, że to właśnie z Galicji pochodziło wiele osób, które z chwi-
lą odzyskania przez Polskę niepodległości przejęły ciężar zarządza-
nia zdewastowaną w wyniku działań wojennych gospodarką, wpro-
wadzania polskiego sądownictwa, rozwoju oświaty i kultury. należy 
również wspomnieć, że jej ówcześni mieszkańcy jako jedni z pierw-
szych podjęli walkę o utrzymanie ziem etnicznie polskich w grani-
cach odradzającego się państwa pomimo szeregu roszczeń teryto-
rialnych wysuwanych przez państwa powstałe po 1918 r., w wyniku 
rozpadu monarchii austro-Węgierskiej. Jednak trzeba również za-
znaczyć, że to wszystko nie mogłoby się wydarzyć, gdyby monarchia 

1 autonomia galicyjska — status prawno-polityczny ziemi polskiej pod zaborem au-
striackim (oficjalnie — Królestwo Galicji i Lodowerii), która w latach 1860–1873 na 
skutek ugody otrzymała prawo do wprowadzenia języka polskiego jako urzędowego, 
wyłonienia w drodze wyborów bezpośrednich Sejmu Krajowego, Wydziału Krajowe-
go, rady Szkolnej Krajowej i innych (za: Encyklopedia popularna PWN, t. I, Warsza-
wa 1997, s. 266, 267). 



— 5 —

Habsburgów nie sprzyjała powstawaniu wszelkich ruchów społecz-
nych, począwszy od „Sokoła”, przez partie chłopskie, a na narodo-
wej Demokracji kończąc. to właśnie one w znaczący sposób przy-
czyniły się do powstania wszystkich formacji paramilitarnych, które 
w okresie późniejszym stały się trzonem odrodzonego Wojska Pol-
skiego. I choć idea panslawizmu2, która legła u podstaw tworzenia 
tego ruchu, nie mogła być zaakceptowana przez Polaków z uwagi na 
bolesne doświadczenia ze strony rosyjskiego imperium, to ruch so-
koli, bo o nim tu mowa, zaczął rozwijać się prężnie i wkrótce ogar-
nął całą Galicję. Pierwsze gniazdo na ziemiach polskich powstało w 
1866 r. we Lwowie. W późniejszym okresie zostało nazwane Soko-
łem macierzą. W Krakowie pierwsze gniazdo towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół” powstało 23 lutego 1885 r., a po 11 latach działal-
ności walnie przyczyniło się do powstania gniazda skawińskiego. Są 
dowody na to, że krakowscy sokoli wielokrotnie odwiedzali Skawi-
nę i byli entuzjastycznie witani przez młodzież i dorosłą społeczność 
skawińską. Już w roku 1892 doszło do wizyty, która stała się okazją 
do manifestacji patriotycznej. Postawiono wtedy bramę na powitanie, 
deklamowano wiersze, a następnie zebrani udali się do lasu na Ba-
gienkach3, gdzie odbył się festyn z zabawą taneczną do białego rana. 
W Skawinie towarzystwo rozpoczęło swoją działalność od Walnego 
Założycielskiego Zebrania Członków [czy to pełna nazwa?], które 
odbyło się 19 kwietnia 1896 r. W czasie zebrania wyłoniono pierw-
szy Zarząd, Komisję rewizyjną, Sąd Koleżeński i Wydział. Zarząd 
składał się z pięciu osób. Prezesem został albin Kolloros4, jego za-

2 Panslawizm — nazwa prądów ideowych o różnym zabarwieniu politycznym 
w XIX–XX w., mających na celu zjednoczenie Słowian; w rosji wyrósł z doktryny  
słowianofilów (antyteza rosji i europy) (za: Encyklopedia popularna PWN, t. VII, 
Warszawa, s. 91). 

3 Las na Bagienkach — nieistniejący obecnie bór sosnowy między Skawiną a Bor-
kiem Szlacheckim. W miejscu, gdzie rósł, po II wojnie światowej wybudowano Hutę 
aluminium i elektrownię Skawina. Jeszcze na początku lat 70 ubiegłego wieku moż-
na było tam spotkać pojedyncze wiekowe sosny (przypis własny).

4 albin Kolloros — ur. ok. 1847 r. w Dobrowitzu, zm. 28 marca 1910 r. w Podwoło-
czyskach, z pochodzenia Czech, mistrz piwowarski, dzierżawca browarów w Jaszczuro-
wej i radziszowie, właściciel pierwszego browaru parowego w Skawinie. Inicjator utwo-
rzenia gniazda skawińskiego „Sokoła” i jego pierwszy prezes. Członek założyciel towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Czeskiej w Krakowie (przypis własny).
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stępcą Bronisław Peszkowski5, sekretarzem Czesław Czapkiewicz6, a 
funkcję skarbnika powierzono Władysławowi Sikorskiemu. 

W skład Komisji rewizyjnej weszli: florian Popiel, Karol Sousedik7 
i Ludwik Hachorkiewicz8, a na członków Sądu Koleżeńskiego zgro-
madzeni wybrali księdza Jana Kantego Zegadłowicza9 — proboszcza 
tutejszej parafii, Stanisława mroczkowskiego10 i franciszka Liptaka11. 
Członkami Wydziału zostali: dr Stanisław nawrat, Stanisław mrocz-
kowski, Konstanty neuman, franciszek Piwowarczyk, artur Dudek. 
naczelnikiem został Karol Sousedik, który wraz z żoną marią ofiar-
nie wspiera skawińskie gniazdo „Sokoła”.

Początki działalności skawińskiego gniazda były trudne. Z zamiesz-
czonego w „Kurierze Lwowskim”12 sprawozdania z działalności za rok 
1989 wynikało, że największą bolączką był brak pomieszczenia do spo-
tkań w porze zimowej i z tego też powodu działalność gniazda w zimie 

5 Bronisław Peszkowski — ojciec, C.K. notariusz ze Skawiny, powołany na to sta-
nowisko przez C.K. ministra sprawiedliwości w 1889 r. (za: Zeitschrift für Notariat und 
freiwillige Gerichtsbarkeit in Österreich, 20 maj 1891 r., s. 26.)

6 Czesław Czapkiewicz — pracownik magistratu, sekretarz gminy w Skawinie, kasjer 
gminny. Wieloletni członek ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie. 

7 Karol Sousedik — ur. 1867 r. w Zlinie, zm. 30 stycznia 1927 r. w Kromierzyżu, 
Czech, zięć albina Kollorosa, mąż marii Kollorosówny, współwłaściciel skawińskiej pie-
karni, jeden z założycieli skawińskiego sokoła.

8 Ludwik Hachorkiewicz — ur. 1828 r., zm. 1916 r., od ok. 1866 do 1907 r. naczel-
nik urzędu pocztowego w Skawinie (za: „Informator towarzystwa Przyjaciół Skawi-
ny”, nr 84, 2015, s. 13).

9 Jan Kanty Zegadłowicz — ur. 19 października 1844 r. w Grybowie, zm. 16 sierp-
nia 1904 r. w Skawinie, ksiądz katolicki. Był synem mikołaja Zygadły, garncarza. Stu-
diował teologię w tarnowie. tam też 24 października 1870 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Pracował jako wikary w parafii w Skrzyszowie (1870) oraz w katedrze w tarnowie 
(1872). od 1877 r. proboszcz parafii w trzebini. W listopadzie 1889 r. został miano-
wany proboszczem w Skawinie. Był członkiem Sądu Honorowego towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół”. Podejmował wiele prac natury gospodarczej w parafii, m.in. wy-
malował wnętrze kościoła. W 1896 r. otoczył kościół parafialny żelaznymi sztachetami. 
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Skawinie. (za: „Informator towarzy-
stwa Przyjaciół Skawiny”, nr 67, 2009, s. 13)

10 Stanisław mroczkowski — skawiński aptekarz, radny, burmistrz miasta. od 1894 
do 1902 r. naczelnik gminy Skawina; w czasie jego kadencji w latach 1897–1900 wy-
budowano w Skawinie ratusz.

11 franciszek Liptak — ówczesny pracownik C.K. Kolei w randze X.
12 „Kurier Lwowski” — dziennik poranny wydawany we Lwowie w latach 1883–1935 r.
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ustawała. Jednocześnie Zarząd zaczął pozyskiwać i gromadzić środki 
na wybudowanie własnej siedziby, urządzając festyny i zbiórki. W cza-
sie festynów organizowano koncerty, na których grały i śpiewały córki 
albina Kollorosa: maria13 i anna14. Dochód przeznaczano na przy-
gotowanie placu budowy, a przełomowym momentem było bezpłat-
ne przekazanie przez magistrat 14 maja 1898 r. terenu pod budowę, 
na tzw. zamczysku. Już 4 września 1904 r. położono kamień węgiel-
ny pod przyszłą sokolnię. miasto udzieliło również pożyczki w wyso-
kości 1200 koron, dzięki której zakupiono cegłę na budowę. Kilkana-
ście miesięcy później 26 listopada 1905 r. zakończono prace budow-
lane i oddano budynek do użytku. od tego czasu odnotowano wzrost 
liczby ćwiczącej młodzieży. Ciepła sala gimnastyczna, w której oprócz 
ćwiczeń można było zagrać w bilard i karty, w długie zimowe wieczo-
ry była nie lada atrakcją. W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby pla-
nowano urządzić kręgielnię i strzelnicę małokalibrową, w której soko-
li ćwiczyliby strzelanie. niestety nie udało się zrealizować tych ambit-
nych planów i póki co przyszli legioniści ćwiczyli strzelanie w plene-
rze. Wojskowe przeszkolenie przyszłych legionistów miało duże zna-
czenie z powodu narastającego napięcia politycznego. Początek XX w. 
upływał na współzawodnictwie europejskich mocarstw na polu gospo-
darczym. nastąpił wówczas dynamiczny rozwój przemysłu zbrojenio-
wego, który doprowadził do pojawienia się broni masowego rażenia. 
miała ona w mniemaniu polityków pozwolić szybko zdobyć przewa-
gę nad innymi i dlatego wiodące kraje europejskie jawnie dążyły do 
wywołania konfliktu zbrojnego. Konflikt stawał się jakby nieuniknio-
ny, a polskie koła patriotyczne widziały w tym szansę na stworzenie 
własnego państwa. to właśnie wtedy w siedzibie „Sokoła” zaczęto or-
ganizować szkolenia typu wojskowego. Szacuje się, „że pierwsze nie-
legalne jeszcze szkolenia przeprowadzono już na wiosnę w 1905 ro-
ku”15. na tej podstawie możemy stwierdzić, że był to początkowy etap 

13 maria Kollorosówna — ur. 1874 r. w Jaszczurowej, zm. w 1954 r., starsza córka 
albina Kollorosa, żona Karola Sousedika. 

14 anna Kollorosówna — młodsza córka albina Kollorosa, utalentowana pianistka, z 
wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w życiu skawińskiego gniazda „Sokoła”. Wyszła 
za mąż za celnika Piescha, pracującego na komorze celnej w Podwołoczyskach, matka 
Hugo Piescha, ps. Krzyski — wybitnego aktora scen polskich. 

15 W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905–1918, Warszawa 1931.
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tworzenia Polowych Drużyn Sokolich. „Do prowadzenia ćwiczeń woj-
skowych wykorzystywano sokołów, którzy mieli za sobą podstawowe 
przeszkolenie wojskowe, byli to przeważnie podoficerowie, jak i eme-
rytowani zawodowi oficerowie armii austro-węgierskiej, między inny-
mi: major roman albinowski, podpułkownik Piotr fiałkowski, kapi-
tan Józef Haller, pułkownik Zygmunt Zieliński”16. Jakże istotny wpływ 
na rozszerzenie kierunków działań organizacji i objęcie nimi przyspo-
sobienia wojskowego miał V Zlot Sokolstwa Polskiego w lipcu 1910 
r. w Krakowie, połączony z zakrojonymi na szeroką skalę obchodami 
500 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. W trakcie zlotu, obok ty-
powych ćwiczeń sokolich, po raz pierwszy zademonstrowano ćwicze-
nia z bronią. Jednolicie umundurowany i uzbrojony w karabiny oddział 
235 druhów dokonał pokazu musztry i chwytów bronią, które wywar-
ły duże wrażenie na publiczności”17 [gdzie początek cytatu?]. Jednak 
na legalnie działające Polowe i Stałe Drużyny Sokole trzeba było jesz-
cze poczekać. Dogodną ku temu okazją był wybuch dwu konfliktów 
zbrojnych na Bałkanach18, który spowodował złagodzenie stanowiska 
ówczesnych władz w tej sprawie. Wyraziły one zgodę na prowadze-
nie szkoleń typu wojskowego w szeregach „Sokoła”. Po zjeździe de-
legatów sokolstwa 29 października 1912 r. wezwano wszystkie gniaz-
da do tworzenia drużyn sokolich. W związku z tym już 10 grudnia 
tego roku został uchwalony regulamin działania formacji paramilitar-
nych „Sokoła”, a ich komendantem mianowano kapitana Józefa Hal-
lera19. niespełna rok później 18–19 października 1913 r. w Krakowie 

16 J. Snopko, udział członków „Sokoła” w zbrojnej walce o niepodległość Polski 
(1914–1919), „niepodległość i Pamięć”, nr 28, 2008, s. 42.

17 tamże, s. 41.
18 Wojny bałkańskie — dwa konflikty zbrojne na terenie Bałkanów. Pierwszy trwał 

od 9 października 1912 r. do 30 maja 1913 r. i był spowodowany roszczeniami tery-
torialnymi państw bałkańskich wobec turcji po przegranej wojnie z Włochami. Dru-
gi z kolei wybuchł 29 czerwca 1913 r. i trwał do 10 sierpnia 1913 r. Przyczyną niejako 
było niezadowolenie Bułgarii ze zdobytej części macedonii, a car Bułgarii ferdynand 
zerwał pertraktacje z Serbią dotyczące nowego podziału macedonii. (przypis własny)

19 Józef Haller de Halenburg — ur. 13 sierpnia 1860 r. w Jurczycach, zm. 4 czerw-
ca 1960 r. w Londynie, generał broni Wojska Polskiego, naczelny dowódca wszystkich 
wojsk polskich, komendant Polowych Drużyn Sokoła, a także twórca Legionów Pol-
skich i ich późniejszy komendant. twórca i propagator skautingu w Galicji, harcmistrz, 
naczelnik ZHP, dowódca 5 Dywizji Strzelców Polskich, a później II Korpusu Polskie-



— 9 —

odbył się zlot sokołów z okazji 100 rocznicy śmierci księcia Józefa Po-
niatowskiego. Zorganizowano wspólne manewry Polowych Drużyn 
Sokolich, Drużyn Bartoszowych i Drużyn Podhalańskich w podkra-
kowskim Kobierzynie. manewrami dowodził emerytowany pułkow-
nik urbański [imię?] oraz pułkownik Zygmunt Zieliński20, późniejszy 
dowódca 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich21. tam po raz pierw-
szy dokonał zwiadu niewielki konny oddział krakowskiego „Sokoła”, 
którym dowodził wówczas ppor. Zbigniew Dunin-Wąsowicz22, twór-
ca II i III szwadronu w 2 Pułku ułanów Legionów Polskich23, póź-
niejszy legendarny dowódca szarży spod rokitnej.

go na ukrainie. Po rozbiciu II Korpusu przez niemców w bitwie pod Kaniowem z jego 
inicjatywy z niedobitków sformowano 5 Dywizję Strzelców Polskich (zwaną też Dywizją 
Syberyjską). Z ramienia Komitetu narodowego Polski tworzy armię Polską we francji 
nazwaną później Błękitną armią. na jej czele przybywa do kraju 20 kwietnia 1919 r. 
Po ustaleniach traktatu wersalskiego przyznającego Polsce dostęp do morza Bałtyckie-
go przejmuje Pomorze, a 10 lutego 1920 r. dokonuje symbolicznych zaślubin Polski z 
morzem. W sierpniu 1920 r. dowodzi frontem Północnym, w ramach którego 1 armia 
broni Warszawy, 2 armia odpiera ataki na linii Wisły po Kozienice, a 5 armia broni 
pozycji od modlina po Płock. to właśnie front Północny przyjął na siebie cały impet 
natarcia oddziałów bolszewickich, powstrzymał je i wyparł do Prus Wschodnich, gdzie 
oddziały te zostały przez niemców internowane. Zdymisjonowany i wydalony z Woj-
ska Polskiego po przewrocie majowym. W dwudziestoleciu międzywojennym zamiesz-
kał na Pomorzu w majątku Gorzuchowo. u schyłku lat 30, wiedząc, że rządy sanacyj-
ne doprowadzą do upadku Polski, współtworzy front morges. Po napaści niemiec na 
Polskę przedostaje się do francji i organizuje armię Polską. Po klęsce francji emigruje 
do Wielkiej Brytanii i wchodzi w skład rządu Polskiego na emigracji. Po wojnie po-
został na emigracji, zamieszkał w Londynie. Zmarł w wieku 86 lat. Został pochowany 
na cmentarzu w Gunnersbury. obecnie prochy generała spoczywają w krypcie kościoła 
garnizonowego w Krakowie. Zostały sprowadzone do kraju staraniem 58 tDHP „Bia-
li” w dniu 23 kwietnia 1993 r. [źródło?]

20 Zieliński Zygmunt, 1858–1926, pułkownik; 1917 komendant Legionów Pol., na-
stępnie Pol. Korpusu Posiłkowego; od 1918 w WP, m. In. dow. okręgu korpusu Po-
znań i toruń. (za: encyklopedia popularna PWn, t. X, Warszawa 1997, s. 429). [czy to 
dosłowny cytat z encyklopedii?]

21 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich — oddział piechoty, formacja wojskowa utwo-
rzona z ochotników.

22 Zbigniew Dunin-Wąsowicz — ur.  14 października  1882  r. w  Brzeżanach, po-
legł 13 czerwca 1915 r., prowadząc szarżę pod rokitną, polski dowódca wojskowy, rot-
mistrz Legionów Polskich.

23 2 Pułk ułanów Legionów Polskich — oddział kawalerii sformowany w Krakowie 
z oddziałów konnych krakowskiego i lwowskiego „Sokoła” w sile dwóch szwadronów.
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nikt wtedy nie przypuszczał, że niespełna rok później mickiewi-
czowska modlitwa „Prosimy Cię, Boże cudów, o wojnę, wojnę ludó-
w”24 zostanie wysłuchana. o ile mnie pamięć nie myli ostatni raz w 
Polsce została wypowiedziana przez aleksandra Bednarza na deskach 
teatru im. J. Słowackiego w spektaklu wyreżyserowanym przez an-
drzeja m. marczewskiego w marcu 1986 r. Gwoli ścisłości wspomnę 
tu również dostojną postać papieża Grzegorza XVI, w którą wcielił się 
Hugo Piesch vel Krzyski, notabene wnuk albina Kollorosa. 

a tymczasem wróćmy do Skawiny. Jest 26 sierpnia 1914 r. od mie-
siąca trwa wojna, 10 dni temu powołano Legiony Polskie. W Skawi-
nie, podobnie jak i w wielu galicyjskich miasteczkach, po dwóch tygo-
dniach przygotowań młodzież zrzeszona w Polowej Drużynie Sokoła 
wyrusza na wojnę. Panuje nerwowa atmosfera, wszyscy czują donio-
słość i powagę tej chwili. Z porannych gazet skawinianie dowiedzie-
li się o wygranej bitwie pod Kraśnikiem. Decydującą rolę odegrała w 
niej Dywizja Krakowska, w której służyli synowie tej ziemi zmobili-
zowani do galicyjskiego 13 pułku piechoty [13 Galicyjski Pułk Pie-
choty „Krakowskie Dzieci”]. Jeszcze nie dotarły zawiadomienia o po-
ległych i rannych, więc zebrani w euforii wzięli udział we mszy świę-
tej w intencji zwycięzców i żegnanych sokołów. Po mszy wygłoszono 
płomienne mowy, zrobiono kilka pamiątkowych zdjęć i… poszli wypeł-
nić powinność polskiego patrioty, do której przygotowywali się od lat. 

Polowa Drużyna Sokoła ze Skawiny przed wymarszem
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów muzeum regionalnego w Skawinie.

Wróćmy jeszcze do wspomnianych zdjęć, bo to one właśnie są świa-
dectwem, które od dawna spędzało sen z oczu lokalnym historykom. 
trzeba wiedzieć, że od dziesięcioleci toczył się spór o liczbę sokołów, 
którzy wymaszerowali do Legionów. otóż pierwsza tablica pamiątko-
wa zawieszona na budynku skawińskiego „Sokoła” w 20 rocznicę wy-
marszu informowała o 15 druhach, a zamieszczone zdjęcie pokazu-
je wyraźnie, że w sumie było ich 25. Gdzie zatem podziali się pozo-
stali? Dlaczego Ci, którzy wrócili z wojny, nie pamiętali o swoich ko-
legach? takich pytań rodzi się wiele, lecz niestety jak dotąd wszyst-

24 S. Wyspiański, Legion. Scen Dwanaście, scena VII, Kraków 1900, s. 65.
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kie pozostawały bez odpowiedzi. Postaram się odpowiedzieć na kilka 
z nich, przytaczając niezbite dowody na to, że z 40 ćwiczących w ska-
wińskim gnieździe sokołów trzydziestu kilku zasiliło legionowe sze-
regi. W toku prowadzonych przeze mnie badań korzystałem z doku-
mentów, które ujrzały światło dzienne dopiero niedawno; wiele niedo-
stępnych wcześniej źródeł zostało zdigitalizowanych, np. zbiory au-
striackiego archiwum narodowego, i umieszczonych w cyfrowych bi-
bliotekach. nieocenioną pomoc otrzymałem od prezesa towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny p. Stanisława Grodeckiego, jak i dyrektora mu-
zeum regionalnego w Skawinie p. Czesława Gąsiorowskiego. Punk-
tem wyjścia do badań było opracowanie S. Grodeckiego Pamiętajmy o 
„Sokołach”25, które pozwoliło mi wstępnie zapoznać się z tematem, acz-
kolwiek pozostawiło uczucie niedosytu, które było motorem do dal-
szych działań. Zacząłem intensywnie szukać śladów skawińskich le-
gionistów na Listach Strat26, na łamach „Kuriera Lwowskiego” i w in-
nych periodykach z epoki. moje poszukiwania skłoniły mnie do wni-
kliwej analizy dostępnych źródeł i ich weryfikacji. otóż śmiało mogę 
powiedzieć, że wiele w nich niejasności i pomyłek, które bardzo utrud-
niają dalsze badania. na chwilę obecną nie jestem w stanie ze stupro-
centową pewnością stwierdzić, czy pozyskane tą drogą informacje są 
wyczerpujące i dokładne, mimo to przedstawię je takimi, jakie są bez 
opracowania. na potrzeby tego artykułu wystarczą, może ktoś jeszcze 
się nad tym pochyli. należałoby zacząć od opisania drogi, jaką przeszli 
sokoli zanim ruszyli do pierwszego boju. Ponad sześć tygodni zajęło 
sformowanie oddziałów legionowych, następnie przewiezienie i skon-
centrowanie ich w miejscowości Huszt27 na terenie Królestwa Wę-
gier. Przed Komendą Legionów postawiono trudne zadanie wypiera-
nia rosjan z pasa przygranicznych miejscowości. mimo olbrzymich 
braków w wyszkoleniu, zaopatrzeniu i uzbrojeniu legioniści wywiązali 
się z tego zadania wyśmienicie, budząc podziw braci Węgrów. Pierw-
szą większą miejscowością, którą wyzwolili, było miasteczko powia-

25 S. Grodecki, Pamiętajmy o „Sokołach”, Skawina 2007.
26 Listy Strat to ukazujące się cyklicznie spisy żołnierzy poszkodowanych w działa-

niach wojennych. od 28 sierpnia 1914 r. do 14 lutego 1919 r. wydano łącznie 709 nu-
merów.

27 J. Skłodowski, Rzeczpospolita Rafajłowska. Na szlaku II Brygady Legionów Polskich  
w Karpatach, Warszawa 2009, s. 7. 
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towe marmaros-Sziget28, a jako pierwszy wkroczył do miasta I bata-
lion kapitana mariana Januszajtisa29. Władze komitetowe postanowi-
ły nagrodzić legionistów za waleczność i ufundowały sztandar z Bia-
łym orłem, który wręczono komendantowi Legionów generałowi Ka-
rolowi trzasce-Durskiemu. tak oto rozpoczyna się szlak bojowy Le-
gionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Zanim dotrą pod rokitną 
minie dziewięć długich miesięcy, przebytą drogę będą znaczyły krzy-
że na mogiłach towarzyszy broni. Dowiodą oni, że hart ducha wystar-
czy niekiedy, by znaleźć rozwiązanie w sytuacji bez wyjścia. Dowiodą 
również, że gorący patriotyzm buchający z ich młodych serc musi wy-
starczyć, by mogli wytrwać na powierzonych im stanowiskach. Jedną 
z pierwszych zwycięskich potyczek, w której wykazali swoje bezgra-
niczne oddanie sprawie, był bój o rafajłową30 i nadwórną31. Zanim do 
niego doszło legioniści musieli pokonać niedostępne góry, by zejść w 
dolinę Bystrzycy nadwórniańskiej. o ile piechota mogłaby tego do-
konać, o tyle dla taborów i artylerii było to zupełnie niemożliwe, a co 
wart jest piechur bez zaopatrzenia i wsparcia... Dlatego w Komendzie 
Legionów podjęto śmiałą decyzję o wybudowaniu drogi przez prze-
łęcz raguzy, aby w ślad za postępującą piechotą mogło podążyć za-
opatrzenie. Dodatkowo wykorzystano element zaskoczenia wobec ni-
czego niespodziewających się rosjan. Zadanie to powierzono świeżo 
mianowanemu podporucznikowi — inżynierowi Janowi Słuszkiewi-
czowi32, któremu dowództwo dywizyjne przydzieliło do pomocy od-

28 marmaros-Sziget — miasteczko w północno-wschodniej części Królestwa Wę-
gier wyzwolone przez Legiony Polskie w 1914 r. W późniejszym czasie znajdował się 
tu obóz internowania dla legionistów, przeciw którym toczył się proces o zdradę stanu, 
po nieudanym przejściu II Brygady na teren ukrainy. obecnie w granicach rumunii.

29 marian Żegota Januszajtis — ur. 3 kwietnia 1889 r. w mirowie koło Częstochowy, 
zm. 24 marca 1973 r. w royal tunbridge Wells,  inżynier rolnik, polski dowódca woj-
skowy, komendant armii Polskiej i Polskich Drużyn Strzeleckich (1912–1914), ostatni 
dowódca I Brygady Legionów Polskich (1916–1917), generał dywizji Wojska Polskiego.

30 rafajłowa — wieś na ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie nadwór-
niańskim, ok. 20 km na południowy zachód od miasta nadwórna.

31 nadwórna — miasto i stolica rejonu w obwodzie iwanofrankiwskim na ukrainie. 
W II rzeczypospolitej stolica powiatu w województwie stanisławowskim.

32  Jan Słuszkiewicz — ur. 1876 r. w Bochni, inżynier z wykształcenia, przed wojną pra-
cował jako geometra w Bochni. W sierpniu 1914 r. zgłosił się do legionów, został przy-
dzielony do oddziału pionierów w formowanym 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich. 
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działy techniczne Legionów wsparte dywizyjnymi oddziałami saper-
skimi. Pomagali też pracownicy cywilni zwerbowani z okolicznych wsi. 
W zaledwie pięć dni, wykonując morderczą pracę, udało mu się wy-
budować drogę o długości pięciu kilometrów, a nad licznymi rozpa-
dlinami zawiesić 14 mostów o łącznej długości 230 m. trakt ten na-
zwano później Drogą Legionów. na jej końcu postawiono dziękczyn-
ny krzyż, a młody legionista adam Szania33 wyrył na desce i przybił 
do krzyża legendarny czterowiersz:

młodzieży polska, patrz na ten krzyż! 
Legiony Polskie dźwignęły go w wzwyż.
Przechodząc góry, lasy i wały
Do ciebie Polsko i dla twej chwały.

Dzięki temu dokonaniu oddziałom legionowym udało się komplet-
nie zaskoczyć skoncentrowane w tym miejscu znaczne siły rosyjskie i 
zmusić je do panicznej ucieczki, zadając im dotkliwe straty w sprzę-
cie i ludziach. Pod koniec października 1914 r. Polacy zajęli Bohorod-
czany, mielnik i fitków, prąc na Stanisławów. Po drodze był jeszcze 
Cycułów, gdzie po raz pierwszy dwa szwadrony legionowej kawalerii 
pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza przepro-
wadziły zwycięską szarżę. Droga na Stanisławów stała otworem. nie-
stety z przyczyn propagandowych [?] nie pozwolono legionistom za-
jąć tego miasta, zarządzono odwrót i skierowano ich w okolice mo-
łotkowa34. rosjanie, widząc te junackie poczynania legionistów, posta-
nowili je ukrócić. Skoncentrowali znaczne siły w okolicy mołotkowa 
i pewni swojej przewagi przeprowadzili szturm, który został odparty. 
Legioniści wyprowadzili szybki kontratak pod dowództwem kapita-
na Bolesława roi i udało im się dotrzeć do centrum wsi. tam jednak 
dostali się pod zmasowany ogień karabinów maszynowych i, widząc 
bezczynność stojących w pobliżu oddziałów 56 dywizji piechoty, zo-
stali zmuszeni do odwrotu, aby uniknąć całkowitego okrążenia. Klęska 
i dotkliwe straty Legionów pod mołotkowem mają dla nas znacze-

33 adam Szania — legionista, autor słynnego czterowiersza z Drogi Legionów.
34 mołotków — wieś w  rejonie nadwórniańskim  na  ukraińskim  Pokuciu. miejsce 

jednej z najbardziej krwawych bitew w dziejach Legionów Polskich, stoczonej 29 paź-
dziernika 1914 r. przez oddziały II Brygady.
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nie szczególne. otóż w bitwie tej poległ dowódca skawińskiej druży-
ny chorąży alfred Bieniasz osłaniający odwrót swoich kolegów z ro-
syjskiego kotła. W tym miejscu należy przypomnieć, że straty ponie-
sione przez oddziały legionowe były naprawdę duże. Bezpośrednio w 
boju zginęło ok. 200 osób, 300 zostało rannych, a kolejne 400 wzię-
to do niewoli lub zaginęło bez wieści. Spowodowało to znaczne obni-
żenie morale legionowego żołnierza. Dowódcom zarzucono nieudol-
ność w dowodzeniu, w szeregi wkradła się niewiara w sens dalszej wal-
ki, zdarzyły się pojedyncze przypadki dezercji. udało się jednak opa-
nować sytuację „dzięki prowadzonej z dużym rozmachem akcji agita-
cyjnej. Jej efektem było wykształcenie się bardzo charakterystycznego 
dla żołnierzy późniejszej II Brygady Legionów Polskich przeświad-
czenia, że należy wytrwać do końca wojny bez względu na okoliczno-
ści, tak aby w decydującym momencie ułatwić politykom postawienie 
sprawy polskiej na arenie międzynarodowej”35.

Dzięki tej zdolności oddziały legionowe wzbudzały szczery podziw 
wśród niemieckich i czeskich towarzyszy broni i z tego powodu nada-
no im później przydomek Żelazna Brygada. Póki co zostają jednak wy-
cofani na wcześniej zajmowane pozycje w rafajłowej i ryglują niejako 
dolinę Bystrzycy nadwórniańskiej przed wojskami rosyjskimi na po-
nad miesiąc. mniej więcej w tym czasie dowództwo korpusu dokona-
ło podziału oddziałów legionowych na dwie grupy. nad pierwszą do-
wodzenie objął major J. Haller, oddziały te pozostały na dotychczas 
zajmowanych pozycjach w rejonie miejscowości rafajłowa, natomiast 
grupa druga pod dowództwem generała K. trzaski-Durskiego została 
przetransportowana na Bukowinę w celu powstrzymania naporu ro-
sjan w jej głąb. Duży sukces odniosła grupa majora m. Januszajtisa, 
która w efekcie śmiałego wypadu na pozycje wroga zajęła Cokołów-
kę. niestety w niedługim czasie znowu ich przerzucono, tym razem w 
okolice miejscowości Ökörmezö, gdzie przez miesiąc osłaniali flankę 
55 dywizji piechoty w bardzo trudnych warunkach. W pierwszej de-
kadzie stycznia [rok] żołnierze zostali zluzowani z zajmowanych po-
zycji i przerzucono ich z powrotem na Bukowinę niedaleko miejsco-

35 J. rubacha, Działania polskich formacji wojskowych w kampanii karpackiej w czasie I 
wojny światowej, [w:] Nad Zbruczem, Prutem i Dniestrem. Podole w dziejach Rzeczpospo-
litej, red. Z. matuszak, a. nawrocki, Warszawa 2007, s. 238.
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wości Kirlibaba36 z zadaniem ochrony przebiegającego tamtędy głów-
nego traktu handlowego z Węgier o bardzo dużym znaczeniu strate-
gicznym. Generał Conrad Pflanzer-Baltin37 nie powierzyłby tak waż-
nego odcinka byle komu, dlatego jestem przekonany, że oddziały le-
gionowe ze względu na wykazaną wcześniej waleczność uważane były 
za jednostki doborowe i tym samym zarzucam kłamstwo wszelkim dy-
wagantom [?], którzy dowodzą, że były to jednostki niedoświadczo-
ne i mało przydatne, którymi obstawiano miejsca o małym znacze-
niu strategicznym. Potem na froncie panował względny spokój aż do 
24 stycznia 1915 r., kiedy to oddziały rosyjskie przeprowadziły nocny 
atak na pozycje legionistów w rafajłowej. Pomimo zaskoczenia prze-
ciwnik i tym razem został wyparty z zajętych pozycji w nocnym boju 
na bagnety. Wielkim hartem ducha wykazali się legioniści dowodze-
ni przez kapitana Henryka minkiewicza38 z II batalionu wraz z jego 
6 „skawińską” kompanią. na początku lutego tego samego roku legio-
niści dotarli do granicy bukowińsko-galicyjskiej i stanęli nad Czere-
moszem na wysokości Waszkowiec. Po drugiej stronie rzeki stoczyli 
bój pod Kniążami, 18 lutego zajęli Śniatyń. Parli na północ, staczając 
krwawe potyczki nad Dniestrem, pod Bratyszewem, niżniowem, Je-
zupolem, Jezierzanami, tłumaczem, Korolówką i Bortnikami. Zwy-
cięstwo w każdej potyczce było okupione stratami. W boju o Koro-
lówkę poległ sokolik ze skawińskiego gniazda Jan Kęskowicz w dwu-
dziestej pierwszej wiośnie życia. Legioniści sukcesywnie wypierali ro-
sjan z zajmowanych pozycji i maszerowali na Stanisławów. mimo na-
dziei na zajęcie miasta zostali wycofani na odpoczynek do Kołomyi39. 
Szlak bojowy, jaki przemierzyli od 23 stycznia do 29 lutego 1915 r., 
to intensywny, morderczy rajd na dystansie 500 km. Dziennie musie-

36 Kirlibaba — miejscowość położona w południowej Bukowinie (rumunia) przy uj-
ściu potoczku Cârlibaba do Bystrzycy.

37 Konrad Pfalzer-Baltin — ur. 1 czerwca 1855 r. w Peczu, zm. 8 kwietnia 1925 r. 
w Wiedniu, generał austro-węgierski, dowódca armii, w skład której wchodziły Legio-
ny Polskie. na przełomie 1914/1915 zdołał powstrzymać w Karpatach atak armii ro-
syjskiej, która parła z zajętej Galicji do Kotliny Panońskiej.

38 Henryk minkiewicz — ur. 19 stycznia 1880 r. w Suwałkach, zm. 9 kwietnia 1940 
r. w Katyniu, generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca Korpusu ochrony Pograni-
cza, kawaler orderu Virtuti militari.

39 Kołomyja — miasto w zachodniej  ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, 
nad Prutem, siedziba rejonu kołomyjskiego. 
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li przejść ok. 15 kilometrów w śniegu i mrozie, temperatura osiągała 
niekiedy 30 stopni poniżej zera. W Kołomyi nastąpiła planowana już 
od dawna reorganizacja polskich jednostek. 

Planowana reorganizacja doprowadzić miała do utworzenia w miejsce 
dwóch istniejących trzech pułków piechoty. W tym celu wydzielono trzy 
grupy, mające stanowić ich bazy. Do grupy pierwszej nazywanej „Grupą Ja-
nuszajtisa” włączono: I i III batalion 2 pułku piechoty, 2 szwadron kawale-
rii rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, 2 oddział karabinów maszyno-
wych, kompanię techniczną oraz nowo sformowany batalion marszowy. W 
grupie drugiej tak zwanej „Grupie Hallera” znalazły się: I, III i IV batalion 
3 pułku piechoty, 3 szwadron kawalerii rotmistrza Jana Dunina-Brzeziń-
skiego, batalion uzupełniający, oraz kompania techniczna i 2 bateria arty-
lerii. Grupę trzecią, zwaną „Grupą roi”, tworzyły: II i IV batalion 2 puł-
ku piechoty, II batalion 3 pp. oraz 3 oddział karabinów maszynowych. Po-
szczególne bataliony liczyły 600 żołnierzy i składały się z trzech pełnych 
kompanii i zalążków kadrowych czwartej40.

ten stan rzeczy nie trwał jednak długo, ponieważ dowództwu bra-
kowało doświadczonego i bitnego żołnierza. Polecili więc wybrać 
zdrowych i sprawnych żołnierzy, i uformować z nich bataliony mar-
szowe, które zostały wysłane na pogranicze bukowińsko-besarabskie. 
nie wiem, w jakim stopniu dokonane zmiany zaburzyły dotychczaso-
we składy osobowe oddziałów, i jakie kryteria doboru żołnierzy przy-
jęto, zakładam jednak, że główny ich trzon został zachowany, a braki 
w szeregach uzupełniono rekrutami z kolejnego zaciągu. 

ogólnie w Kołomyi w drugiej połowie kwietnia 1915 roku pozostały 
jedynie oddziały wchodzące w skład grupy podpułkownika Bolesława roi, 
które, wraz z kadrami kawalerii i artylerii oraz szkołą podchorążych i Ko-
mendą Legionów, które następnie zostały przerzucone do Królestwa Pol-
skiego41. [proszę sprawdzić cytat] 

Zatem postawiona przeze mnie w tytule artykułu teza upada, po-

40 J. rubacha, dz. cyt., s. 240.
41 tamże, s. 248.
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nieważ „nasza skawińska 6 kompania” [czy tak?], II batalionu 2 pułku 
piechoty stała się zalążkiem sformowanego później 4 Pułku Piecho-
ty Legionów Polskich i 13 czerwca 1915 r. nie brała udziału w wal-
kach o rokitnę. oczywiście należy przypuszczać, że jakiś legionista 
ze Skawiny mógł tę szarżę widzieć, co z uwagi na swoją wyjątkowość 
[tzn.?] może stanowić dla skawinian powód do dumy. W tym miejscu 
chciałbym zaprezentować efekty moich poszukiwań, czyli przedsta-
wić biogramy druhów z Polowej Drużyny Sokoła ze Skawiny, którzy 
w sierpniu 1914 r. tworzyli szeregi Legionów Polskich. tam, gdzie to 
możliwe, przedstawię obszerne życiorysy, aby po ich lekturze czytel-
nik sam mógł ocenić, w jakim duchu byli wychowani i jakie wartości 
wyznawali budowniczowie naszej niepodległej ojczyzny. W zamiesz-
czonym wykazie znaleźli się nie tylko skawinianie, ponieważ trudno 
mi było pominąć pracę tych, którzy urodzili się gdzie indziej, ale całe 
dzieciństwo spędzili w Skawinie. 

Baliga Tomasz Ludwik42 — urodził się 13 stycznia 1890 r. w Skawi-
nie, a zmarł 11 czerwca 1915 r. w Bystrzycy Siedmiogrodzkiej. Syn 
Józefa i agaty z d. Dutkiewicz. Był aktywnym członkiem skawińskie-
go gniazda i jednym z pierwszych twórców Polowej Drużyny Sokoła, 
która w sierpniu 1914 r. wymaszerowała do tworzących się w Krako-
wie Legionów. W Legionach Polskich służył w II batalionie 2 pułku 
piechoty, w jego 6 kompanii. Informację tę podaję na podstawie Wia-
domości o rannych i chorych nr 328, wydanych w dniu 04.03.1915 
r. (s. 6), gdzie zapisano, że przebywał w tymczasowym punkcie sani-
tarnym w Sátoraljaújhely, oraz na podstawie Wiadomości o rannych i 
chorych nr 416, wydanych w dniu 11.06.1915 r. (s. 7), gdzie zapisano, 
że przebywał w szpitalu rezerwowym w Bystrzycy Siedmiogrodzkiej. 
najwidoczniej stan jego zdrowia nagle się pogorszył skoro w archi-
wum parafialnym widnieje zapis, z którego wynika, że zmarł w dniu, 
w którym ukazała się wyżej wspomniana lista.

42 Wiadomości o rannych i chorych nr 297 wydane w dniu 17.02.1915 r., s. 7. Wia-
domości o rannych i chorych nr 328 wydane w dniu 04.03.1915 r., s. 6. Wiadomo-
ści o rannych i chorych nr 416 wydane w dniu 11.06.1915 r., s. 7. archiwum Parafii 
w Skawinie, t. V, s. 23.
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Baran (imię nieznane?)43 — urodził się w 1894 r. w Samborku. Był 
synem tadeusza i Heleny. Przed wojną studiował prawo. W Legio-
nach Polskich służył jako patrolowy w 2 pułku ułanów.

Bieniasz Alfred Henryk44 — urodził się 13 stycznia 1890 r. w Ska-
winie, poległ 29 października 1915 r. w bitwie pod mołotkowem. Był 
synem Wojciecha i augustyny z d. Pocięgiel. Pod jego dowództwem 
26 sierpnia 1914 r. Polowa Drużyna Sokoła ze Skawiny wyruszyła do 
Legionów. W Legionach Polskich służył jako plutonowy podchorąży 
w 2 pułku piechoty, w jego 6 kompanii.

Bieńkowski Adam45 — urodził się 24 lutego 1895 r. w Podgórzu. W 
Legionach Polskich służył w 2 pułku piechoty.

Czapkiewicz Józef46 — urodził się 19 marca 1898 r. w Skawinie. Był 
synem Czesława i melanii z d. Hessel. W Legionach Polskich służył 
od 12 stycznia do 26 września 1917 r. w 5 pułku piechoty, w jego 1 
kompanii.

Czapkiewicz Kostka Stanisław47 — urodził się 31 października 1893 
r. w Skawinie, a zmarł 19 marca 1961 r. w Krakowie. Był synem Cze-
sława i melanii z d. Hessel. uczęszczał do gimnazjum w Krakowie, 
a następnie studiował prawo na uniwersytecie Jagiellońskim. Działał 
w związku strzeleckim. W sierpniu 1914 r. wyruszył z oleandrów i 
w szeregach 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich brał udział w wal-
kach z rosjanami podczas kampanii kieleckiej. od jesieni 1914 r. był 
żołnierzem I Brygady Legionów Polskich. Brał udział w kampanii 
wołyńskiej. Po tzw. kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 r. wrócił do 

43 Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918, ze zbiorów muzeum Józefa Piłsudskie-
go w Sulejówku.

44 tamże. Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 
1915 roku, oświęcim 1915. 

45 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
46 tamże.
47 tamże. t. Łaszczewski, [hasło] Czapkiewicz-Kostka Stanisław (1893–1961), Ma-

łopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939–1956, t. 10, 
Kraków 1999, s. 30–33.
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Krakowa. od 1918 r. pracował w sądownictwie, w 1937 r. przeniósł 
się do Brzeska, gdzie był komornikiem sądu grodzkiego. Był aktyw-
nym działaczem społecznym. We wrześniu 1939 r. nie został zmobi-
lizowany pomimo przydziału do 75 pułku piechoty. W październi-
ku 1939 r. otworzył w Brzesku własne biuro prawne. odbyło się tam 
spotkanie kilku znajomych, podczas którego podjęto decyzję o rozpo-
częciu pracy konspiracyjnej. Początkowo Czapkiewicz zajmował się 
wydawaniem i kolportowaniem biuletynu radiowego, opracowywane-
go w oparciu o audycje radia z angers. następnie w listopadzie 1939 
r. został zaprzysiężony na zastępcę komendanta obwodu SZP Brze-
sko — Wojciecha Kapusty. Jako „Sprężyna” brał udział w werbowa-
niu nowych członków oraz tworzeniu nowych struktur organizacyj-
nych na terenie obwodu Brzesko. W kwietniu 1941 r. działalność ta 
została przerwana na skutek denuncjacji konfidenta gestapo. ostrze-
żony o aresztowaniach Czapkiewicz wyjechał do Warszawy. Gestapo 
aresztowało jego ciężarną żonę, która po urodzeniu w więzieniu cór-
ki została wypuszczona. Z fałszywymi dokumentami na nazwisko Jó-
zef Gołda Czapkiewicz przyjechał do Krakowa w maju 1942 r. Zaan-
gażował się w działalność konspiracyjną Stronnictwa Demokratycz-
nego i przyjął stanowisko kierownika komórki kontrwywiadu SD. Do 
jesieni udało mu się stworzyć sprawnie działającą sieć informacyj-
ną. miał współpracowników m.in. w kripo, policji granatowej i urzę-
dach pocztowych. We wrześniu 1942 r. nawiązał współpracę z armią 
Krajową. Został skontaktowany z komendantem II odcinka obwo-
du aK Kraków-miasto kapitanem K. Piskorzem („Kornelem”, „Ści-
gajem”), od którego otrzymał zlecenie zorganizowania komórki wy-
wiadu i kontrwywiadu na podległym mu terenie i pełnienia funkcji jej 
szefa. utworzona przez niego komórka otrzymała nazwę „Szerszeń”. 
Wkrótce połączył kierowane przez siebie komórki kontrwywiadu w 
jeden sprawnie działający organizm. W 1943 r. został awansowany do 
stopnia sierżanta podchorążego. na przełomie 1943/1944 r. był sze-
fem kontrwywiadu inspektoratu, potem do stycznia 1945 r. oficerem 
kontrwywiadu Zgrupowania aK „Żelbet”. Dzięki jego pracy wykry-
to wielu konfidentów gestapo i policji niemieckiej. Do największych 
jego sukcesów należy rozpracowanie krakowskiego gestapo oraz kri-
po i sporządzenie albumów ze zdjęciami gestapowców i opisami ich 
funkcji oraz personaliami. Stworzył też liczącą kilkaset nazwisk listę 
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konfidentów i agentów. Dzięki jego pracy wielu krakowskich działa-
czy konspiracyjnych uniknęło aresztowania. Wielokrotnie zmieniał 
nazwiska, a dzięki konsekwentnie przestrzeganym zasadom konspira-
cji przetrwał na wolności do końca okupacji. 1 stycznia 1945 r. został 
mianowany podporucznikiem czasu wojny z starszeństwem. Po wej-
ściu wojsk sowieckich do Krakowa zaprzestał działalności konspira-
cyjnej. Pod prawdziwym nazwiskiem zamieszkał wraz z rodziną przy 
ul. Starowiślnej 52/12. 5 lutego 1942 r. [czy 1945?] do jego mieszka-
nia wkroczyli funkcjonariusze uB. Po przeszukaniu mieszkania zabra-
no dokumenty konspiracyjne oraz wspomniany album ze zdjęciami ge-
stapowców i konfidentów. Czapkiewicz został przetransportowany do 
siedziby uB przy Placu Inwalidów, gdzie poddano go długotrwałemu 
przesłuchaniu. Zaproponowano mu współpracę, a kiedy odmówił, był 
bity i maltretowany. Złamano mu palec i skradziono złotą obrączkę. 
Po paru dniach został zwolniony. Zatrudnił się jako komornik Sądu 
Grodzkiego w Krakowie. 27 września 1945 r. ujawnił się przed Ko-
misją Likwidacyjną ds. byłej aK w Krakowie i został zweryfikowa-
ny w stopniu porucznika. następnie podjął pracę w Stronnictwie De-
mokratycznym, utworzył koło SD „Kazimierz”, brał udział w uroczy-
stościach organizowanych przez związki kombatanckie. mimo tego 
nadał był nękany przez funkcjonariuszy WuBP, wśród których byli 
również dawni konfidenci gestapo. Był zatrzymywany na przesłucha-
nia, nakłaniany do współpracy, otrzymywał listowne pogróżki, grożo-
no jego rodzinie. 16 października 1950 r. został zatrzymany w swoim 
biurze przy ul. Paulińskiej 2. uwięziono go w areszcie przy Placu In-
walidów, a następnie decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie 
aresztowano pod zarzutem współpracy z niemcami. W czasie śledz-
twa był brutalnie bity, włącznie z wyrywaniem włosów, łamaniem że-
ber, wybijaniem zębów. W międzyczasie został przewieziony do War-
szawy i osadzony w więzieniu mokotowskim. 24 października 1951 r. 
Sąd Wojewódzki dla m. Warszawy pod przewodnictwem t. Gdow-
skiego skazał go na 10 lat więzienia z art. 2. Dekretu Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia narodowego z 31 sierpnia 1944 r. (o wymiarze kary 
dla faszystowskich zbrodniarzy), na utratę praw publicznych i oby-
watelskich praw honorowych na lat 5, skonfiskowano także całe jego 
mienie. Jego obrońcą był mieczysław maślanko. rodziny nie wpusz-
czono na salę rozpraw. 11 czerwca 1952 r. Sąd najwyższy w Warsza-
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wie zatwierdził wyrok. od 22 czerwca 1952 r. Czapkiewicz przeby-
wał w Centralnym Więzieniu we Wronkach, następnie w więzieniu 
w Sztumie i rawiczu. Ciężko zachorował na skutek obrażeń odnie-
sionych w śledztwie. W związku z tym udzielono mu przerwy w od-
bywaniu kary, od 5 kwietnia 1955 r. do 5 kwietnia 1956 r. Do więzie-
nia jednak nie wrócił, ułaskawiony przez radę Państwa na podstawie 
amnestii z 27 kwietnia 1956 r. Zmarł 19 marca 1961 r. w Krakowie. 
Został pochowany na cmentarzu podgórskim. odznaczony Krzyżem 
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z mieczami, Krzyżem Par-
tyzanckim, medalem Zwycięstwa i Wolności 1945.

Czopek Ludwik48 — urodził się w 1892 r. w Korabnikach. Jest wymie-
niony na liście zidentyfikowanych druhów z Polowej Drużyny Sokoła, 
niestety źródła tego nie potwierdzają. Być może wyruszył ze Skawiny w 
towarzystwie kolegów jednak w niedługim czasie został powołany do 
galicyjskiego 16 Pułku obrony Krajowej w Krakowie. następnie zo-
stał ranny w ramię i był leczony w Szpitalu nr 9 w twierdzy Kraków. 

Czopek Mieczysław49 — urodził się w 1894 r. w Skawinie. Był synem 
Józefa. W Legionach Polskich służył w II batalionie 2 pułku piecho-
ty, w jego 6 kompanii.

Czopek Stanisław50 — urodził się w 1897 r. w Skawinie, zmarł 11 
sierpnia 1920 r. w Gnieźnie. W Legionach Polskich służył w III ba-
talionie 2 pułku piechoty, w jego 9 kompanii. ranny lub chory został 
poddany leczeniu. Stan jego zdrowia oceniono w czasie weryfikacji 
(„superarbitracja”) przez Komisję Wojskową w Wiedniu dnia 6 maja 
1915 r. następnie został wysłany na urlop do Krakowa. 

Czopek Tomasz Franciszek51 — urodził się 17 sierpnia 1892 r. w Ska-
winie. W Legionach Polskich służył od czerwca 1915 r. w stopniu sier-

48 Wiadomości o rannych i chorych nr 231, wydane w dniu 21.01.1915 r., s. 13. Wia-
domości o rannych i chorych nr 341, wydane w dniu 17.03.1915 r., s. 11. 

49 Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918. CaW 120.63.746.
50 Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918. Lista Strat Wojska Polskiego. Polegli 

i zmarli w wojnach 1918–1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934, s. 126.
51 Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918. CaW 120.63.263.
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żanta w II batalionie 2 pułku piechoty, w jego 6 kompanii. Po wojnie 
z roku 1920 pozostał w wojsku, prawdopodobnie w 4 Pułku ułanów 
Zaniemeńskich. Jak widać na załączonej fotografii, franciszek Czo-
pek, w stopniu starszego wachmistrza, został odznaczony medalem 
Dziesięciolecia odzyskanej niepodległości oraz medalem Pamiątko-
wym za Wojnę 1918–1921. Poniżej tych dwóch odznaczeń widzimy 
odznakę front Białorusko-Litewski 1919–1920. na chwilę obecną nie 
znam dalszych jego losów. 

Deras Franciszek52 — urodził się 11 czerwca 1895 r. w Samborku. Był 
synem Jana i Krystyny. Szkołę powszechną ukończył w Samborku, na-
stępnie pracował jako młynarz. W 1914 r. wstąpił do Legionów Pol-
skich, służył w 1 pułku piechoty, z którym wyruszył na front. ranny 
w bitwie pod tarnowem. Został poddany weryfikacji w Krakowie 21 
lipca 1915 r. Decyzja o czasowej niezdolności do dalszej służby zosta-
ła zatwierdzona 3 sierpnia 1915 r. rozkazem Komendy Legionów z 
dnia 26 października 1916 r. został przeniesiony do 1 pułku ułanów. 
W szeregach pułku bierze udział w kampanii wołyńskiej, którą kończy 
z powodu ciężkiego zranienia. Po tzw. kryzysie przysięgowym prze-
szedł do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Jako poddany Habsburgów 
został wcielony do galicyjskiego pułku piechoty. W 1931 r. służył w 
11 pułku ułanów stacjonującym wówczas w Ciechanowie w stopniu 
starszego wachmistrza.

Fidziński Józef53 — urodził się 19 lutego 1896 r. w Skawinie, zmarł 
28 marca 1990 r. Był synem franciszka i rozalii z d. Kosteckiej. Wio-
sną 1909 r. wstąpił do towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Ska-
winie, w którym przeszedł intensywne szkolenie wojskowe. W sierp-
niu 1914 r. wraz z kolegami z Polowej Drużyny Sokoła wstąpił do 
Legionów. W Legionach Polskich służył w II batalionie 2 pułku pie-
choty, w jego 6 kompanii, następnie został oddelegowany do oddzia-
łu łączności. Po tzw. kryzysie przysięgowym przeszedł do Polskiego 

52 Wykaz Legionistów Polskich 1914–1918. [czy tak?]
53 Z. raczyński, Wspomnienia z lat Pierwszej Wojny Światowej. Rozmowa przepro-

wadzona z panem Józefem Fidzińskim z II Brygady Legionów. Legionistą — Uczestni-
kiem I Wojny Światowej, „Informator” towarzystwa Przyjaciół Skawiny, nr 19, Skawi-
na 1988, s. 1.
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Korpusu Posiłkowego. W listopadzie 1918 r. przebywał w Warszawie. 
Po wojnie wrócił do Skawiny i podjął pracę w fabryce Środków Ka-
wowych Sa, która była wówczas własnością Henryka francka i Sy-
nów. otrzymał stanowisko krojczego papieru, z którego produkowa-
no opakowania i etykiety. W latach 20 aktywnie uczestniczył w życiu 
skawińskiego gniazda „Sokoła”. W czasie okupacji wraz z żoną ma-
rianną uratował z kolejowego transportu polskich dzieci wywożonych 
do niemiec dziewczynkę, którą następnie adoptował. W maju 1986 
r. jako jedyny żyjący legionista ze Skawiny uczestniczył w uroczysto-
ściach oddania do użytku świeżo wyremontowanego budynku dawnej 
sokolni przemianowanej na miejski Dom Kultury „Sokół”. Został od-
znaczony Krzyżem niepodległości.

Florek Józef54 — urodził się w 1894 r. w Skawinie. W Legionach Pol-
skich służył w 2 pułku piechoty.

Garbusiński Tadeusz Maciej Sabin55 — urodził się 4 września 1892 
r. w Skawinie, zmarł 26 marca 1972 r. w Brukseli. Był synem Leona i 
marii z muszyńskich. W 1910 r. ukończył gimnazjum w Podgórzu z 
wynikiem chlubnym, następnie studiował na Wydziale Prawa uJ i w 
akademii Handlowej w Krakowie. Działał w Polowych Drużynach 
Sokoła. W Legionach Polskich od sierpnia 1914 r. 19 stycznia 1915 r. 
został mianowany chorążym taborowym, a 1 listopada 1915 r. porucz-
nikiem taborów w Intendenturze II Brygady Legionów. Po tzw. kry-
zysie przysięgowym służył w PKP. W czasie próby przejścia II Bryga-
dy Legionów przez front pod rarańczą został aresztowany i osadzo-
ny w obozie internowania w Szeklencze. Po uwolnieniu zdał przepi-
sane egzaminy i 18 czerwca 1918 r. otrzymał dyplom doktorski. 25 
października 1918 r. zgłosił się do wojska polskiego organizowane-
go przez generała tadeusza rozwadowskiego z poruczenia rady re-
gencyjnej. następnie służył w WP, gdzie z dniem 1 czerwca 1919 r. 
otrzymał awans na podpułkownika ze starszeństwem. Został przydzie-

54 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
55 XII. Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazyum w Podgórzu za rok szkolny 1910, s. 

53. W. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. II: G–K, 
Warszawa 2006. K. Stepan, Prawie jak słownik, Kraków 2006. 
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lony do ministerstw [czy tak?] Spraw Wojskowych, a od 13 listopa-
da 1918 r. do Sądu I Brygady Piechoty [czy tak?]. W roku 1921 zo-
stał powołany na sędziego DoGen. Warszawa, następnie przydzielo-
ny do Wojskowej Kontroli Generalnej. 30 września 1927 r. przenie-
siony w stan spoczynku, a po sześciu miesiącach do rezerwy. następ-
nie objął stanowisko zastępcy dyrektora BGK. W lutym 1939 r. zo-
stał wiceministrem opieki Społecznej [czy tak?]. Po II wojnie świa-
towej osiadł na emigracji. 

Grzywa Andrzej56 — urodził się w 1894 r. w Skawinie, zmarł 4 sierp-
nia 1916 r. w nowym Sączu. Był synem Wincentego. Jest wymienio-
ny w [gdzie?] jako uczestnik wymarszu Polowej Drużyny Sokoła ze 
Skawiny do Legionów w sierpniu 1914 r. nie wiem, jak długo służył 
w Legionach, jednak według informacji z C.K. Kriegsministerium, za-
mieszczonej w Wiadomościach o rannych i chorych w 1916 r., przed 
śmiercią służył jako szeregowy w 4 kompanii I batalionu galicyjskie-
go 13 pułku piechoty. Zmarł w szpitalu rezerwowym w nowym Są-
czu. Został pochowany na tamtejszym cmentarzu wojennym w kwa-
terze trzeciej, w grobie nr 9685.

Górnisiewicz Ignacy57 — urodził się w 1894 r. w Skawinie, zmarł 7 
października 1918 r. Pochowany na cmentarzu rakowickim. W Le-
gionach Polskich służył od 4 sierpnia 1914 r. (Lwów) w 5 kompanii 
III baonu 1 pułku piechoty I Brygady, a od 12 listopada 1914 r. [? czy 
tu pytajnik?](pułk ten jeszcze wtedy nie istniał) służył w I batalionie 
4 pułku piechoty, w jego 3 kompanii. Został ranny w bitwie pod Jast-
kowem 1 sierpnia 1915 r. Poddany weryfikacji przed Komisją Wojsko-
wą w Krakowie [czy to pełna nazwa?] 5 lutego 1917 r. 19 maja 1917 
r. zwolniony z Legionów Polskich. 

Guzik Kazimierz58 — urodził się w 1897 r. w Korabnikach. Przed woj-

56 Wiadomości o rannych i chorych nr 514, wydane w dniu 13.10.1917 r., s. 13. S. 
Grodecki, Pamiętajcie o „Sokołach”, Skawina 2007. 

57 Centralny urząd ewidencyjny Departamentu Wojskowego n.K.n. VI Lista Strat 
Legionów Polskich wydana w Piotrkowie dnia 1 lipca 1916 r. uzupełnienia i sprosto-
wania I, II, III, IV, i V, s. 20. Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.

58 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt. Lista Strat nr 365 wydana 26.01.1916, 
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ną uczył się w Gimnazjum [jeśli wielką literą, to proszę podać pełną 
nazwę]. Służył jako szeregowy w II Batalionie 1 Pułku Piechoty Le-
gionów Polskich. Dwukrotnie ranny. Po raz pierwszy w sierpniu 1914 
r. podczas boju I Brygady pod nieborowem. Został postrzelony w pra-
we udo, doszło do złamania kości. Był leczony w niemieckim szpitalu 
wojennym (Kriegslazaret nr 1, Garde-res. a.K. nr 9) w Częstocho-
wie. Po wyleczeniu kolejnej kontuzji został zweryfikowany 23 września 
1916 r. przez Komisję Wojskową w Wiedniu [czy to pełna nazwa?]. 
Po zwolnieniu z Legionów 27 sierpnia 1917 r. zapisał się na kurs dla 
abiturientów w akademii Handlowej, którą ukończył w 1918 r.

Hałaciński Andrzej59 — urodził się 10 listopada 1891 r. w Skawinie, 
zamordowany 10 kwietnia 1940 r. w Katyniu. Był synem eustachego 
i feliksy z d. rogozińskiej. ukończył Gimnazjum św. anny w Kra-
kowie, następnie akademię Handlową. od 1908 r. w Drużynach So-
koła, a od 1912 r. aż do wybuchu wojny w Polowej Drużynie Soko-
ła. Po ukończeniu studiów jako jednoroczny ochotnik odbył służbę w 
16 Krakowskim Pułku Piechoty obrony Krajowej. W sierpniu 1914 r. 
zaciągnął się do oddziałów strzeleckich i wraz z I Brygadą Legionów 
służył w polu aż do września 1916 r. mianowany chorążym z dniem  
11 kwietnia 1916 r. (rozkaz nKa nr 7783, ranga XII). Po tzw. kryzy-
sie przysięgowym został wcielony do C.K. armii. Służył na froncie w 
tyrolu. to tam stworzył pierwsze trzy zwrotki My Pierwsza Brygada, 
najpopularniejszej pieśni legionowej. W 1918 r. zdezerterował. uczest-
niczył w rozbrajaniu żołnierzy nie-Polaków w radomiu jako komen-
dant batalionu zapasowego, a następnie milicji Ludowej w okręgu ra-
dom. W 1919 r. był oficerem informacyjnym w DoG Warszawa. W 
czasie wojny w 1920 r. służył w szeregach 5 pp. Legionów. W 1921 r. 
przeniesiony do rezerwy w stopniu majora i przydzielony do Konsu-
latu Generalnego w Berlinie. W 1923 r. wrócił do służby w 5 pp Le-
gionów. W 1928 r. został komendantem przysposobienia wojskowe-
go przy 23 Dywizji Piechoty w Katowicach. W 1929 r. przeniesiony 
w stan spoczynku w stopniu podpułkownika. W latach 1929–1931 

s. 19. Wiadomości o rannych i chorych nr 152, wydane w dniu 17.12.1914 r., s. 125. 
Sprawozdanie C.K. Dyrekcji akademii Handlowej w Krakowie za rok 1918, s. 35.

59 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
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był starostą w Brzesku, a w latach 1931–1933 w okocimiu. następ-
nie pracował jako notariusz w Łucku. Był prezesem Związku ofice-
rów rezerwy rP. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany i wy-
znaczony na komendanta placu w Kowlu, gdzie zorganizował służbę 
wartowniczą po odejściu wojska z miasta. Dostał się do niewoli so-
wieckiej. Początkowo przebywał w obozie w Starobielsku, później zo-
stał przewieziony do Kozielska. Został zamordowany przez nKWD 
w 1940 r. w Katyniu. 

Hauser (Ruszkowski) Ludwik60 — urodził się 30 lipca 1886 r. w Sam-
borku, zmarł 18 października 1960 r. w Krakowie. Był synem edwar-
da i anieli z d. Ludwikowskiej. uczył się w gimnazjum w Krakowie, 
a następnie studiował prawo na uniwersytecie Jagiellońskim. Już jako 
student brał udział w przedstawieniach akademickiego Koła miłośni-
ków Dramatu Klasycznego pod nazwi skiem Hauser. Przygotowywał 
się do zawodu aktor a pod kierunkiem a. Siemaszki, L. Bończy-Stę-
pińskiego, S. Stanisławskiego i a. Zelwerowicza. W sierp niu 1912 r. 
zadebiutował na deskach teatru im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie. tej scenie pozostał wierny do końca życia. W latach 1914–1917 
służył w Legionach Polskich w stopniu sierżanta. W 1923 r. wystąpił 
w objazdowym zespole [dołączył do zespołu?] Ireny Solskiej. 2 grud-
nia 1933 r. ożenił się ze Stefanią Kolesińską. Lata okupacji spędził w 
Skawinie, pracował w handlu. Po wojnie wrócił do teatru im. J. Sło-
wackiego, gdzie 8 listopada 1959 r. obchodził jubileusz 45-lecia pracy. 
Jego talent można było podziwiać w wielu spektaklach, m.in. w Wie-
czorze Trzech Króli w roli tobiasza, w Księciu Niezłomnym w roli kró-
la fezu, w Weselu w roli Czepca, w Pan Jowialskim w roli Szambela-
na oraz w Grubych rybach w roli Wistowskiego. Przez wiele lat owoc-
nie współpracował z Polskim radiem. 

Jodłowski Wacław Józef61 — urodził się 20 września 1891 r. w Ska-
winie. Syn Józefa i magdaleny z d. Palacińskiej. Był aktywnym człon-
kiem „Sokoła”. od początku działał w Polowej Drużynie Sokoła, z 

60 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt. Encyklopedia Teatru Polskiego, http://
www.encyklopediateatru.pl/osoby/15597/ludwik-ruszkowski.

61 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
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którą 16 sierpnia 1914 r. wyruszył do formujących się oddziałów le-
gionowych. Służył jako starszy szeregowy w 2 pułku piechoty, następ-
nie w 6 pułku piechoty, ostatni przydział dostał do 1 Pułku Piecho-
ty Legionów Polskich.
Kęskiewicz Jan62 — urodził się 6 czerwca 1894 r. w Skawinie. Był 
synem franciszka i Julii. W Legionach Polskich służył jako szerego-
wy w II batalionie 2 pułku piechoty, w jego 6 kompanii. Poległ w bi-
twie pod Korolówką.

Kozłowski Edward63 — urodził się 8 kwietnia 1885 r. w Skawinie. Był 
synem Pawła i Joanny. Służył w 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich.

Lonneubek (?) Józef64 — urodził się w 1894 r. w Skawinie. Służył  
w 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich.

Ludwikowski Felicjan65 — urodził się w 1900 r. w Skawinie. W Le-
gionach Polskich służył w 3 kompanii uzupełniającej. Został podda-
ny weryfikacji przed Komisją Wojskową w Krakowie 16 października 
1916 r. i uznany za niezdolnego do jakiejkolwiek służby. W związku z 
tym zwolniony z Legionów Polskich. 

Łapicki Józef66 — urodził się 24 lipca 1889 r. w Lutowiskach, zmarł 
ok. 1933 r. Był synem mikołaja i Bronisławy z d. Sropińskiej. Po ukoń-
czeniu gimnazjum w 1908 r. rozpoczął studia prawnicze na uniwersy-
tecie Jagiellońskim. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej uzy-
skał absolutorium. od 1905 r. należał do Polowej Drużyny Sokoła w 
Skawinie, a następnie w Krzeszowicach i Sierszy. 10 sierpnia 1914 r. 
wstąpił do grupy Piłsudskiego, skąd po powołaniu Legionów Polskich 

62 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
63 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
64 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
65 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
66 K. J. Waluś, J. H. Waluś, Krzyż za męstwo i odwagę, [w:] „notatki płockie” 2010, 

nr 1/122, s. 33. Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt. Wykaz Legionistów Polskich 
1914–1918. CaW 120.63.746. Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, War-
szawa 1917. W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficz-
ny, t. III: L–o, Warszawa 2006. 
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został odkomenderowany do II batalionu 2 pułku piechoty, najpierw w 
8, a potem w 7 jego kompanii. 1 listopada 1914 r. odesłany do Szkoły 
Podchorążych w marmaros-Sziget, którą ukończył wiosną 1915 r. na-
stępnie pełnił obowiązki instruktora musztry w I dywizjonie artylerii, a 
następnie dowódcy plutonu w Batalionie uzupełniającym nr III. Ko-
lejnym przydziałem był 6 pułk piechoty. od 1 marca do 1 maja 1916 
r. uczestniczył w kursie organizowanym przez Szkołę Chorążych [jeśli 
dużymi literami, proszę podać pełną nazwę], po ukończeniu którego 
awansował na chorążego piechoty (XII ranga, rozkaz Komendy Le-
gionów Polskich nr 211 z 1 maja 1916 r.). Po krótkiej służbie w linii 
został odesłany na leczenie do szpitala legionowego w nowym Sączu 
(1 sierpnia–październik 1916 r.). Po rekonwalescencji odkomendero-
wany do 1 baterii 1 pułku artylerii jako hospitant. Był dowódcą 3 ba-
terii w 6 pułku piechoty do czasu tzw. kryzysu przysięgowego i roz-
wiązania pułku. od 1 sierpnia 1917 r. dowodził plutonem w oddzia-
łach uzupełniających PKP. Po bitwie pod rarańczą internowany (18 
lutego 1918 r.). Do 14 maja 1918 r. przebywał w odosobnieniu. Brał 
udział w rozbrojeniu garnizonu austriackiego w Krakowie (31 paź-
dziernika 1918 r.), potem służył w 4 Pułku Piechoty Legionów Pol-
skich (2 listopada 1918 r.). 1 lutego 1919 r. na własną prośbą przenie-
siony do rezerwy. 15 kwietnia 1920 r. został ponownie powołany do 
służby czynnej, a od 1 lipca 1920 r. służył w 206 Pułku Piechoty ar-
mii ochotniczej, gdzie w walkach o toruń dowodził plutonem. na-
stępnie powołany do pełnienia obowiązków oficera sądowego, po czym 
15 października 1921 r. przeniesiony do rezerwy w stopniu poruczni-
ka piechoty. Został odznaczony Krzyżem Walecznych oraz odznaką 
pamiątkową „Krzyż Za męstwo i odwagę 206. Pułku Piechoty ar-
mii ochotniczej i obrony Płocka nr 42”.

Łapicki Mikołaj Grzegorz67 — urodził się 16 września 1896 r. w 
Skawinie, zmarł 20 sierpnia 1972 r. w Londynie. Był synem mikoła-
ja i Bronisławy z d. Sropińskiej, bratem Józefa, legionisty. Po maturze 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Krakowie. należał tam do ZS [może rozwinąć skrót]. W Legio-

67 W. Chocianowicz, Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, 
Londyn 1967. Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
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nach Polskich służył od 20 listopada do 8 grudnia 1914 r. w II baonie 
3 pułku piechoty, który 3 grudnia 1914 r. został przeorganizowany w 
III batalion 2 pułku piechoty. Z powodu choroby został odesłany do 
szpitala, gdzie przebywał do 15 stycznia 1915 r. Po powrocie do sze-
regów został skierowany do kadry kawalerii w nagy-Szöllös i tam 9 
lutego 1915 r. przeniesiony do artylerii. Do 4 września tego samego 
roku służył w 3 baterii Dyonu artylerii Legionów Polskich, był do-
wódcą patrolu sanitarnego. Po reorganizacji pułku został przeniesio-
ny do 1., a potem 2. baterii. uczestniczył w kampanii karpackiej, bu-
kowińskiej, besarabskiej i wołyńskiej. 1 grudnia 1916 r. mianowany na 
stopień chorążego sanitarnego. Po tym awansie został oficerem sani-
tarnym I Dywizjonu artylerii. Po tzw. kryzysie przysięgowym w Pol-
skim Korpusie Posiłkowym, gdzie nadal służył w jako oficer sanitarny 
I Dywizjonu artylerii. [czy tak?] od 24 grudnia 1917 r. do 1 marca 
1918 r. leczył się w szpitalu. od 1 marca do 13 kwietnia 1918 r. inter-
nowany przez austriaków. Po zwolnieniu został wcielony do C.K. ar-
mii. od 6 czerwca 1918 r. przebywał na szkoleniu [wojskowym?], po 
czym do 7 lipca [a od kiedy?] tego samego roku uczestniczył w kur-
sie instruktorów artylerii. od 7 lipca do 15 sierpnia 1918 r. służył w 
baterii zapasowej 12 Pułku artylerii Polowej. następnie został skie-
rowany na kurs w Szkole oficerów rezerwy artylerii w ołomuńcu. 
3 listopada 1918 r. zgłosił się do odradzającego się Wojska Polskie-
go. Dowodził w Krakowie pieszym plutonem szturmowym, po czym 
przeszedł do 2 baterii 1 Pułku artylerii Legionów. Walczył na fron-
cie ukraińskim. W tym czasie awansował na podporucznika ze star-
szeństwem z dniem 20 czerwca 1919 r. i porucznika artylerii ze star-
szeństwem z dniem 20 lipca 1919 r. od 20 lipca do 30 sierpnia 1919 
r. uczestniczył w kursie strzelania artylerii w rembertowie, prowa-
dzonym przez oficerów francuskich. od 27 października 1919 r. do 
10 marca 1922 r. uczył w Szkole Podchorążych artylerii w Poznaniu. 
Potem był instruktorem w Szkole młodszych oficerów artylerii do 5 
kwietnia 1923 r. Zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w armii. 
Z dniem 1 lipca 1923 r. został awansowany do stopnia majora artylerii. 
W latach 1927–1929 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w War-
szawie, w której od 23 sierpnia 1929 r. do 31 grudnia 1930 r. był asy-
stentem. Z dniem 1 stycznia 1931 r. awansowany do stopnia podpuł-
kownika dyplomowanego artylerii, następnie 1 listopada 1931 r. powo-
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łany na stanowisko kierownika Katedry taktyki artylerii. 12 kwietnia 
1934 r. został wyznaczony na dowódcę 7 Dywizjonu artylerii Kon-
nej, a już od 5 listopada 1935 r. do listopada 1938 r. został mianowany 
dowódcą 1 Pułku artylerii Legionów [tzn. od 5 listopada 1935 r. do 
listopada 1938 r. był dowódcą...]. Kolejno wyznaczony szefem sztabu 
DoK IX w Brześciu nad Bugiem, gdzie dowódcą był generał bryga-
dy franciszek Kleeberg, a z dniem 19 marca 1939 r. awansowany na 
pułkownika dyplomowanego artylerii. W wojnie obronnej z 1939 r. 
był od 9 września szefem sztabu Grupy operacyjnej „Polesie”. Po ka-
pitulacji 6 października 1939 r. został wzięty do niemieckiej niewo-
li. Po uwolnieniu z oflagu VII a murnau 29 kwietnia 1945 r. podjął 
służbę w 5 KDP we Włoszech. Po demobilizacji osiadł w Londynie, 
gdzie z dniem 3 maja 1972 r. został awansowany do stopnia genera-
ła brygady. odznaczony orderem Virtuti militari IV i V klasy, Krzy-
żem niepodległości, orderem „odrodzenia Polski” (Polonia restituta) 
4 klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi. 

Małysa Jan Władysław68 — urodził się 29 kwietnia 1891 r. w ra-
dziszowie, zmarł 1 czerwca 1969 r. w Warszawie. Był synem Jakuba i 
Wiktorii z d. Płonka. W latach 1903–1910 uczęszczał do gimnazjum 
w Podgórzu. Po zdaniu matury podjął studia na Wydziale Prawa uJ. 
od października 1911 r. odbywał służbę wojskową jako jednoroczny 
ochotnik w galicyjskim 13 pułku piechoty [w 13 Galicyjskim Pułku 
Piechoty „Krakowskie Dzieci”]. W 1912 r. zwolniony z wojska z po-
wodów zdrowotnyvh (inwalidztwo). W. małysa aktywnie działał w Po-
lowej Drużynie Sokoła, z którą w sierpniu 1914 r. wstąpił do Legio-
nów Polskich. Został przydzielony jako chorąży do 2 pułku piechoty, 
w jego 6 kompanii. Przeszedł z pułkiem szlak bojowy w kampanii kar-
packiej i bukowińskiej. na początku grudnia 1914 r. został przydzie-
lony do Batalionu uzupełniającego kapitana t. terleckiego. 11 maja 
1915 r. wraz z Batalionem wcielony do 4 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich. Zgodnie z rozkazem nKa nr 8880 został zwolniony z Le-

68 t. malinowski, m. Szymański, 2 Pułk Piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939. 
Lista Starszeństwa oficerów Legionów Polskich, Warszawa 1917. W. K. Cygan, Ofi-
cerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. I: a–f, Warszawa 1998 
[czy na pewno wydanie z 1998 r.?], s. 89. „Gazeta Szamotulska”, nr 116 z 11 paździer-
nika 1932 r., s. 4.
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gionów i przeniesiony do C.K. armii. Służył w galicyjskim 20 pułku 
piechoty z nowego Sącza. W jego szeregach walczył na froncie rosyj-
skim i włoskim. Pod koniec października 1918 r. uczestniczył w prze-
jęciu władzy w tarnowie, brał udział w rozbrajaniu żołnierzy nie-Po-
laków z tarnowskiego garnizonu. od 31 października 1918 r. służył 
w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, a następnie od lutego do wrze-
śnia [1919 r.?] w 2 Pułku Strzelców Podhalańskich. Został przydzielo-
ny do Sanoka do ekspozytury Inwalidów [czy tak?]. W czerwcu 1920 
r. przeniesiony do rezerwy w stopniu porucznika rezerwy piechoty ze 
starszeństwem [dekretem, rozkazem?] z 1 czerwca 1919 r. W 1922 r. 
podjął na nowo studia prawnicze na uniwersytecie Stefana Batorego 
w Wilnie. Po studiach rozpoczął pracę w Policji Państwowej, najpierw 
w Poznaniu jako naczelnik urzędu Śledczego w stopniu podinspek-
tora, następnie Komendant PP okręgu XIV Poleskiego, a w 1934 r. 
otrzymał nominację na Komendanta Wojewódzkiego PP w Brześciu 
nad Bugiem. uzyskał stopień inspektora. Po wojnie obronnej w 1939 
r. ukrywał się w okolicach Skawiny. Po 1945 r. używał nazwiska Stad-
nicki. W tym czasie podjął pracę jako zarządca PGr-u pod tczewem, 
następnie jako radca prawny w Gdańsku i w Warszawie. 

Miś Bolesław Wincenty69 — urodził się 16 kwietnia 1888 r. w Ska-
winie, zamordowany 10 kwietnia 1940 r. w Katyniu. Syn Wincentego i 
agnieszki z d. Czapkiewicz. W latach 1899–1907 uczęszczał do Gim-
nazjum św. anny w Krakowie. W latach 1907–1912 studiował prawo 
na uniwersytecie Jagiellońskim. W 1910 r. zdał egzamin prawno-hi-
storyczny, natomiast w 1914 r. złożył egzamin sędziowski. W paździer-
niku 1912 r. wstąpił do „Strzelca” [ZS „Strzelec oSW], gdzie prze-
szedł [ukończył?] I Szkołę Podchorążych i Szkołę oficerską [czy to 
pełne nazwy szkół?]. W sierpniu 1914 r. wstąpił do 2 Pułku Piechoty 
Legionów Polskich, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Pod rarań-
czą dostał się za linię frontu na teren ukrainy, gdzie doszło do połą-
czenia z II Korpusem Wschodnim. Brał udział w bitwie pod Kanio-
wem. Jako jeden z nielicznych wyszedł z okrążenia i wspólnie z ge-
nerałem J. Hallerem rozpoczął działalność organizacyjną w Kijowie i 
moskwie. Po powrocie do kraju pracował w sądzie apelacyjnym, a po 

69 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
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opuszczeniu przez niemców Warszawy wstąpił do Polskich Sił Zbroj-
nych. Służył w WP kolejno jako: oficer do zleceń w Szkole Żandar-
merii w Warszawie, komendant Szkoły Żandarmerii w Lublinie, do-
wódca batalionu 23 pułku piechoty. ukończył kurs profesorów woj-
skowych na uniwersytecie [czy tak?]. Był komendantem referentem w 
Centralnej Szkole rusznikarskiej i kierownikiem referatu w Depar-
tamencie uzbrojenia, a także zastępcą komendanta Głównej Szkoły 
uzbrojenia nr 1 w stopniu podpułkownika. Został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.

Miś Mieczysław70 — urodził się 1 stycznia 1895 r. w Skawinie, poległ 
6 lipca 1916 r. pod optową. Syn Wincentego i agnieszki z d. Czap-
kiewicz. Do Legionów Polskich wstąpił w sierpniu 1914 r. Został przy-
dzielony do III batalionu 3 pułku piechoty 11 kompanii, z którym prze-
szedł kampanię karpacką. odznaczył się w bitwie pod rafajłową, po 
której został awansowany do stopnia sierżanta. 10 maja 1915 r. został 
przydzielony do III batalionu 4 pułku piechoty 12 kompanii. 15 lipca 
1915 r. mianowany chorążym. następnie awansowany do stopnia pod-
porucznika piechoty, po czym pełnił obowiązki adiutanta. Poległ pod 
optową, osłaniając odwrót swojego oddziału. Pośmiertnie odznaczo-
ny Krzyżem Srebrnym orderu Virtuti militari V klasy.

Miś Tadeusz Józef71 — urodził się 17 marca 1892 r. w Skawinie, zagi-
nął ok. 1940 r. w Warszawie. Syn Wincentego i agnieszki z d. Czap-
kiewicz. W czasie I wojny światowej walczył w szeregach 1 Pułku Pie-
choty Legionów Polskich. 9 grudnia 1919 r. został awansowany [de-
kretem?] z dnia 1 grudnia 1919 r. na porucznika piechoty, służąc w 
Żandarmerii Polowej. od 1 czerwca 1921 r. pełnił służbę w 9 Dywi-
zjonie Żandarmerii Wojskowej. 3 maja 1922 r. został zweryfikowa-
ny w stopniu kapitana ze starszeństwem [dekretem?] z dnia 1 czerw-
ca 1919 r. i 59 lokatą w korpusie oficerów żandarmerii. Jego oddzia-
łem macierzystym był 3 Dywizjon Żandarmerii w Grodnie. 15 marca 
1923 r. został przeniesiony do Centralnej Szkoły Żandarmerii w Gru-

70 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
 J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich 1914–1918, Kraków 2006.
71 „rocznik oficerski”, 1924, s. 966.
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dziądzu na stanowisko instruktora w oddziale Szkolnym [czy to peł-
na nazwa?], pozostając oficerem nadetatowym 3 Dywizjonu Żandar-
merii. W 1924 r. pełnił służbę w 5 Dywizjonie Żandarmerii w Kra-
kowie. W marcu 1927 r. został przeniesiony do  4 Dywizjonu Żan-
darmerii w Łodzi na stanowisko pełniącego obowiązki zastępcy do-
wódcy dywizjonu. 12 kwietnia 1927 r. awansował na majora ze star-
szeństwem [dekretem?] z dnia 1 stycznia 1927 r. i 6 lokatą w korpu-
sie oficerów żandarmerii. W grudniu 1928 r. został przeniesiony do 2 
Dywizjonu Żandarmerii w Lublinie na stanowisko zastępcy dowódcy 
dywizjonu. od marca 1932 r. do 31 sierpnia 1939 r. dowodził 2 Dy-
wizjonem Żandarmerii w Lublinie. 27 czerwca 1935 r. awansował na 
podpułkownika ze starszeństwem [dekretem?] z dnia 1 stycznia 1935 
r. i 2 lokatą w korpusie oficerów żandarmerii. 31 sierpnia 1939 r. pod-
pisał, jako dowódca dywizjonu, ostatni rozkaz dzienny nr 25, w któ-
rym poinformował podwładnych o swoim odejściu na inne stanowi-
sko oraz pożegnał ich słowami:  „odchodząc po 11-letniej pracy w 2 
dyonie żandarmerii, żegnam wszystkich podwładnych mi żandarmów 
i życzę im powodzenia w dalszej pracy dla dobra ojczyzny”. W cza-
sie  kampanii wrześniowej  w 1939 r. był dowódcą żandarmerii  ar-
mii „Poznań”. Z notatek podpułkownika  Władysława Drzymulskie-
go, przekazanych pułkownikowi Władysławowi Wierzbickiemu, wyni-
ka, że pod koniec 1940 r. podpułkownik tadeusz miś zgodził się zo-
stać zastępcą W. Drzymulskiego. Gdy W. Drzymulski wystąpił z pro-
pozycją zamiany na stanowisku z podpułkownikiem misiem, jako star-
szym stopniem, generał Stefan rowecki odmówił, uzasadniając swo-
ją decyzję nieznajomością przez podpułkownika misia stosunków pa-
nujących w Warszawie. notatki W. Drzymulskiego kończą się stwier-
dzeniem:  „z chwilą wybuchu  powstania  nie wiadomo, co się stało z 
podpułkownikiem misiem”.

Muszyński Jan72 — urodził się 4 lipca 1894 r. w Skawinie, zmarł 16 
kwietnia 1944 r. w Skawinie. od 1910 r. w Polowej Drużynie Soko-
ła, gdzie ukończył kurs wojskowy. Wraz z 12 kolegami ze skawińskie-

72 S. Cinal, Czy na „Sokole” w Skawinie zawiśnie tablica poświęcona legionistom?, „In-
formator” towarzystwa Przyjaciół Skawiny, nr 80, 2007, s. 19–27. B. Kroll, Rada Głów-
na Opiekuńcza 1939–1945, Warszawa 1985.
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go gniazda uczestniczył w Zlocie Grunwaldzkim. Po wybuchu I woj-
ny światowej wstąpił wraz z Polowym oddziałem skawińskiego So-
koła do Legionów Polskich. Służył w 2 pułku piechoty i przeszedł z 
nim cały szlak bojowy. W lutym 1918 r. podczas próby przekroczenia 
frontu pod rarańczą został aresztowany i osadzony w obozie interno-
wania w Száldobos. Latem 1918 r. wcielony do galicyjskiego 57 puł-
ku piechoty i wysłany na front włoski. W roku 1920, służąc w Wojsku 
Polskim, uczestniczył w obronie Warszawy. W 1936 r. został wybrany 
na członka rady miasta w Skawinie oraz członka Sekcji Hodowców 
Gołębi Pocztowych w Skawinie. okupację niemiecką w 1939 r. roz-
począł jako zakładnik. Został zatrzymany za rozbrojenie niemieckie-
go żołnierza. Zwolniony 13 grudnia 1939 r. Działał w radzie Głów-
nej opiekuńczej. Zapadł na gruźlicę, która w krótkim czasie wynisz-
czyła jego organizm i doprowadziła do śmierci. J. muszyński zostawił 
żonę i pięcioro dzieci.

Myczkowski-Korwin Witold73 — urodził się 30 stycznia 1893 r. w 
radziszowie, zmarł ok. 1955 r. w Krakowie. W Legionach Polskich 
od 16 sierpnia 1914 r. Służył jako dowódca plutonu w 16 kompanii 
IV batalionu 2 pułku piechoty. 27 stycznia 1915 r. został mianowa-
ny chorążym. od stycznia 1915 r. był także instruktorem w Szkole 
Podchorążych Legionów Polskich w marmaros-Sziget i w Kamień-
sku. Potem został skierowany do formowanego 4 pułku piechoty. Słu-
żył w II batalionie tego pułku. rozkazem nKa nr 8880 z 2 czerwca 
1915 r. zwolniony z Legionów. Potwierdzeniem urodzenia [czy tak?] 
jest anons w piśmie urzędowym, zamieszczony 1 stycznia 1939 r., in-
formujący o zgubieniu książeczki wojskowej, a dodatkowo o tym, że 
przed II wojną światową W. myczkowski mieszkał w Krakowie przy 
ul. Warszawskiej 1, m. 16. 

Ocetkiewicz Karol 74 — urodził się w 1894 r. w Skawinie, zmarł w 
1954 r. Służył w Polowej Drużynie Sokoła w Skawinie, był dobrym 

73 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt. „Krakowski Dziennik Wojewódzki”, nr 1, 
wydany 1 stycznia 1939 r., s. 9. t. malinowski, m. Szymański, 2. Pułk Piechoty Legio-
nów Polskich, t. 1: Karpaty, Warszawa 1939. 

74 S. Cinal, Czy na „Sokole” w Skawinie zawiśnie tablica…, dz. cyt. Lista Strat wyda-
na w dniu 14.01.1915 r., s. 35. 
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organizatorem i dowódcą. W 1913 r. założył w Korabnikach Druży-
nę Bartoszową. Został skierowany do szkoły podoficerskiej, a po zda-
niu egzaminu przed komisją wojskową uzyskał stopień podoficera. W 
Legionach Polskich służył w II batalionie 2 pułku piechoty, w jego 6 
kompanii. na froncie karpackim dowodził plutonem w 6 kompanii. 
Został ranny w rękę i nogę w bitwie pod mołotkowem. Był leczo-
ny w szpitalu w Dombó (dzisiaj w granicach ukrainy), następnie w 
Wiedniu i Swoszowicach. Po rekonwalescencji 10 lutego 1917 r. wró-
cił do 2 pułku piechoty, który wówczas stacjonował w Zambrowie. W 
nocy z 15 na 16 lutego 1918 r. wraz ze swoim oddziałem przeszedł 
na stronę rosyjską frontu pod rarańczą i uczestniczył w marszu swo-
jej jednostki przez ukrainę. następnie, będąc w II Korpusie Polskim, 
11 maja 1918 r. wziął udział w bitwie pod Kaniowem przeciwko od-
działom niemieckim, za co później otrzymał Krzyż Kaniowski. Po-
nadto został odznaczony brązowym medalem za Brawurę [czy tak?] 
i Krzyżem Legionowym.

Ocetkiewicz Stanisław75 — urodził się w 1896 r. w Skawinie. W Le-
gionach Polskich służył w 2 pułku piechoty. Został ranny, przebywał 
w szpitalu twierdzy Kraków.

Ożóg Stanisław76 — urodził się w 1894 r. w Skawinie. Był synem 
Wojciecha i Klementyny. W Legionach Polskich służył jako sierżant 
w 5 pułku piechoty, w jego 1 kompanii. Poległ 4 lipca 1916 r. w bi-
twie pod Kościuchnówką. 

Pająk Stanisław77 — urodził się 25 marca 1899 r. w radziszowie. Był 
synem Wincentego i marii z d. Ścibor. Służył w 1 Pułku Piechoty Le-
gionów Polskich. 

Palichleb Ksawery78— zapalony animator kultury w Skawinie, jeden 

75 Lista Strat wydana w dniu 17.02.1915 [proszę uzupełnić]
76 J. Cisek, K. Stepan, Lista Strat Legionów Polskich, dz. cyt.
77 Liber natorum et Baptisatorum, archiwum Parafii radziszów, t. V, s. 30. Wykaz 

Legionistów Polskich…, dz. cyt.
78 a. Kudela, S. Grodecki, Tradycje kulturalne w Skawinie, „Informator towarzystwa 

Przyjaciół Skawiny”, nr 87, 2016, s. 32.
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z głównych organizatorów pierwszej Biblioteki Publicznej w Skawi-
nie. Podmajstrzy murarski. Jest wymieniony w składzie Polowej Dru-
żyny Sokoła, która wyszła ze Skawiny do Legionów w sierpniu 1914 r. 
niestety prawdopodobnie ze względu na stan zdrowia nie został przy-
jęty do Legionów Polskich.

Paździurkiewicz Antoni79 — urodził się w 1895 r. w Skawinie. W Le-
gionach Polskich służył jako szeregowy w II batalionie 2 pułku piecho-
ty, w jego 6 kompanii. Podczas walk w Karpatach został ranny w lewą 
rękę. Hospitalizowany w szpitalu wojennym w Budapeszcie.

Peszkowski Bronisław80 — urodził się 30 kwietnia 1893 r. w Żywcu, 
zmarł ok. 1931 r. w tczewie. Był synem Bronisława i Wandy z d. So-
kulskiej. uczęszczał do V Gimnazjum w Krakowie, w którym w roku 
1913 zdał maturę. Jesienią tego samego roku podjął studia filozoficzne 
na uniwersytecie Jagiellońskim. Służył w 1 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich. Jest autorem wspomnienia o Józefie Piłsudskim pt. Jak piłem 
wino z Dziadkiem Piłsudskim zamieszczonego w „Czasie”, a przedru-
kowanego w „Ilustrowanej republice”, w wydaniu z 1 stycznia 1934 r.

Różycki Franciszek81 — urodził się w 1892 r. w Skawinie. Służył w 
1 Pułku Piechoty Legionów Polskich.

Stefaniak Karol82 — urodził się 27 października 1897 r. w Skawi-
nie. Był synem Jana i Katarzyny. W Legionach Polskich od 28 kwiet-
nia 1915 r. Służył w I batalionie 4 pułku piechoty, w jego 3 kompa-
nii. 24 października 1915 r. został ranny. Po tzw. kryzysie przysięgo-
wym służył w Polskim Korpusie Posiłkowym, zatrzymany i interno-
wany podczas nieudanej próby przejścia frontu pod rarańczą przez II 
Brygadę Legionów.

79 Wiadomości o rannych i chorych nr 241, s. 36. [proszę uzupełnić]
80 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt. VII. Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. Gim-

nazjum V w Krakowie za rok szkolny 1912/13. „Ilustrowana republika”, nr 1, ponie-
działek 1 stycznia 1934 r.

81 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.
82 Wykaz Legionistów Polskich…, dz. cyt.



— 37 —

Świdrowski Tomasz83 — informację o tej osobie zamieszczam w spi-
sie jako że wielokrotnie został wspomniany i opisany przez innych lo-
kalnych badaczy jako jeden z „piętnastu”, którzy wyruszyli ze Skawi-
ny do Legionów Polskich. Jednak obecny stan badań nie pozwala mi 
zbytnio rozbudować życiorysu tego człowieka.

Więckiewicz Władysław84 — nie znalazłem żadnej wzmianki o tym 
człowieku poza tym, że został wykazany wśród „piętnastu”, którzy wy-
ruszyli ze Skawiny do Legionów Polskich.

Zapałowicz Józef85 — urodził się w 1895 r. w Skawinie. Służył w 1 
Pułku Piechoty Legionów Polskich.

W swojej pracy korzystałem ze zbiorów: archiwum Parafii radziszów, 
archiwum Parafii w Skawinie [a dokładnie?], towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny, muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, narodowego ar-
chiwum Cyfrowego, Centralnego archiwum Wojskowego, muzeum 
regionalnego w Skawinie, Österreichische nationalbibliothek, a tak-
że ze zbiorów własnych.
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Stanisław Grodecki

sPrawozDanie z Działalności  
zarząDu tPs za rok 2017

1. nasze towarzystwo na dzień 31 grudnia 2017 r. liczyło 127 człon-
ków zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego człon-
ka wspierającego, którym jest miasto i Gmina Skawina. to w głów-
nej mierze dzięki składce członka wspierającego tPS posiada środki 
finansowe na prowadzenie działalności. W roku 2017 do naszego to-
warzystwa dołączyły dwie osoby. W 2017 r. cztery osoby zrezygnowa-
ły z członkowstwa w tPS, a jedna osoba na podstawie & 13 pkt. 1zo-
stała skreślona z listy członków.

2. Poprzednie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze tPS 
odbyło się 18 czerwca 2017 r. Wybrano wówczas władze naszego sto-
warzyszenia. aktualny skład Zarządu tPS przedstawia się następują-
co: Stanisław Grodecki — Przewodniczący, anna Kudela — zastęp-
ca Przewodniczącego, ewa tarnopolska — zastępca Przewodniczące-
go, Czesława Kopeć — sekretarz, Zofia Płonka — skarbnik. Człon-
kowie Zarządu to: Wanda Pabian, Paweł Lipowczan oraz marian 
Strzeboński. Przewodniczącą Komisji rewizyjnej została Jadwiga ra-
czyńska, członkowie to: Krystyna Galacińska, Krystyna Droździewicz,  
Katarzyna Polek oraz Danuta racułt. W skład Sądu Koleżeńskiego 
weszli: Halina Lech — przewodnicząca oraz Jan Liskiewicz i Bole-
sław Jamróz — członkowie. 

3. W 2017 r. realizowano zadania statutowe oraz zadania przyjęte w 
planie pracy. odbyło się 11 posiedzeń Zarządu, w czasie których oma-
wiano bieżącą działalność oraz podejmowano decyzje związane z dal-
szym funkcjonowaniem towarzystwa. Do najważniejszych działań tPS 
w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

I. Przeprowadzenie XI Kwesty na renowację nagrobków na skawiń-
skich cmentarzach. W zbiórce publicznej wzięło udział około 100 osób. 
Byli wśród nich: przedstawiciele władz samorządowych, osoby publicz-
ne z naszej gminy, przedstawiciele współpracujących z nami organiza-
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cji, strażacy z oSP Skawina II-Korabniki, harcerze ZHr, młodzież 
szkolna z Liceum ogólnokształcącego i Zespołu Katolickich Szkół w 
Skawinie. Zebrano łącznie kwotę 9321,79 zł i 5,02 eur. Koordynato-
rem XI Kwesty był Zarząd tPS. W roku 2017 przeprowadzono prace 
konserwatorskie przy grobie księdza Świby. Koszt prac to 7692,00 zł.

II. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów. W roku 
2017 tPS zrealizował dwa projekty:

1. Projekt „Wolontariusz senior — to brzmi dumnie” 
Projekt był realizowany wspólnie przez towarzystwo Przyjaciół Ska-
winy, Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, Bibliotekę Pe-
dagogiczną w Skawinie oraz fundację Skawińskie Centrum Wolon-
tariatu. Działanie skierowane było do 32 osób w wieku 60+ z terenu 
gminy Skawina. W projekcie uczestniczyło także 15 osób niepełno-
sprawnych — podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Skawinie. Beneficjenci w pierwszej kolejności wzięli udział w warsz-
tatach dotyczących angażowania się na rzecz społeczności lokalnych, 
planowania i realizowania akcji społecznych. Duży nacisk został po-
łożony na promocję idei wolontariatu wśród osób starszych oraz nie-
pełnosprawnych, najpierw poprzez warsztaty, a następnie utworzenie 
dwóch grup wolontariuszy. Wyłoniono liderów, którzy zostali przygo-
towani do pełnienia funkcji koordynatorów tych grup po zakończeniu 
projektu. Szczególną uwagę zwrócono na lokalny aspekt projektu, za-
równo w zakresie działania na rzecz społeczności lokalnej, jak też roz-
budzania zainteresowania małą ojczyzną, w której na co dzień funk-
cjonują beneficjenci. Zadanie to udało się zrealizować. Przygotowano 
śpiewnik lokalnych pieśni i piosenek, charakterystycznych dla regio-
nu. aby przeciwdziałać e-wykluczeniu osób starszych, w trakcie reali-
zacji warsztatów projektowych telewizja Skawina przygotowała i wy-
emitowała 10 reportaży.

rozliczenie finansowe projektu „Wolontariusz senior — to brzmi 
dumnie”

ogólna wartość projektu 117 624,00 zł
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Kwota dotacji z ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 105 024,00 zł

Wkład osobowy (wolontariat) 12 600,00 zł

Wkład finansowy tPS 0,00 zł

Wkład finansowy partnerów 0,00 zł

2. Projekt „Informator towarzystwa Przyjaciół Skawiny”

tPS kontynuuje wydawanie „Informatora”, który jest współfinan-
sowany ze środków budżetu urzędu miasta i Gminy Skawina. W 
2017 r. ukazały się trzy numery czasopisma, każdy w nakładzie 500 
egzemplarzy. Zadanie to jest realizowane w ramach gminnego kon-
kursu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polsko-
ści, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Ze-
spół redakcyjny tworzą obecnie: Stanisław Grodecki, anna Kudela, 
ewa tarnopolska, marian Strzeboński i mariusz tarnopolski. Pu-
blikujemy (jak dawniej) głównie teksty o tematyce historycznej oraz 
artykuły związane z kulturą regionu. Informujemy również o wyda-
rzeniach związanych z tPS. na chwilę obecną wszystkie archiwal-
ne numery wraz ze spisem treści są dostępne w wersji elektronicz-
nej, na stronie internetowej towarzystwa.

Koszty wydania „Informatora”

Wartość projektu 20 500,00 zł

Kwota dotacji z urzędu miasta i Gminy Skawina 7 500,00 zł

Wkład osobowy (wolontariat) 9000,00 zł

Wkład finansowy tPS 4000,00 zł

III. Działalność bieżąca
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1. tPS wziął udział w  I Skawińskim Dniu organizacji Pozarządo-
wych i Inicjatyw Społecznych.  Impreza odbyła się 1 października na 
terenie Parku miejskiego w Skawinie. organizatorem tego wydarzenia 
była Skawińska rada Działalności Pożytku Publicznego. udział wzię-
ło ponad 40 organizacji pozarządowych z terenu gminy Skawina, któ-
re zaprezentowały swoją działalność licznej grupie zainteresowanych 
skawinian. tPS przedstawił swoją działalność wydawniczą oraz osią-
gnięcia grup nieformalnych działających przy naszym stowarzyszeniu.

2. W roku 2017 poczet sztandarowy tPS wziął udział w obchodach 
narodowego Święta niepodległości; w skład pocztu weszli: Stanisław 
Lupa, Helena Kaim, ewa tarnopolska.

3. nasza strona internetowa uzupełniana jest na bieżąco. Czyta ją wie-
le osób spoza naszego towarzystwa, co potwierdza ilość koresponden-
cji mailowej, jaka do nas dociera od osób niezwiązanych z tPS, a za-
interesowanych naszą działalnością. 

4. W grudniu 2017 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe na-
szego towarzystwa połączone z zakończeniem projektu „Wolontariusz 
senior – to brzmi dumnie”.

5. tradycją tPS stał się udział naszej reprezentacji w sztafecie hono-
rowej organizowanej przez Burmistrza miasta i Gminy Skawina w 
ramach akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. W zeszłorocznej sztafecie 
tPS reprezentował zespół w składzie: Zuzanna Wędzicha, Stanisław 
tylko, Stanisław Grodecki i Jan Wsołek.

6. W ramach działalności bieżącej tPS w 2017 r. współpracował z wie-
loma organizacjami i stowarzyszeniami. Za szczególnie owocną moż-
na uznać współpracę ze Stowarzyszeniem „nasz radziszów”, Stowa-
rzyszeniem miłośników Ziemi Krzęcińskiej, z towarzystwem Pamięci 
Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, ze Skawińskim Stowarzysze-
niem Partnerstwa miast, Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Wielicz-
ki”, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz małopolskim Związ-
kiem regionalnych towarzystw Kultury, a także z następującymi pla-



— 43 —

cówkami oświatowo-kulturalnymi: Biblioteką Pedagogiczną w Skawi-
nie, miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie, Szkołą Podstawową nr 
4 w Korabnikach, Szkołą Podstawową nr 2 w Skawinie, Specjalnym 
ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, 

Szkołą Podstawową w Krzęcinie, Szkołą Podstawową w Pozowicach, 
Liceum ogólnokształcącym w Skawinie  Szkołą Podstawową nr 1 w 
Skawinie i Zespołem Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie. 

IV. Działalność wewnątrzorganizacyjna
W ubiegłym roku przy tPS działały trzy grupy nieformalne: Koło 
robótek ręcznych „razemkowo”, pod kierownictwem agaty Lasek, 
Grupa artystyczna „radośni”, której opiekunem jest adam Woźnicz-
ka, oraz Grupa artystyczno-Plastyczna, działania której koordynuje 
marian Strzeboński.

Do najistotniejszych działań Koła robótek ręcznych „razemkowo” 
w 2017 r. należało:

— przygotowanie wystawy obrazów sakralnych w Centrum Don 
Quanella w Skawinie, którą zatytułowano „Chwalmy Pana” (kwie-
cień–czerwiec);

— przeprowadzenie akcji „Klinika lalek” (maj–wrzesień): 
— otwarcie wystawy ponad 200 odrestaurowanych przez „razem-

kowo” lalek w muzeum regionalnym w Skawinie (27 maja), 
— oprowadzanie wycieczek po wystawie przez członkinie koła przez 

cały czas trwania wystawy (w głosowaniu na najpiękniejszą lalkę wzię-
ło udział prawie 1000 osób),

— zamknięcie wystawy (wrzesień) i przekazanie lalek do: uniwer-
syteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu, Szpitala Dziecięcego 
im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej, ośrodka adopcyj-
nego przy ul. rajskiej w Krakowie oraz do skawińskich fundacji: „Dar 
serca” i „Kruszynki”.

oprócz tego na uwagę zasługuje:
— przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z terenu miasta i Gmi-

ny Skawina w czasie ferii zimowych w Bibliotece Pedagogicznej w 
Skawinie (styczeń);

— wykonanie kilkudziesięciu broszek z żonkil dla Hospicjum św. 
Łazarza w Krakowie w ramach akcji „Pola nadziei”; 
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— udział w międzynarodowym Dniu Dziergania na Drutach w 
miejscu Publicznym (otwarte spotkanie robótkowe na skawińskim 
rynku, czerwiec);

— przygotowanie wystawy ręcznie robionych zakładek do książek 
na targi Książki w Krakowie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ska-
winie (listopad); 

— przeprowadzenie warsztatów „nitką malowane — haft mate-
matyczny”, cz. 2, dla nauczycieli z terenu miasta i Gminy Skawina w 
ZKS (listopad);

— pomoc w przygotowaniu ozdób na kiermasz organizowany przez 
fundację „Kruszynki”. (październik–grudzień).

Do najważniejszych wydarzeń, w których brała udział grupa „rado-
śni”, można zaliczyć m.in.:

— udział w spotkaniu opłatkowym dla osób samotnych w radzi-
szowie, gdzie „radośni” zaprezentowali spektakl teatralny (styczeń);

— prezentacja spektaklu „Póki my żyjemy” w ochodzy (luty);
— prezentacja programu rozrywkowego w ochodzy z okazji Dnia 

Kobiet (marzec);
— udział w otwarciu wystawy poświęconej gen. Józefowi Hallerowi 

w Jurczycach, gdzie „radośni” zapewnili oprawę muzyczną (sierpień);
— udział w jubileuszu 25-lecia utworzenia Prywatnego muzeum 

Polsko-amerykańskiego w Wadowicach, gdzie „radośni” zapewnili 
oprawę artystyczną wydarzenia (wrzesień); 

— udział w V Jubileuszowym Przeglądzie Scenicznym Seniorów 
małopolski w muszynie (wrzesień);

— zapewnienie oprawy artystycznej podczas spotkania opłatkowe-
go tPS, wystawienie jasełek oraz kolędowanie (grudzień).

Do najistotniejszych wydarzeń, w których brała udział Grupa arty-
styczno-Plastyczna można zaliczyć:

— doskonalenie techniki akwareli;
— realizacja projektu artystycznego pt. „Ptaki i ptaszyska”; 
— udział w prezentacji organizacji pozarządowych na błoniach ska-

wińskich (październik), połączonej z mini wystawą prac malarskich; 
— udział w projekcie „Wolontariusz senior — to brzmi dumnie”;
— edukacja z zakresu historii sztuki; 
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— udział w wycieczkach — śladami cystersów w małopolsce (wy-
cieczka do mogilan i Strzyrzyca)

V. Współpraca z mediami
Współpraca z lokalnymi mediami układa się bardzo owocnie. Infor-
macje o projektach realizowanych przez nasze towarzystwo ukazy-
wały się w 2017 r. w „Dzienniku Polskim”. radio WaWa poświęci-
ło swój czas antenowy na prezentację wywiadów i informacji dotyczą-
cych działalności towarzystwa. również telewizja Skawina emitowa-
ła materiały związane z działalnością tPS. Lokalne portale interneto-
we: Skawina 24.pl i InfoSkawina.pl wielokrotnie zamieszczały mate-
riały dotyczące tPS. Jesteśmy także często obecni na stronie interne-
towej urzędu miasta Skawina.

W tym miejscu chcemy gorąco podziękować wszystkim, którzy po-
święcali swój czas dla tPS. równie gorąco dziękujemy tym, którzy 
wzięli udział w prowadzonej przez nas tradycyjnej już kweście na re-
nowację zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach.

Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowali się w organi-
zację różnych uroczystości, spotkań i imprez okolicznościowych.

Sprawozdanie zostało opracowane na posiedzeniu Zarządu tPS  
w dniu 11.04.2018 r. i przedstawione w czasie Walnego Zgromadze-
nia Sprawozdawczego 17.06.2018 r. 

Zarząd tPS otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2017.
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maria Zawada 

krÓtki oPis Działalności  
gruPy Plastycznej Przy tPs

W 2016 r. pani Barbara Czopek zaprosiła na spotkanie grupy człon-
ków tPS mariana Strzebońskiego i można powiedzieć, że od tego mo-
mentu zaczęła się nasza przygoda z malowaniem. marian Strzeboń-
ski, rodowity skawinianin, emerytowany nauczyciel geografii, malarz 
amator — jak sam o sobie mówi — znany z wielu wystaw malarstwa 
w naszym regionie, jest dobrym duchem i naszym mentorem. na ko-
lejnych spotkaniach „wykładał” nam historię sztuki w pigułce, opowia-
dał o różnych technikach malarskich, o oprawie obrazów, a przy oka-
zji dzielił się swoją wiedzą z geografii. Przed świętami Bożego na-
rodzenia i Wielkiej nocy poznaliśmy jedną z technik robienia kartek 
świątecznych. nie było to takie proste, jak nam się wydawało, wyma-
gało dużo pracy i sporej precyzji. Wiosną 2017 r. zaczęliśmy jeździć 
na wycieczki, w czasie których oprócz podziwiania pięknych krajobra-
zów zwiedziliśmy wiele zabytkowych obiektów małopolski. Duża część 
grupy brała udział w projekcie „Wolontariusz senior — to brzmi dum-
nie”, co wiązało się z wycieczkami po okolicy. Po obiektach zabytko-
wych oprowadzali nas miejscowi przewodnicy, ale nasz „mistrz” (tak się 
do niego zwracamy) zawsze dopowiadał obszerne szczegóły. Zwiedzi-
liśmy obiekty sakralne w Lipnicy murowanej, Krzęcinie, marcyporę-
bie, Sosnowicach, Woli radziszowskiej, Paczułtowicach. relacje z tych 
wycieczek zamieściliśmy w kilku numerach „Informatora tPS” z 2017 
i 2018 r. Grupa wzięła także udział w dwóch wycieczkach — śladami 
cystersów w małopolsce. W mogilanach obejrzeliśmy późnoklasycy-
styczny dwór z portykami arkadowymi z XVIII w. wraz parkiem re-
nesansowym z XIX w. oraz kościół św. Bartłomieja z XVII w. z póź-
nobarokowym i rokokowym wnętrzem. W drodze powrotnej wstąpi-
liśmy do Chorowic, aby obejrzeć zespół dworski i neogotycką kaplicę. 
Z kolei w Szczyrzycu zwiedziliśmy opactwo cystersów z XVII w. i ba-
rokowy kościół najświętszej maryi Panny Wniebowziętej i św. Stani-
sława Biskupa z obrazem matki Boskiej Szczyrzyckiej. W tym czasie 
zaczęliśmy podejmować próby malowania obrazków. niewielu z nas 
wierzyło, że potrafi coś namalować. nikt z nas nie miał do czynienia 



— 47 —

z rysowaniem ani malowaniem od szkoły podstawowej. a jednak po-
woli powstawały obrazki i nasz mistrz zaproponował zorganizowa-
nie wystawy w muzeum regionalnym w Skawinie pt. „Ptaki, ptaszki 
i ptaszydła”. Z niedowierzaniem, że to się może wydarzyć, przystali-
śmy na tę propozycję. 19 maja 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
wystawy, którego dokonali: Czesław Gąsiorowski — Dyrektor mu-
zeum wraz z naszym mentorem marianem Strzebońskim oraz Stani-
sławem Grodeckim — Prezesem tPS. Dostojni goście dopisali. Przy-
byli: członkowie Zarządu tPS, państwo Józef i małgorzata niechajo-
wie ze Stowarzyszenia „nasz radziszów”, Grupa artystyczna z Dra-
goża (czy to pełna nazwa?), przybyło także wielu naszych przyja-
ciół i znajomych, a pani anna Kudela pięknym słowem w kilku zda-
niach utrafiła w sedno naszych odczuć przy powstawaniu prac (pro-
ponuję tak: a pani anna Kudela utrafiła w sedno, mówiąc o odczu-
ciach, jakie towarzyszyły nam w trakcie powstawania prac). Dopisały 
też lokalne media: prasa i telewizja. to taki pierwszy mały sukces na-
szej grupy, który nas ucieszył, ośmielił i zachęcił do dalszego tworze-
nia. Grupa plastyczna nie zamierza spocząć na laurach, w planach jest 
plener malarski w tyńcu pt. „malujemy, grillujemy”, zaczynamy także 
próby malowania na szkle, aby we wrześniu przygotować wystawę pt. 
„na szkle malowane”. Ponadto planujemy kolejne wycieczki krajo-
znawcze do tyńca i Czerwonego Klasztoru. Dziękujemy Zarządowi 
tPS za wspieranie naszych działań, a naszemu mistrzowi za cierpli-
wość i poświęcony czas.

uczestnicy warsztatów prowadzonych przez mariana Strzebońskiego
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anna Kudela, ewa tarnopolska

Historia jeDnej znajomości,  
czyli wsPomnienie  
o kazimierzu jÓzeFie witkiewiczu

Zła wiadomość dotarła do nas w połowie lipca: w wieku 93 lat od-
szedł wybitny aktor i szczery miłośnik Skawiny — Kazimierz Józef 
Witkiewicz. Spoczął na podgórskim cmentarzu.

Lista jego osiągnięć jest bardzo długa i, podobnie jak podstawowe 
informacje o Jego życiu, łatwo dostępna na portalach internetowych, 
więc nie chcemy jej powtarzać. Podzielimy się tylko paru refleksjami, 
a przede wszystkim opowiemy o naszej serdecznej znajomości.

Dorobek artystyczny Zmarłego budzi niekłamany podziw. Zarówno 
na deskach teatralnych, jak i przed kamerą czy też na małym ekranie, 
w teatrze telewizji, aktor czuł się jak ryba w wodzie. tworzył poru-
szające kreacje aktorskie, jak np. rola generała W. Sikorskiego, i arcy-
zabawne role komediowe w rodzaju Włocha francesco romanellego 
z filmu „nie lubię poniedziałku”. Dzieje teatru na przestrzeni wieków 
nie były mu obce, a taka swoboda w wędrowaniu po czasie dowodzi 
i wiedzy, i kultury osobistej.

Spotkanie opłatkowe tPS w roku 2009. Drugi od prawej Kazimierz Witkiewicz
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Przez prawie całe życie związany z Krakowem miał jednak swój 
kilkuletni epizod skawiński. odegrał on chyba ważną rolę w jego ży-
ciu, skoro po przejściu na emeryturę pan Kazimierz odwiedził miasto 
swej młodości i obejrzał stałą wystawę dziejów Skawiny, mieszczącą 
się w ówczesnej naszej siedzibie przy ul. mickiewicza 26. tak zaczę-
ła się nasza znajomość. Pan Kazimierz długo stał przed fotografiami 
naszych szkół powszechnych; okazało się, że na początku lat 30 XX w. 
był uczniem Powszechnej Szkoły męskiej nr 1 w Skawinie. Wspomi-
nał ją ze wzruszeniem. Dopytywał o kolegów, których nazwiska pamię-
tał, i o nauczycieli, którym, według własnych słów, wiele zawdzięczał.

rodzina jego mieszkała w nowo wybudowanym gmachu Spółdziel-
ni „rola” (czy to pełna nazwa?), w mieszkaniu na I piętrze. mały Ka-
zio lubił oglądać z balkonu czwartkowe jarmarki. Gdy w 1934 r. do-
stał własny aparat fotograficzny, prezent komunijny, zrobił nim kilka 
zdjęć targu z tego balkonu. Zafascynowany naszą ideą zbierania pa-
miątek przeszłości podarował nam je wraz z aparatem. Zawdzięcza-
my mu jeszcze inny dar — szalkową wagę ze sklepu Helki Szechterki, 
Żydówki zamordowanej w czasie Zagłady. Dziś jest to cenna pamiątka 
po naszych współmieszkańcach — ofiarach Holokaustu.

W 2004 r. Kazimierz Witkiewicz oficjalnie wstąpił do tPS. Bywał 
na naszych spotkaniach, a gdy zaczęło brakować mu sił, utrzymywał z 
nami kontakty telefoniczne i listowne. Wymienialiśmy życzenia świą-
teczne. Pan Kazimierz pisał między innymi: „Zawsze myślami pozo-
stanę z Wami i z Kochanym miastem mojej młodości”.

Będzie nam Pana bardzo brakowało.

Słynna rola Kazimierza Witkiewicza w filmie Nie lubię poniedziałku (1971)



— 50 —

Włodzimierz Galaciński

Historia krwioDawstwa w skawinie

Krew to lek, który niejednokrotnie ratuje zdrowie i życie drugiego 
człowieka. Współczesna medycyna nie potrafi zastąpić go żadnym in-
nym. od dziesiątek lat stosowany jest w lecznictwie dzięki ofiarno-
ści wielu ludzi, którym nie obce jest poświęcenie cząstki siebie, by po-
móc potrzebującym.

„oddając krew — darujesz życie” to hasło towarzyszy działaczom 
Polskiego Czerwonego Krzyża od 60 lat, czyli od momentu, kiedy 
PCK przyjął na siebie obowiązek organizacji i promocji honorowego 
krwiodawstwa, tworząc struktury tego ruchu. Istotną rolę w rozwoju 
honorowego krwiodawstwa odgrywają kluby honorowych dawców krwi.

Honorowe krwiodawstwo wpisało się w pejzaż Skawiny już w roku 
1973. Wtedy to powstał pierwszy międzyzakładowy Klub Honoro-
wych Dawców Krwi przy elektrowni Skawina. Członkami tego klubu 
byli pracownicy elektrowni Skawina, Skawińskich Zakładów materia-
łów ogniotrwałych oraz Skawińskich Zakładów Koncentratów Spo-
żywczych. Założycielami i członkami Zarządu byli wówczas m.in.: dr 
Kazimierz Hajcer, dr Halina Palczewska, dr Zbigniew Sławik, mie-
czysław Brodacki, elżbieta Serwin, alicja Gierek, Kazimierz matwij. 
W tym samym czasie pracownicy Huty aluminium w Skawinie orga-
nizowali, udostępnionym przez Dyrekcję Zakładu autobusem, wyjaz-

uczestnicy konkursu wiedzy podczas wypełniania testów.
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dy do Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Krakowie przy Szpitalu 
im. Stefana Żeromskiego. takie wyjazdowe akcje organizowane były 
systematycznie, ale w 1975 r., dzięki poparciu Dyrekcji Huty alumi-
nium, najbardziej aktywni dawcy postanowili założyć swój klub ho-
norowych dawców krwi. Znaleźli się wśród nich w tym okresie m.in.: 
Zygmunt Gunerka, adam Janik, Włodzimierz Galaciński, franciszek 
Ciepły, andrzej Żyliński, Stefan Bykowski, maria Gnojek, Kazimie-
ra Czopek, emilia Sznajder. Ideę oddawania krwi pierwsi dawcy za-
szczepili w młodych ludziach — pracownikach skawińskich zakładów 
pracy. mimo iż pracowali oni w bardzo trudnych warunkach (na Wy-
dziale elektrolizy i Wydziale odlewni w Hucie aluminium (czy tak?), 
w wytwórni cegły szamotowej, przy maszynach w Zakładach Koncen-
tratów Spożywczych czy na trzy zmiany w elektrowni Skawina) chęt-
nie brali udział w akcjach poboru krwi. 

od 1975 r. w Skawinie co roku organizowano dziewięć takich ak-
cji (czy tak?) i rocznie pozyskiwano około 400 litrów krwi. Ponad-
to przeprowadzane były akcje „na ratunek” w sytuacjach, kiedy wy-
padkowi uległ pracownik któregoś z zakładów, albo w sytuacji, kiedy 
zagrożone było czyjeś zdrowie lub życie i krew potrzebna była na-
tychmiast. Sytuacja w krwiodawstwie zmieniła się na niekorzyść, gdy 
zapadła decyzja o likwidacji Huty aluminium. Wydział elektrolizy 

uczestnicy rajdu
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i Wydział odlewni w Zakładach metalurgicznych w Skawinie za-
mknięto w 1981 r., ale załoga miała możliwość kontynuowania tej 
szlachetnej idei. Klub dalej prowadził swoją działalność, a jego człon-
kowie mobilizowali swoich znajomych i rodziny do oddawania krwi. 
W latach 80. klub przyjął nazwę Klub HDK przy Zakładach me-
talurgicznych w Skawinie i nadal organizował akcje oddawania krwi 
w pięknie wyremontowanych i urządzonych z pomocą krwiodawców 
pomieszczeniach udostępnionych przez Dyrekcję Zakładu. W roku 
1993 po zapadnięciu decyzji o wyburzeniu przyzakładowych bara-
ków klub został pozbawiony potrzebnych do funkcjonowania po-
mieszczeń. Z pomocą przyszedł burmistrz miasta i Gminy Skawi-
na p. Jacek Krupa, który udostępnił pomieszczenie przy ul. Konsty-
tucji 3 maja. następnie w porozumieniu z p. Januszem Krzyszto-
fem, dyrektorem Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, klub przy-
jął nazwę: Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie i mógł organi-
zować akcje poboru krwi w Pałacyku „Sokół”. należy podkreślić, iż 
w sytuacji, kiedy z przyczyn obiektywnych akcja nie może odbyć się 
w Pałacyku, z pomocą przychodzi prezes Spółdzielni mieszkanio-
wej Lokatorsko-Własnościowej p. Bogdan Wicher, który udostęp-
nia pomieszczenia na przeprowadzenie akcji lub konkursów związa-
nych z działalnością międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Po-
nadto należy wyraźnie zaznaczyć, że krwiodawstwo zawsze było pod 
szczególną opieką kolejnych burmistrzów miasta i Gminy Skawi-
na: Jacka Krupy, Stanisława Paca, adama najdera oraz Pawła Kola-
sy. mogliśmy także liczyć na pomoc ze strony poszczególnych (ko-
lejnych?) rad miejskich, dzięki czemu krwiodawcy nie czuli się osa-
motnieni w swojej działalności.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy elektrowni Skawina, które-
mu przewodniczyli kolejno: mieczysław Brodacki, Stefan tylka, Wie-
sław Wróbel, dzięki pomocy Dyrekcji działał do 2008 r., a później z 
przyczyn obiektywnych Zarząd podjął decyzję o zakończeniu działal-
ności. Jedynie niewielka grupa członków klubu postanowiła oddawać 
krew w Klubie HDK przy CKiS. Działalność klubów od chwili ich 
powstania nie ograniczała się tylko do przeprowadzania akcji pobie-
rania krwi, organizowano także wiele innych imprez mających na celu 
promowanie i popularyzację tej szczytnej idei.
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KonKurSy WIeDZy o DZIaŁaLnoŚCI  
CZerWoneGo KrZyŻa

od 32 lat Zarząd Klubu HDK PCK przy CKiS organizuje dla mło-
dzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Działalności międzynarodowego i Polskiego Czerwonego 
Krzyża ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: honoro-
we krwiodawstwo, międzynarodowe prawo humanitarne oraz udziela-
nie pierwszej pomocy przedmedycznej. organizowane przez nas kon-
kursy cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba szkół 
biorących w nich udział. niemałe zasługi mają dyrektorzy poszczegól-
nych szkół oraz opiekunowie szkolni, którzy przygotowują uczestni-
ków do konkursu. Zarząd klubu wie, iż niektórzy uczestnicy tych kon-
kursów już jako osoby dorosłe zostali honorowymi dawcami krwi lub 
wolontariuszami Polskiego Czerwonego Krzyża, co daje nam — dzia-
łaczom — wielką satysfakcję. Po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu 
wyników następuje wręczenie nagród uczestnikom indywidualnym, a 
zwycięskie drużyny otrzymują puchary. Zasadą jest, że drużyny szkół 
podstawowych oceniane są oddzielnie i otrzymują testy o innym stop-
niu trudności niż uczniowie szkół gimnazjalnych. 

Wszystkie nagrody są współfinansowane ze środków przeznaczo-
nych na realizację zadania publicznego urzędu miasta i Gminy Ska-
wina oraz ze środków otrzymanych z Zarządu Klubu.
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maria machowska

„zrÓBmy coś DoBrego  
wzorem ojca świĘtego  
jana Pawła ii”

Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie od 2003 r. organizuje akcje 
charytatywne „Zróbmy coś dobrego wzorem ojca Świętego Jana Paw-
ła II”. W tym roku chcieliśmy pomóc dzieciom z Syrii. o problemie 
ubóstwa związanego z trwającą tam wojną miałam okazję dowiedzieć 
się podczas spotkania z księdzem prof. Waldemarem Cisło — Dyrek-
torem Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 
zorganizowanego jesienią w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Paw-
ła II w Skawinie. Według informacji około 80% mieszkańców alep-
po zostało wysiedlonych ze swoich domów, a ponad 70% żyje poni-
żej poziomu ubóstwa. Skrajna bieda dotyka również matki, które po 
urodzeniu dzieci nie mogą ich wykarmić. akcja „mleko dla aleppo” 
obejmuje około 2,8 tys. dzieci (2,6 tys. dzieci pomiędzy 1 a 10 rokiem 
życia otrzymuje zwykłe mleko w proszku, a  pozostałe — noworod-

uczestnicy akcji charytatywnej
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ki — specjalne mleko dla nich przeznaczone). Papieskie Stowarzyszenie 
Pomoc Kościołowi w Potrzebie stara się zapewnić wsparcie materialne 
i duszpasterskie chrześcijanom prześladowanym na tle religijnym lub 
politycznym, a także uchodźcom, ofiarom wojen i klęsk żywiołowych. 

20 marca 2018 r., korzystając z gościnności szkoły katolickiej, dzie-
ci z grupy VII Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie zapre-
zentowały dla dzieci ze skawińskich przedszkoli i szkół przedstawie-
nie pt. „Kopciuszek”, przygotowane przez nauczycielki: marię ma-
chowską i ewelinę Latoś. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 dzieci z następujących placó-
wek oświatowych w Skawinie: Katolickiego Przedszkola, Przedszkola 
Samorządowego nr 1, Przedszkola Samorządowego nr 2, Przedszko-
la Samorządowego nr 3, Przedszkola Samorządowego z oddziałem 
Żłobkowym nr 6, Przedszkola Samorządowego nr 5, Szkoły Podsta-
wowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, Katolickiej Szkoły Podstawo-
wej oraz zaproszeni goście.

Zebrane w placówkach pieniądze w kwocie 2 729,08 zł zostały prze-
kazane w czasie spotkania przedstawicielowi Sekcji Polskiej Papieskiego 
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie — aleksandrze mętel.

W imieniu pani dyrektor, nauczycieli i dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego nr 5 w Skawinie serdecznie dziękujemy za udział w XVI 
edycji akcji Charytatywnej „Zróbmy coś dobrego wzorem ojca Święte-
go Jana Pawła II — Dzieci ze Skawiny — Dzieciom z Syrii”. Szczegól-
ne podziękowania składamy: dyrektorowi szkoły katolickiej — p. elż-
biecie Drążek, wszystkim dzieciom ze skawińskich przedszkoli i szkół, 
rodzicom, wychowawcom i opiekunom, pracownikom Przedszkola Sa-
morządowego nr 5, pracownikom firmy Shell oraz pracownikom Ban-
ku Spółdzielczego w Skawinie. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzi-
com dzieci z grupy VII, którzy wspierali nas podczas przygotowania 
akcji charytatywnej oraz przedstawienia.
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marta niemiec-fiutowska

Historia Powstania  
Hotelu Dla zwierząt „nasze koty” 
oraz FunDacji „na zDrowie: zwie-
rzĘta luDziom luDzie zwierzĘtom”

W miejscowości Zelczyna od kilku lat funkcjonuje Hotel dla zwie-
rząt „nasze Koty”, który powstał z pasji i miłości do zwierząt. Bar-
dzo kochamy wszystkie zwierzęta, a w szczególności jesteśmy wiel-
bicielami kotów, których posiadamy całe stadko. miłość do tych 
słodkich futrzaków zawdzięczamy naszemu Stefciowi, który zago-
ścił u nas jako 7-tygodniowe, kocie maleństwo. to on nauczył nas 
swojego zachowania i sposobu, w jaki mamy na nie reagować, aby w 
naszej rodzinie panowała harmonia i spokój. Szybko uzależniliśmy 
się od jego przywiązania, mruczenia, przytulania czy wręcz bezgra-
nicznej ufności, a stąd już tylko krok dzielił nas od powiększenia ro-
dziny o kolejne, potrzebujące uczucia zwierzaki. na chwilę obecną 
dostosowaliśmy bez żalu rytm naszego życia, wystrój domu i jego 
wyposażenie do naturalnych potrzeb milusińskich. na bazie urlopo-
wych doświadczeń i problemów ze znalezieniem zaufanej osoby oraz 
przyzwoitego miejsca do pozostawienia naszych ulubieńców zdecy-
dowaliśmy się sami założyć hotel dla zwierząt. W ten sposób pra-
gniemy pomóc zwierzakom przetrwać rozłąkę, gwarantując jedno-
cześnie wyjątkowe warunki i opiekę, co zapewni kochającym je lu-
dziom spokojny wypoczynek — tak o hotelu mówi jego właściciel 
eugeniusz fiutowski.

Hotel „nasze Koty” jest jedynym hotelem w małopolsce przezna-
czonym wyłącznie dla kotów. Prowadzący hotel dzięki znajomości 
zachowań kotów i doświadczeniu w pracy z kotami przebywającymi 
w schronisku, gdzie były również psy, utwierdzili się w przekonaniu, iż 
egzystowanie zwierząt różnych gatunków na jednym terenie jest nie-
korzystne zarówno dla psów, jak i kotów. Szczególnie w przypadku 
kotów może to powodować duże problemy zdrowotne, a stres może 
niekiedy prowadzić do śmierci. Dlatego też zdecydowali się otworzyć 
hotel tylko dla kotów.
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W hotelu „nasze Koty” zwierzaki mają zapewnione warunki domo-
we, całodobową opiekę, zabawę i wyżywienie dostosowane do ich wie-
ku, stanu zdrowia i potrzeb. Koty mogą spędzić czas rozłąki ze swo-
im opiekunem w komfortowych warunkach. mają możliwość korzy-
stania z zabezpieczonych wolier wyposażonych w drzewa, mogą prze-
bywać wśród przyrody i słuchać śpiewu ptaków. 

Państwo marta i eugeniusz fiutowscy z miłości do kotów otacza-
li opieką także koty porzucone i wolnożyjące. Do hotelu trafiały koty 
po wypadkach, koty z interwencji, żyjące w bardzo złych warunkach, 
koty, które straciły swoje domy z powodu choroby lub śmierci właści-
ciela. W związku z tym zrodziła się potrzeba objęcia opieką większej 
liczby kotów i tak powstała idea ustanowienia kociej fundacji.

W 2016 r. marta niemiec-fiutowska powołała fundację „na Zdro-
wie Zwierzęta Ludziom Ludzie Zwierzętom”. Jej działania ukierun-
kowane są na szeroko pojętą pomoc i wspieranie ludzi oraz zwierząt 
w celu poprawy ich zdrowia fizycznego i psychicznego. 

fundacja „na Zdrowie Zwierzęta Ludziom…” propaguje i prowa-
dzi zajęcia terapeutyczne z udziałem kota — felinoterapię (tzw. koto-
terapię). Celem tego zakresu działań jest:

— poprawa stanu zdrowia osób starszych i dzieci, chorych i niepeł-
nosprawnych poprzez terapię z udziałem kotów;

— pomoc w rehabilitacji i leczeniu osób niepełnosprawnych, star-
szych, chorych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;

— zapewnienie wsparcia osobom starszym posiadającym koty;
— podejmowanie inicjatyw wzmacniających i budujących więzi mię-

dzyludzkie oraz więzi między człowiekiem i zwierzęciem.
osoby chore, niepełnosprawne, starsze i samotne przebywające 

w domach pomocy społecznej, które są zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym, potrzebują kontaktu zarówno z ludźmi, jak i ze zwierzęta-
mi. Działania fundacji mają na celu zaspokojenie potrzeb emocjonal-
nych tych osób poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych z udzia-
łem kota. niekiedy osoby obecnie przebywające w domu pomocy spo-
łecznej były szczęśliwymi opiekunami zwierząt. niestety stan ich zdro-
wia i zmiana miejsca zamieszkania przyczyniły się do bolesnej rozłąki 
z ich ukochanym pupilem. udział w zajęciach terapeutycznych z udzia-
łem kota pozwala w pewnym stopniu zaspokoić ich potrzebę przeby-
wania ze zwierzęciem.
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fundacja „na Zdrowie… Ludzie Zwierzętom” pomaga także zwie-
rzętom chorym, wolnożyjącym. Celem tego zakresu działań jest:

— zapewnienie opieki kotom, których właściciele z powodów zdro-
wotnych nie mogą ich utrzymywać, pielęgnować, żywić; 

— pomoc kotom chorym i wolnożyjącym;
— zapobieganie bezdomności kotów.
fundacja zwraca szczególną uwagę na społeczny problem porzu-

cania zwierząt związany z sytuacją zdrowotną osób starszych lub ich 
śmiercią. Domowe zwierzęta będące niegdyś pupilami ich opiekunów 
nagle zostają wyrzucone na bruk. W najlepszym wypadku oddawane 
są  do schronisk. Działania fundacji w takich przypadkach mają na 
celu zapewnienie opieki i schronienia porzuconym kotom oraz szu-
kanie im nowych domów.

felinoterapia, czyli „mruczące leczenie”, to jedna z form zootera-
pii (obok dogoterapii z udziałem psów i hipoterapii z udziałem koni), 
która ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. felino-
terapię stosuje się w terapii osób niepełnosprawnych, osób starszych 
i dzieci. Zajęcia prowadzi doświadczony felinoterapeuta z kotem po-
siadającym certyfikat kota terapeuty. W fundacji pracują dwa certyfi-
kowane koty: tosia i Stefcio.

Zajęcia z udziałem kota wpływają na:
— poprawę komunikacji międzyludzkiej,
— zdolność okazywania uczuć i emocji,
— poprawę koncentracji,
— poprawę nastroju i samopoczucia,
— zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
— obniżenie poziomu lęku i stresu,
— obniżenie poziomu agresji,
— wzrost poziomu empatii,
— niwelowanie wewnętrznych zahamowań.
obecność kota motywuje do działania zarówno dzieci, jak i osoby 

starsze. Dziecko chętniej wykonuje różnego rodzaju zadania z my-
ślą o kocie niż robi to tylko z polecenia terapeuty. Kot jest pomo-
stem pomiędzy wewnętrznym światem dziecka a światem zewnętrz-
nym. obcowanie z kotem rozwija u dzieci wrażliwość, uczy empatii. 
Dziecko, reagując w naturalny sposób na zachowania kota, okazuje 
swoje emocje i uczucia. Kontakt z kotem ułatwia doświadczać oto-
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czenie. Dziecko uczy się samokontroli i cierpliwości. Koty są znako-
mitymi socjalizatorami, mają tendencję do skupiania wokół siebie in-
nych ludzi. Dlatego też felinoterapia jest czynnikiem motywującym 
seniorów do działania, pozwala pokonać bariery w kontaktach ze spo-
łeczeństwem (spotkania z kotem motywują do wyjścia z domu/poko-
ju, spotkania w grupie).

Kontakt z kotem ma duży wpływ na nasze zdrowie, zarówno  
fizyczne, jak i psychiczne. Przytulanie i głaskanie kota pobudza orga-
nizm człowieka do produkcji endorfin — hormonów szczęścia, od-
powiedzialnych za dobre samopoczucie, zadowolenie, a nawet uśmie-
rzających ból. Podnosi także poziom oksytocyny — hormonu wy-
zwalającego uczucie zadowolenia, potrzebę przywiązania, bliskości, 
miłości. mruczenie kota obniża poziom ciśnienia krwi oraz redu-
kuje stres. Kot sam w sobie jest terapeutą, jego obecność ma duży 
wpływ na życie człowieka. Dodając do tego profesjonalnie prowadzo-
ne przez felinoterapeutę zajęcia, można uzyskać jeszcze lepsze efek-
ty terapeutyczne.

felinoterapia ma zastosowanie w przypadku takich chorób, jak: nad-
pobudliwość, zaburzenia zachowania i emocji, autyzm, zespół asper-
gera, zespół Downa, nieśmiałość i zahamowania społeczne, artretyzm, 
uszkodzenia słuchu, wzroku, dystrofia mięśniowa, depresja, choroby 
psychiczne.

fundacja prowadzi zajęcia terapeutyczne z udziałem kotów dla 
osób starszych i dzieci, chorych i niepełnosprawnych, w formie in-
dywidualnej i grupowej. Zajęcia są tematyczne, dostosowane do wie-
ku i stopnia niepełnosprawności. Są to zajęcia zarówno edukacyjne 
(dotyczące np. pielęgnacji, transportu i żywienia kota), jak i rozwi-
jające zdolności manualne (np. wykonywanie zabawek dla kota, wy-
konywanie zabiegów pielęgnacyjnych). terapia grupowa prowadzona 
jest w niewielkich grupach do 5 osób. Kot jest jednym z uczestni-
ków. Każdy uczestnik może mieć bezpośredni kontakt z kotem, je-
żeli oczywiście tego chce. Czasami pacjentom wystarcza sama obec-
ność kota, która wpływa na atmosferę w grupie. W celu uzyskania 
widocznych efektów terapeutycznych zajęcia prowadzone są z okre-
śloną częstotliwością. niekiedy osoba zamknięta, pozostającą z boku 
podczas pierwszych zajęć, na kolejnych pokonuje swoje bariery i ak-
tywnie w nich uczestniczy.
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franciszek Pachytel

Historia skawiny wierszem oPisana

1. Skawina grodzik to niewielki,
któremu prawa miejskie nadał
Król Kazimierz Wielki,
który wtedy Polską władał.

2. Władca to był potężny
miał różne zachcianki, miłosne maniery,
a pamiątką po nim jest w parku pałacyk
i ulica ulubienicy estery.

3. Król lokował Skawinę, wtedy miasta pogranicznego
według prawa magdeburskiego, na mocy dokumentu
z 22 maja roku 1364-go.
Było to dziesięć dni po utworzeniu uniwersytetu Krakowskiego.

4. Pół roku później, król wydał dokument na mocy którego
przystąpiono w Skawinie do budowy kościoła parafialnego,
było to za czasów biskupa krakowskiego Bodzantego
oraz urzędnika apostolskiego wówczas urbana V-tego.

5. 18 sierpnia roku 1456-go,
Król Kazimierz Jagiellończyk, wydał dokument,
co do jarmarku cotygodniowego
od dnia zwanego czwartkowego.

6. maciej Skawinka – opat tyniecki
w styczniu roku 1471-ego
założył w Skawinie szpital, przeznaczony
dla ludu różnymi chorobami dotkniętego.

7. Podczas potopu szwedzkiego, pod oblegany tyniec,
podeszły wojska michała Zebrzydowskiego.
Wojsko Polskie poniosło klęskę, złupiono Skawinę, tyniec
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było to początkiem upadku rzeczypospolitej – późniejszego.

8. ostateczny cios zadał jej najazd Jerzego II rakoczego
księcia siedmiogrodzkiego.
Było to w marcu
roku 1657-ego.

9. W 1683 roku, Skawina gościła Jana III Sobieskiego,
który to wizytował dwutysięczny
oddział Wojska Polskiego
pod Wiedeń z odsieczą się wybierającego.

10. W czasie konfederacji barskiej
Skawina była centrum teatru wojennego,
stacjonowały tu wojska Kazimierza Pułaskiego.
Po jego odejściu przetoczył się oddział Księcia Lubomirskiego.

11. W maju 1771 roku stacjonował oddział rosyjski,
podległy alexandrowi Suworowowi.
W następnym roku stacjonowali konfederaci
chcący pomóc oblężonemu Wawelowi.

12. fatalnym ukoronowaniem zmagań konfederacji
był pierwszy rozbiór i dostanie się w ręce austrii.
Ziemie do niej włączone nazywano
Królestwem Galicji i Lodomerii.

13. W 1815 roku wybuchł w Skawinie pożar
którego ofiarą padł kościół.
Został on doszczętnie spalony.
Spalił się do posadzki, z wieży spadły stopione dzwony.

14. odbudowany kościół z zewnątrz był murowany
przez biskupa Zieglera konsekrowany.
Wezwaniem dwóch świętych patronów
Szymona i tadeusza Judy nazwany.
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15. Ze wszystkich zaborów w Galicji
 najbardziej bieda doskwierała
dlatego też epidemia chorób takich jak cholera i  tyfus
największe żniwo zbierała.

16. również parafia skawińska areną epidemii
chorób zakaźnych się stawała,
zwłaszcza ospy, cholery, tyfusu,
obfite żniwo zbierała.

17. Patriotyzm Skawinian, potwierdził się w czasie Powstania Styczniowego
za przykład może tu posłużyć życiorys feliksa Pachla,
młodzieńca dziewiętnastoletniego
był to typ człowieka niezłomnego.

18. Przełomowym wydarzeniem stała się budowa linii kolejowej
połączyła ona Skawinę, z jednej strony z oświęcimiem,
Suchą Beskidzką a z drugiej strony z Krakowem
przez co stacja miała rangę węzłowej.

19. Sprawiły to właśnie te linie kolejowe, że w Skawinie
zaczęły powstawać zakłady przemysłowe
pod koniec zaborów tzw. Galicyji
powstały dwie fabryki, jedna szamotownia, druga kawy i cykorii.

20. Podczas I Wojny Światowej wielu Skawinian zginęła,
jednak samo miasto zawierucha wojenna ominęła.
Spór we władzach, wyznaczenie zarządcy feliksa Pukły
za jego to 9-letnich rządów miasto ponownie odżyło.

21. W drugiej połowie XX-lecia, miasto się rozwijało
bo w osobie felixa Pukły dobrego burmistrza miało.
Byli też w Skawinie Żydzi których populacja wzrastała
Jednak sytuacja konfliktowa między nacjami nie istniała.

22. W dniu 16 marca roku 1927-ego, rajcy ratusza miejskiego
postanowili nadać, za zasługi dla Państwa i narodu polskiego
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dla nowo powstałego Parku miejskiego
imię marszałka Józefa Piłsudskiego.

23. W latach 1929 i 1935 odbyły się dwie wizyty prezydenta mościckiego
pierwsza w fabryce środków kawowych.
Był też przejazd alejkami Parku miejskiego,
druga w fabryce wyrobów kamionkowych i szamotowych.

24. nazistom naród się nie poddawał
i do zbrojnego oporu z okupantem stawał
oprócz organizacji armii Krajowej działały także oddziały:
Batalionów Chłopskich i Gwardii Ludowej.

25. W 1942 roku miasto było miejscem zbiorowej tragedii
zebranych tu 2,5 tysiąca Żydów poddano eksterminacji
Choć ukrywającym Żydów śmierć zagrażała
u mojego sąsiada, dwójka dziewcząt się przechowała.

26. Działania wojenne w latach 39-45 znacznych strat nie spowodowało.
Dopiero w styczniu 1945 miasto najbardziej ucierpiało.
Przedwojenna Skawina ok. 4,4 tysiąca mieszkańców liczyła,
wojna około 1000 ofiar pochłonęła.

27. Korzystne położenie miasta naszego zadecydowało
 o rozbudowie przemysłu ciężkiego
Huta aluminium, elektrownia Skawina, fabryka elementów Budowlanych
należały w Skawinie do najbardziej znanych

28. napływ ludności, gwałtowna industrializacja spowodowała,
Że w Skawina dla nich mieszkań nie miała.
Wraz z rozwojem przemysłu, nastąpił rozwój budownictwa komunalnego
następnie budownictwa spółdzielczego.

29. Poeta Józef Baran pisał wiersz: „Ludzie więdną, kwiatki rosną”
z czego musiał się tłumaczyć przed egzekutywą krakowską.
Bo koło zakładu zasadzono kwiaty, goździki, lilie,
gdy przejeżdżały do Huty delegacje.
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30. Sprawa likwidacji Huty za komuny
wydawałoby się, że była nie do załatwienia.
Przestały jednak dymić i truć kominy
to dziś dla odmiany smog jest nie do ruszenia

31. W 2003 roku Skawina zyskała dużego partnera,
na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
tu właśnie swoją siedzibę obiera
Podkrakowska Izba Gospodarcza.

32. Żeby odciążyć rynek i okolice
trzeba było zbudować obwodnicę.
Dobrze, że miasto o tym pomyślało
żeby się nam wokół nie korkowało.

33. Dekret erygujący nową parafię PW. miłosierdzia Bożego
został odczytany w święto trzech Króli – roku 1983-ego.
na proboszcza mianowano ks. mariana Podgórnego
z mszany Dolnej przybyłego.

34. W 2002 roku wykonano marmurowy ołtarz oraz obraz Jezusa miłosiernego
Poświęcony podczas przejazdu do Kalwarii przez Jana Pawła II-ego.
Było to doniosłe wydarzenie dla miasta
i parafian miłosierdzia Bożego.

35. adam najder na trzy kadencje był wybierany
Błonia Skawińskie jemu zawdzięczamy.
Za jego też kadencji rynek został przebudowany
a przede wszystkich rewitalizowany.

36. Ja niżej podpisany w gminie i mieście Skawinie osiemdziesiąt lat przemieszkałem.
Wielu dobrych, życzliwych i mądrych ludzi spotkałem.
to co od nich się dowiedziałem, sam przeczytałem i widziałem
w tym to właśnie wierszu napisałem.



— 65 —

nasze sPrawy

12 kwietnia 2018 r.
tego dnia odbył się uroczysty finał XI Gminnej olimpiady Języka 
angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, na który zosta-
liśmy zaproszeni. Corocznie od 11 lat gala finałowa jest organizowa-
na przez Szkołę nr 1. 

uczestniczą w niej uczniowie ze szkół podstawowych w mieście 
i gminie, którzy są finalistami olimpiady, oraz ich nauczyciele języka 
angielskiego. Gośćmi uroczystości są: zaprzyjaźnieni ze Skawiną po-
słowie i senatorzy lub osoby ich reprezentujące oraz przedstawicie-
le władz wojewódzkich i powiatowych, rady miejskiej oraz urzędu 
miasta i Gminy Skawina, dyrektorzy szkół, przedstawiciele instytu-
cji kulturalnych i stowarzyszeń, rodzice uczniów, a także przyjacie-
le szkoły. 

na początku spotkania pani dyrektor Hanna Szczerbak powitała 
serdecznie finalistów w gronie 44 reprezentantów z 13 szkół (?) i za-
proszonych gości. tematyka tegorocznej olimpiady wykraczała poza 
program nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej, a po-
nadto obejmowała wiedzę z historii i kultury krajów anglojęzycznych. 
uczniowie finaliści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. 

Przed ogłoszeniem wyników olimpiady pani dyrektor w imie-
niu kapituły szkoły wręczyła tegoroczne statuetki „Przyjaciel Szko-
ły” osobom zasłużonym — współpracującym ze szkołą i wspoma-
gającym ją. 

Pani dyrektor oraz poproszeni przez nią goście i „przyjaciele” szko-
ły wręczyli nagrody i dyplomy wszystkim finalistom. Laureaci miejsc 
I–III otrzymali cenne nagrody ufundowane przez senatora marka 
Pęka. uczniowie: Weronika Gurba ze Szkoły nr 1 oraz tomasz Balon 
z ZSP w radziszowie zajęli IV miejsce. nagrody dla finalistów ufun-
dował także urząd miasta i Gminy Skawina. Zwycięzcom pogratu-
lował pan marek marzec — Kierownik Wydziału edukacji i Zdro-
wia umiG, a także inni goście. Dyplomy z wyrazami uznania i po-
dziękowania otrzymali również nauczyciele przygotowujący uczniów 
do olimpiady. uczniowie i nauczyciele otrzymali zasłużone brawa od 
zaproszonych gości. 
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mottem przewodnim części artystycznej były słowa brytyjskie-
go dramaturga Williama Szekspira: „Są dziwy w niebie i na ziemi, 
o których ani śniło się waszym filozofom”. uczestnicy uroczystości 
wysłuchali piosenek w języku angielskim, a także obejrzeli przedsta-
wienie w wykonaniu szkolnego koła teatralnego. Sztuka nawiązywa-
ła do „Snu nocy letniej” W. Szekspira oraz „Balladyny” J. Słowackie-
go. młodzi aktorzy są laureatami I Gminnego festiwalu form te-
atralnych meLPomena 2018, w którym zajęli II miejsce. towa-
rzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentowała Kazimiera Skałuba i Cze-
sława Kopeć. 

(K. S., Cz. K.)

20 kwietnia 2018 r. 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie zor-
ganizowała dziesiątą już edycję Gminnego Konkursu regionalnego 
„Skawina — moja mała ojczyzna”. W tym roku przybrał on formę 
konkursu piosenki ludowej i regionalnej, w dwóch kategoriach wieko-
wych: dzieci z klas I–III oraz uczniowie klas IV–VII. W sumie w kon-
kursie wzięło udział aż 14 szkół podstawowych. to sukces! 

mimo że niektóre piosenki powtarzały się kilkakrotnie, to prezen-
towany repertuar okazał się zaskakująco zróżnicowany. Śpiewano pio-
senki miłosne i smutne, zabawne, pełne radości albo wyrażające skar-
gę na zły los. Były wśród nich utwory powstałe przed kilkuset laty, jak 
„Bandoska”, pochodząca z czasów pańszczyzny (a konkretnie?), były 
śpiewki naszych babć i mam, pojawiły się też piosenki całkiem nowe, 
do których teksty napisały nasze koleżanki: Jadwiga Zacharzewska 
oraz Zuzanna Wędzicka. obie autorki świetnie się wczuły w nastrój 
piosenki regionalnej. 

Zarówno młodzi i najmłodsi wykonawcy, jak ich opiekunowie i or-
ganizatorzy całego przedsięwzięcia zadbali o jego wysoki poziom. Wi-
dzów zachwycił elegancki wystrój sali. Wejście dzieci ubranych sto-
sownie do okazji, głównie w stroje ludowe, zostało nagrodzone grom-
kimi brawami. Krakowiak, wykonany przez zespół taneczny, porwał 
wszystkich zebranych do wspólnej zabawy. furkotały na scenie kwia-
ciaste spódnice i wstążki, pobrzękiwały korale, a ręce publiczności same 
składały się do oklasków. my, przedstawiciele tPS, z radością zoba-
czyliśmy także stroje skawińskie. 



— 67 —

Honory pani domu pełniła z właściwym sobie wdziękiem pani dy-
rektor Halina Buchowska. nad przebiegiem konkursu czuwała pani 
małgorzata Leśniak, związana z tą imprezą od samego początku. 
Wspierały ją koleżanki nauczycielki, uwijające się wśród widzów i dba-
jące o ich komfort. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upo-
minki. Sponsorami nagród byli głównie Burmistrz miasta i Gminy 
Skawina, muzeum regionalne w Skawinie oraz towarzystwo Przy-
jaciół Skawiny.

(e. t., a. K.)

28 kwietnia 2018 r. 
tego dnia odbyła się IX Pielgrzymka regionalnych towarzystw Kul-
tury do Sanktuarium Kalwaryjskiego, w której na zaproszenie towa-
rzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyły członki-
nie Zarządu tPS: Czesława Kopeć i ewa tarnopolska. Pielgrzym-
ka zgromadziła około 150 osób. Po powitaniu przez panią Krystynę 
Dudę, prezes tPKZ, zrobiliśmy wspólne zdjęcie na schodach Bazyli-
ki matki Bożej anielskiej, a następnie udaliśmy się na mszę świętą i 
drogę krzyżową. Cała uroczystość przebiegła w ciepłej i życzliwej at-
mosferze. to wzruszające spotkanie zakończyło się w godzinach po-
południowych wspólnym posiłkiem.

(Cz. K.)

24 maja 2018 r.
W ten piękny, słoneczny czwartek działająca przy tPS Grupa arty-
styczna „radośni” udała się do Bochni na spotkanie towarzyskie z oka-
zji Dnia matki. Całą uroczystość przygotowała pani Stanisława Sojka, 
prezes Stowarzyszenia Klubu Seniora „Sami lecz nie Samotni”. Spo-
tkanie odbyło się w restauracji „Cichutko”. Pani prezes bardzo serdecz-
nie powitała przybyłych gości. na uwagę zasługuje fakt, że w każdym 
spotkaniu bocheńskich seniorów uczestniczy Burmistrz Bochni — pan 
Stefan Kolawiński. 

Po oficjalnym powitaniu pan Burmistrz i pani Stanisława złoży-
li życzenia wszystkim matkom. Do życzeń dołączyła się grupa „ra-
dośni”, która zaprezentowała ciekawy program artystyczny, z oprawą 
muzyczną przygotowaną przez marylę Borowiecką. Drugą część spo-
tkania stanowił bardzo uroczysty obiad z kawą i słodką niespodzian-
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ką. Była to też okazja do wspomnień i wymiany macierzyńskich do-
świadczeń. trzecia część spotkania to śpiew i taniec wszystkich zebra-
nych przy wspaniałym akompaniamencie muzycznym pana marcina. 
W tak serdecznej atmosferze czas szybko minął. trudno było się roz-
stać, ale pociesza nas fakt, że może uda nam się gościć bocheńskich 
seniorów u nas w Skawinie.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy organizatorce. Wy-
wieźliśmy z Bochni miłe wspomnienia i przeświadczenie, że zapocząt-
kowana niedawno przyjaźń rozkwita ku obustronnemu pożytkowi. 

(e. t.)

4 czerwca 2018 r. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie uroczyście zakończył 
kolejny rok pracy. Jak zwykle spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w 
kościele pw. Świętych apostołów Szymona i Judy tadeusza, odpra-
wioną przez dwóch księży prymicjantów, marcina i michała. uroczy-
stość była wzruszająca i podniosła, tym bardziej, że połączona z przy-
jęciem Pierwszej Komunii Świętej przez panią Basię, uczestniczkę 
ŚDS-u. towarzyszyli jej rodzice i krewni, równie wzruszeni, jak sama 
pani Basia. Było wiele życzeń, serdeczności i dobrych emocji. Prawdzi-
we święto całego ŚDS-u. Słowo Boże, wygłoszone przez ks. marcina, 
zapadło głęboko w serca wiernych, uczestniczących w nabożeństwie.

Po tradycyjnej sesji fotograficznej i złożeniu życzeń oraz wręczeniu 
okazjonalnych prezentów udaliśmy się do ŚDS-u, gdzie czekały suto 
zastawione stoły. Długo jeszcze trwały serdeczne rozmowy, a życze-
niom nie było końca. Było to niezwykłe przeżycie duchowe, po któ-
rym ludzie czuli się lepsi i bliżsi sobie.

(a. K.)

8 czerwca 2018 r. 
W tym dniu przybył nam nowy Honorowy obywatel miasta i Gmi-
ny Skawina — prof. Henryk Siewierski. Decyzję w tej sprawie ogło-
szono na uroczystej sesji rady miejskiej w Skawinie w szczelnie wy-
pełnionej sali „Sokoła”. 

W latach 50. ubiegłego wieku rodzice Pana Profesora przyby-
li wraz z małym synkiem do naszego miasta i tutaj zakotwiczyli na 
stałe. Wielu młodych emerytów pamięta go z piaskownicy. Henryk 
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pierwsze nauki pobierał w Szkole Podstawowej nr 2, potem w tu-
tejszym Liceum ogólnokształcącym, i obie te szkoły wspominał na 
rzeczonej sesji ze szczerym wzruszeniem. następnie z powodzeniem 
studiował filologię polską na uniwersytecie Jagiellońskim. Studia 
pogłębiał w Portugalii, a ostatecznie nie tyle los, co burze dziejo-
we rzuciły go do Brazylii, gdzie do tej pory pracuje jako wykładow-
ca uniwersytecki. Jest autorem prac naukowych, tłumaczem, poetą 
i publicystą, a przede wszystkim rzecznikiem zbliżenia między na-
rodami i wzajemnego poznawania się. Jego zasługi były tak oczy-
wiste, i w Brazylii, i w Polsce, że Pan Profesor zebrał całkiem spo-
rą kolekcję orderów i odznaczeń. Właściwie to trochę ambarasują-
ce, że my, skawinianie, pomyśleliśmy o tytule honorowego obywa-
tela dopiero teraz. Chwała panu Kazimierzowi malinowskiemu, że 
podjął tę inicjatywę. 

rzecz wydaje się tym bardziej istotna, że przez te wszystkie lata Pan 
Profesor pozostał wierny Skawinie, miastu swego dzieciństwa i młodo-
ści. Długie lata ograniczonych kontaktów nie wpłynęły na ochłodze-
nie stosunków ze starymi przyjaciółmi ze Skawiny. odkąd świat się 
zmienił wizyty Profesora w naszym mieście stały się częstsze, a spo-
tkania (z przyjaciółmi?) jak zawsze serdeczne. opowieść pana Siewier-
skiego o jego drodze życiowej zapadła słuchaczom głęboko w serca. 

W uroczystości wzięła udział rodzina Profesora: mama, żona, obie 
siostry i dzieci. Było wielu skawinian, przybyło też wielu jego przyja-
ciół ze środowiska uniwersyteckiego, z radością zobaczyliśmy (powi-
taliśmy?) świetnego poetę i prozaika, pana Józefa Barana, także zwią-
zanego przed laty z naszym miastem. 

Spotkanie to było nie tylko uroczyste i podniosłe, ale także głęboko 
wzruszające. Pozwoliło nam uwierzyć w dobre uczucia międzyludzkie 
i w sens pracy nad ich rozwijaniem.

(a. K.)

14 czerwca 2018 r. 
W kaplicy akademickiej przy ul. Bernardyńskiej 3 miała miejsce 
uroczystość zakończenia roku akademickiego 2017/2018 dla słu-
chaczy uniwersytetu trzeciego Wieku na uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II w Krakowie. Spotkanie rozpoczęła eucharystia, któ-
rej przewodniczył ks. prof. Jan Dziedzic. Podczas mszy świętej wy-
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stąpił chór złożony z słuchaczy utW pod przewodnictwem alicji 
Wolińskiej. Zgromadzeni w kaplicy aktywnie uczestniczyli w śpie-
wie pieśni mszalnych, a jak powiedział św. augustyn „kto śpiewa, ten 
się dwa razy modli”. 

Po zakończeniu mszy świętej uczestnicy udali się do refektarza, 
gdzie czekała na nich miła niespodzianka: grupa wokalna towarzy-
stwa Przyjaciół Skawiny „radośni”. tym razem przy akompaniamen-
cie dwóch akordeonów śpiewano różne, patriotyczne, ludowe i bie-
siadne piosenki. oprawę muzyczną przygotowali: maryla Borowiec-
ka i franciszek orlik. 

Kierownik utW ks. prof. Jan Dziedzic podziękował wykonaw-
com za wspaniały występ. Powiedział, że w obliczu trudności życio-
wych rozwiązaniem dla nas jest czerpanie radości z każdego dnia, 
z każdej chwili. Zaprosił nas też na kolejny opłatek i wspólne śpie-
wanie kolęd. Po strawie dla ducha przyszedł czas na strawę dla cia-
ła w postaci słodkiego poczęstunku, za który serdecznie dziękujemy 
organizatorom.

(e. t.)

29 czerwca 2018 r. 
W tym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wy-
borcze małopolskiego Związku regionalnych towarzystw Kultury. 
towarzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentowała Kazimiera Skału-
ba. Zebranie otworzyła przewodnicząca Zarządu mZrtK Barbara 
miszczyk, a prowadził je członek rady Krajowej ruchu Stowarzyszeń  
regionalnych rzeczpospolitej Polskiej, prezes racławickiego towa-
rzystwa Kulturalnego — eugeniusz Skoczeń. Sprawozdanie z działal-
ności Zarządu przedstawiła B. miszczyk, przypominając także waż-
niejsze działania w okresie kończącej się kadencji. Sprawozdanie z 
działalności Komisji rewizyjnej przedstawiły: małgorzata Zimoń i 
Kazimiera Skałuba, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca komisji. 
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 do czerwca 2018 r. przedstawił  
Stanisław Sypniewski, skarbnik. Sąd Koleżeński nie miał w czasie 
trwania kadencji żadnych spraw do analizowania. odbyła się dys-
kusja nad sprawozdaniami. Zostały one zatwierdzone wraz z przed-
stawionymi wnioskami. Wśród kilku wniosków Komisji rewizyj-
nej były m.in.:
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— wprowadzenie do porządku obrad stałego punktu poświęcone-
go 2–3-minutowym wystąpieniom przedstawicieli stowarzyszeń, pre-
zentującym najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia, co będzie podsta-
wą do publikacji tych informacji w „regionaliście małopolskim” oraz 
w roczniku „małopolska” (dotychczas głos zabierali przedstawiciele 
tylko niektórych stowarzyszeń);

— założenie biblioteczki mZrtK, w której gromadzone będą wy-
dawnictwa stowarzyszeń zrzeszonych w mZrtK oraz płyty DVD 
prezentujące naszą działalność i spotkania organizowane przez sto-
warzyszenia. 

Władze statutowe mZrtK otrzymały absolutorium i podziękowa-
nia za pracę w kończącej się kadencji. Wybrano nowe władze. Przewod-
niczącą 7-osobowego Zarządu została ponownie B. miszczyk, prze-
wodniczącą 4-osobowej Komisji rewizyjnej — K. Skałuba, przewod-
niczącym 3-osobowego Sądu Koleżeńskiego — Stanisław Świerczek 
z towarzystwa miłośników Ziemi Jadownickiej. Wybrano również 
kandydatkę do rady Krajowej rSr rP Bogumiłę Pietrzyk — prze-
wodniczącą Zarządu Stowarzyszenia folklorystycznego teatr regio-
nalny w Krakowie.

ustalono kierunki działań mZrtK w nowej kadencji i zatwierdzo-
no preliminarz budżetowy na 2018 r. Pan eugeniusz Skoczeń przed-
stawił informacje z posiedzenia rady Krajowej rSr rP, w tym doty-
czące ogólnopolskiego Kongresu Stowarzyszeń regionalnych, który 
odbędzie się 23–25 września br.

(K. S.)

22 czerwca 2018 r. 
to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie skawińskiej „Jedynki”. 
tego dnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku szkolnego. na początku spotkania pani dyrek-
tor Hanna Szczerbak serdecznie powitała wszystkich przybyłych na 
tę uroczystość: uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych go-
ści. najlepszym uczniom wręczono pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz 
listy pochwalne i świadectwa. rodzice wyróżnionych uczniów otrzy-
mali z rąk pani dyrektor listy gratulacyjne. Pozostali uczniowie świa-
dectwa odebrali z rąk wychowawców w swoich klasach. Część arty-
styczna wprowadziła wszystkich w radosny nastrój. Dużą atrakcją były 
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występy młodych artystów, uczniów tej szkoły. Wykazali się oni wiel-
kim talentem aktorskim, tanecznym i wokalnym. tPS reprezentowa-
ła Czesława Kopeć. 

(Cz. K.)

od redakcji
redakcja „Informatora tPS” przeprasza za błąd, jaki pojawił się w 
poprzednim numerze czasopisma. W dziale Nasze Sprawy na stro-
nie 63 błędnie podaliśmy imię Pani faber — magdalena, a winno 
być agnieszka.


