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OD WYDAWCY

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Krótka monografia 
miasta Skawiny to najważniejsze dzieło, jakie pozostawił 
nam, potomnym, Henryk Jakub Różycki — pisarz, działacz 
społeczny, miłośnik dziejów swego rodzinnego grodu i je-
den z jego najwybitniejszych przedstawicieli. To, kim był 
autor niniejszej publikacji, przedstawialiśmy na przestrzeni 
ostatnich lat w opracowaniach do takich wydawnictw jak: 
Rok 1863 w Skawinie (2014), Baster (2015), Gruzy (2017) 
oraz artykułach publikowanych na łamach naszego „Infor-
matora”. Dzięki licznym kwerendom, przeprowadzonym 
przez dr.  Marcina Kanię, udało się uzupełnić biografię 
i bibliografię Henryka Różyckiego o wiele cennych fak-
tów i pozycji, naszemu Stowarzyszeniu zaś — wydać kilka 
interesujących dzieł, przez dziesięciolecia pozostających 
w manuskryptach. Za ich użyczenie serdecznie dziękuje-
my prawnukowi autora Krzysztofowi Jastrzębskiemu.

Krótka monografia miasta Skawiny to opus magnum 
Henryka Różyckiego. Opus magnum, a zatem dzieło 
wielkie, być może nawet największe, przyćmiewające roz-
machem wszystkie inne utwory, które wyszły spod pióra 
danego twórcy. Trudno zatem myśleć inaczej o niniejszej 
monografii, niż jako o dziele wyjątkowym, a to chociażby 
z tej przyczyny, że stało się ono asumptem i ważną wska-
zówką dla kolejnych pokoleń badaczy dziejów naszego 
miasta, skarbnicą cytatów oraz tekstem, który choć do 
dziś pozostaje w maszynopisie, przepisywanym i przedru-
kowywanym po wielokroć, po wielokroć cytowanym, ana-
lizowanym, jednym słowem — nieustannie pozostającym 
w odbiorze czytelniczym. Dzieło to zatem na przestrzeni 
lat wykazało swą niezwykłą żywotność oraz życiodajność 
w stosunku do innych tekstów o ambicjach naukowych, 
popularnonaukowych i  publicystycznych. Jakże jednak 
mogłoby być inaczej, skoro nasz skawiński autor pisał 
je w oparciu o znakomitej jakości materiały źródłowe, 
pochodzące wprost z archiwum miejskiego ratusza; mate-
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riały, podkreślmy, dziś niestety rozproszone lub po prostu 
zniszczone — przez czas, wydarzenia dziejowe (II wojna 
światowa) albo ludzką nieuwagę.

Krótka monografia… „żyła” także własnym życiem 
w działalności beletrystycznej naszego autora. Z niej czer-
pał obficie opisy zwyczajów, cechów, strojów oraz miasta. 
Przypomnijmy sobie znakomite opisy cechów z powieści 
Gruzy, czy zakończenie Roku 1863 w Skawinie — pisane 
nie przez literata-artystę, ale wytrwałego i  wytrawnego 
kronikarza dziejów naszego miasta.

Niniejszym, w jubileuszowym, setnym wydaniu „Infor-
matora”, postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom choć 
fragment tego wielkiego dzieła, jakie wyszło spod pióra 
Henryka Różyckiego. Wybraliśmy pięć rozdziałów, istot-
nych w rozumieniu dotychczas przez nas wydanych po-
wieści. Rozdziały te opowiadają o powstaniu miasta, jego 
rozwoju w początkach istnienia, organizacji cechów, kultu-
rze naszych przodków oraz o legendach, tak ukochanych 
przez Henryka Różyckiego.

W wydaniu zostały zreprodukowane oryginalne ilustra-
cje, pochodzące z zachowanego maszynopisu, oraz skan 
manuskryptu. Aby nadać wydaniu ducha dawnych czasów, 
tekst złożono Antykwą Toruńską, opracowaną w połowie 
XX w. przez znakomitego polskiego typografa Zygfryda 
Gardzielewskiego, a zdigitalizowaną przez Janusza M. No-
wackiego. Na okładce została wykorzystana reprodukcja 
obrazu autorstwa Mariana Strzebońskiego, przedstawiająca 
dom rodzinny Henryka Różyckiego z początku XX stule-
cia. Budynek, zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic Kazimie-
rza Wielkiego i 29-listopada, można oglądać do dzisiaj. Jest 
więc jednym z tych milczących, kamiennych świadków 
historii — miasta i państwa.

Na zakończenie niniejszego wstępu pragniemy podkre-
ślić, że publikacja fragmentów Monografii jest hołdem, 
jaki nasze Towarzystwo składa Autorowi i miastu, z któ-
rego pochodził.

Skawina, 17 sierpnia 2020 r.
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Karta tytułowa „Monografii” w zbiorach TPS
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Strona maszynopisu „Monografii”
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OD AutOrA

Pracę tę poświęcam tym wszystkim Skawiniakom, któ-
rzy, rozrzuceni po różnych placówkach, wynieśli chociaż 
iskierkę miłości do rodzinnego grodu, oraz tym wszyst-
kim, którzy zetknąwszy się z naszym miasteczkiem, 
chociaż nieurodzeni w Skawinie, mają jego dobro na  
[sercu].

Nadmieniam tu, że pracę tę pisałem, korzystając z ak-
tów tutejszego magistratu, zebranych pierwotnie przeze 
mnie zupełnie w innym celu. Oparłem się również na 
opowiadaniach, które w niektórych rodzinach, w drodze 
tradycji, przechodziły z pokolenia na pokolenie, a porów-
nując te opowiadania z datami historycznymi, nabrałem 
przekonania, że opowiadania te przeszły przez pokolenia 
niezmienione w swej głównej treści i mogą być uważane 
za prawdziwe.

Nie mam pretensji, że dzieło to jest całe lub dosko-
nałe. Nie wyzyskałem bowiem całych tomów materiału, 
rozrzuconych po różnych archiwach, a w szczególności 
Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, gdzie znajdują się 
akta zabrane po benedyktynach przez biskupstwo utworzo-
ne po rozbiorach Polski dla zachodniej Galicji w Tyńcu, 
a przeniesione do Tarnowa po pożarze klasztoru pobene-
dyktyńskiego w Tyńcu w roku [1831]1.

Mam jednak nadzieję, że może ta praca pobudzi ko-
goś, mającego więcej zasobów intelektualnych i więcej 
środków po temu, do napisania bardziej wyczerpującego 
dzieła.

Wypada nam jednak w tym miejscu podziękować p. Ko-
misarzowi miasta Feliksowi Pukle za szczere i ochotne ze-
zwolenie korzystania z aktów i dokumentów znajdujących 
się w tutejszym archiwum.

1 Pożar wybuchł od uderzenia pioruna i spowodował straty, po 
których odnowiony został tylko kościół. Za: http://dziedzictwo.ekai.
pl/@@tyniec_opactwo_benedyktynow [dostęp: 21.07.2020].



Dalej [dziękuję] Ferdynandowi Pachlowi za udzielenie 
mi cennych ustnych wspomnień oraz udzielenie mi do 
przeglądnięcia rękopisu pamiętnika jego ojca p. Feliksa2, 
powstańca z roku 1863, z pomocą którego miałem moż-
ności ustalić nazwiska uczestników, tutejszych obywateli 
w powstaniu roku 1863.

2 Feliks Pachel pojawia się jako postać w niedokończonym utwo-
rze Henryka Różyckiego Rok 1863 w Skawinie (Kraków–Skawina 
2014).
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I. POWStANIE MIAStA I JEGO NAZWA

Skawina, jako osada, sięga swym bytem w czasy XI wieku, 
a świadczy o tym legenda o św. Stanisławie, którego mieli 
mieszkańcy Skawiny zdradzić przed królem Bolesławem. 
Legenda podaje nawet ich nazwiska. Mieli to być „Zubry” 
jakieś3. Kto oni byli — trudno dociec. Domyślać się tylko 
można, że musieli to być młynarze, tak bowiem w średnio-
wieczu nazywano młynarzy. Jeżeli zaś byli to młynarze, to 
młyny, które są znane w wiekach późniejszych, musiały 
już istnieć na terenie miasta w wieku XI i w nich miesz-
kańcy Skawiny mielili zboże benedyktynom z Tyńca.

Legenda powiada, że Zubry powiadomili króla o kno-
waniach biskupa Stanisława z Czechami. Że biskup coś 
tam nie był w porządku wobec swojego króla, świadczy 
o tym zapisek ówczesnego dziejopisarza Galla, również 
księdza, który jakby ze wstydem zanotował tylko: „Król 
zamordował zdrajcę biskupa” i nic więcej4. Jaka to była 
zdrada  — kronikarz zamilczał. Jednak legenda [o] Zu-
brach mówi nam, że były to knowania z Czechami, 
którzy wówczas opanowali w zupełności zakon bene-
dyktynów w Tyńcu, obsadzając go swoimi ludźmi, wobec 
czego zakon ten był niejako przednią placówką Czechów 
na ziemiach polskich.

3 W latach 30. XX w. H. Różycki napisał powieść Zubry, będącą 
kontynuacją utworów: Umarła Babka w Skawinie (1911 r.) oraz 
Mincarz Włodkowej (wyd. 2018 r.).

4 O konflikcie pomiędzy królem a biskupem Gall Anonim pisze 
dosyć oględnie: „Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława 
z  Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można po-
wiedzieć, że sam będąc pomazańcem [Bożym] nie powinien był 
[drugiego] pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wiele mu 
to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował 
i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie 
usprawiedliwiamy biskupa-zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który 
tak szpetnie dochodził swych praw — lecz pozostawmy te sprawy, 
a opowiedzmy, jak przyjęto go na Węgrzech”.
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Stanisław zaś ze Szczepanowa — jak wiadomo — był 
wychowankiem benedyktynów, a nawet głównym admi-
nistratorem ich rozległych włości, aż do czasu objęcia bi-
skupstwa krakowskiego. Nawet spór biskupa z Piotrowiną 
nastręcza dużo na ten temat myśli. Jakoby owo pieniactwo, 
zachłanność wniósł biskup z pobytu między zakonnikami, 
którzy przy swej skrzętności potrafili zgromadzić w swych 
rękach sto wsi i cztery miasta.

Jeżeli tedy legenda o Skawinie i jej mieszkańcach po-
krywa się ze śmiercią biskupa Stanisława Szczepanow-
skiego, jest to dowodem, że miasto już wtedy musiało 
istnieć, a mieszkańcy z tytułu swych zajęć bywali nie tylko 
w klasztorze w Tyńcu [i] niejedno podpatrywali, ale również 
musieli utrzymywać stosunki z dworem królewskim, które-
mu byli w stanie udzielić wiadomości o zdradzie biskupa.

Okolica Skawiny była pokryta odwiecznym dębowym 
borem, w którym — jako bliskim stolicy — król często 
polował na dzika. Jeżeli się więc mieszkańcy Skawiny nie 
zetknęli z dworem, tylko młynarze mogli z tym dworem 
wejść w styczność jako nagonka lub jakaś inna pomoc 
w łowach, że zaś w swych czasach etykieta wiążąca dzi-
siejszych władców wcale nie była znaną i król całkiem 
swobodnie zjawiał się między swoimi podwładnymi, toteż 
i dostęp do niego nie był wcale trudnym. Fakty te każą 
nam przypuszczać, że jednak w legendzie tej nieco prawdy 
jest, że jednak „coś tam było”.

Z nazw pól otaczających centrum miasta oraz przywią-
zanych do nich podań domyślamy się, że miasteczko po-
wstało z trzech osiedli: Jagielny, Babic i Pisar, złączonych 
w jedną Gminę aktem Kazimierza Wielkiego.

Czy przed nadaniem przez wielkiego króla praw mia-
steczku nazwa dzisiejsza przywiązana była do osiedla — 
trudno odgadnąć, zwłaszcza że miano Skawina znajduje się 
dopiero w akcie nadania miasteczku prawa niemieckiego, 
tak zwanego prawa magdeburskiego.

W akcie tym miasteczko nazwane jest z łacińska „Sca-
biensis”.
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Istnieją przypuszczenia, że miasteczko otrzymało swą 
nazwę od ławników, którzy dożywotnio rządzili miastem, 
tak zwanych scabius.

Pewien wpływ na [nazwę] miasteczka dała pewnie płyną-
ca pod osiedlem rzeczka Skawinka, co znaczy mała Skawa, 
niejako siostrzyca tamtej Skawy dużej. Że zaś rzeka nie 
otrzymała nazwy od miasteczka, lecz odwrotnie, to świad-
czy sama nazwa rzeczki, którą nasi pradziadowie niejako 
drugą Skawą mianowali.

Są to jednak tylko przypuszczenia, ponieważ żadne akta 
ani zapiski tego nie podają, a miano Skawina, oprócz 
legendy o św. Stanisławie, występuje nagle w akcie erek-
cyjnym miasta.

Jeżeli zaś mamy wierzyć legendzie, w takim razie musi-
my przyjąć, że oprócz wyżej wymienionych nazw: Jagielny, 
Babic i Pisar już wówczas musiała istnieć czwarta osada 
pod nazwą Skawina, do której dołączono owe trzy osady, 
tworząc jednostkę opartą na prawie niemieckim, które 
wymagało, ażeby osada była zdrową, samowystarczalną 
i [o obszernych granicach].

W każdym razie, czy nazwa powstała od nazwy łaciń-
skiej „scabius”, czy też przybrała nazwę od pobliskiej rzeki 
Skawinki możemy przyjąć jako pewnik, że nazwa Skawina 
nie pochodzi od przymiotnika „skąpany”, jak to niektórzy 
złośliwie wywodzą.

Miejsce, na którym powstała pierwsza osada, było 
z natury niedostępne. Moczary grząskie ciągnące się na 
południe przez „Koniaste Doły”5, a na północy łąkami 
i jeziorami tynieckimi docierały do szeroko rozlanej po 
płytkich brzegach Skawinki. Osada miała tylko dobry 
dostęp od wschodu przez gęsto zarośnięty dębowy bór.

Tymi też względami kierował się widocznie Konrad 
Mazowiecki w czasie wojen sukcesyjnych o tron kra-
kowski, że tu na nasypie sztucznym wybudował zamek 
obronny.

5 Obecnie zlokalizowane jest tam osiedle pod tą samą nazwą.



Po zawarciu pokoju zamek wraz z okolicą przeszedł 
w posiadanie króla Kazimierza Wielkiego. Używał go 
początkowo jako przystań myśliwską do czasu aż na nim 
osadził jedną ze swych licznych kochanek  — Włoszkę 
Babettę6. Widocznie te względy (to jest obronność zamku 
i potem Włoszka) zwróciły uwagę tego wielkiego budow-
niczego, że w dzień wigilii Bożego Ciała roku 1346 pod-
niósł osiedle do godności miasta, nadał mu herb i prawo 
magdeburskie. A że to nowe miasto widocznie było mu 
drogie, to fakt, że do herbu dodaje własną koronę.

6  Historia Babetty stała się kanwą powieści H. Różyckiego 
Umarła Babka w Skawinie. Utwór, pierwotnie wydany w Krakowie 
w roku 1911, doczekał się licznych wznowień (w 1938 r. w „Roli”, 
w 1997 r., i dwa wydania w 2020 r.).
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II. PrAWA I PrZYWILEJE. OBSZAr MIAStA  
I GrANICE. HErB MIAStA

Jak już wspomniano Skawina ufundowana została przywi-
lejem króla Kazimierza Wielkiego z datą „Wigilia Bożego 
Ciała 1346 r.” W początkach swego istnienia obwiedzio-
na murami, z warownym zamkiem, należała do powiatu 
czyżyckiego, województwa krakowskiego. Rządziła się 
prawem magdeburskim, takim samym, jakim rządziła się 
stolica Polski — Kraków.

Aktem erekcyjnym uwolnione zostało miasto od wszel-
kich ciężarów i sądów  — mieszczanie odpowiedzialni 
byli i sądzeni być mogli przez wójta i burmistrza, ci zaś 
odpowiadali przed dworem królewskim.

Za tym przywilejem z roku 1346 według ustanowione-
go „sądu tygodniowego” posiadali wójt i burmistrz prawo 
miecza (ius gladii), według którego przestępców śmiercią 
za niektóre przestępstwa, a w szczególności złodziejstwo, 
karać byli w stanie. Osobnym przywilejem z roku 1456 
ustanowiona była szczegółowo jurysdykcja miejska, któ-
rym to przywilejem Michał Skawiński był kreowanym 
pierwszym wójtem.

Aktem tym uporządkowane zostało także uposażenie 
każdorazowego wójta w formie używania pewnej ilości 
gruntów dożywotnio, zarazem urząd swój wójt również 
dożywotnio pełnił.

W roku 1502 otrzymuje miasto od opata tynieckie-
go Czesława, biskupa kujawskiego, przywilej, w którym 
zamknięty jest powyższy przywilej, potwierdzony przez 
królów Aleksandra i Stefana, z nadaniem miastu wolności 
przewożenia soli [i] wszelkich towarów oraz zwolnieniem 
od płacenia myta krakowskiego.

Posiadało miasto przywilej od Hieronima Krzyżanow-
skiego, opata tynieckiego, w którym opisane są preroga-
tywy miasta, a zatwierdzone w roku 1571 przez Stefana, 
króla polskiego, i przez Piotra Myszkowskiego, biskupa 
krakowskiego, w roku 1579. 
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Tymi przywilejami uposażone miasto było nie tylko 
zwolnione od opłat i sądów, ale posiadało prawo wyszyn-
ku wszelkich trunków — to jest prawo propinacji, prawo 
warzenia piwa, pędzenia wódki, poborów cła od przewo-
żonych towarów przez terytorium miasta, prawo poboru 
mostowego z obowiązkiem utrzymywania [mostu] na rzece 
Skawince.

Przywilejem z roku 1364 wraz z nadaniem miastu prawa 
magdeburskiego wyposażone zostało miasto w obszerne 
pastwiska „Bagno” zwane, leżące między polami miejskimi 
i łąkami opactwa tynieckiego.

Prawo do tych pastwisk kwestionowane było przez 
mieszkańców Samborka, poddanych tynieckich. W sporze, 
jaki z tego tytułu wybuchł między Skawiną a Samborkiem, 
ostatecznie pastwiska te przez komisję wydelegowaną 
przez królewicza polskiego Ferdynanda, biskupa wro-
cławskiego i opata tynieckiego przysądzono w roku 1676 
mieszczanom miasta Skawiny i aktem pod pieczęciami 
w grodzie krakowskim uwarunkowano.

Przywilejem z roku 1502 ustanowione były jarmarki, 
a  było ich dwanaście w roku, mianowicie: na Trzech 
Króli, na MB Gromnicznej, na św. Macieja, na św. Marka, 
na Wniebowstąpienie NMP, na św. Jana, na św. Jakuba, na 
św. Bartłomieja, na Narodzenie NMP, na św. Kryspina, na 
Wszystkich Świętych i na św. Łazarza. Po inwazji szwedzkiej 
w [roku] 1655 jarmarki te podupadły, a na ich miejsce we-
szły w życie targi tygodniowe, w każdy czwartek, do dzisiaj 
istniejące i obsyłane przez okoliczną ludność. Przywilejami 
miasto nie tylko zostało obdarowane i wyróżnione, istnieją 
także akta nakładające na mieszkańców pewne zobowiąza-
nia oraz świadczenia, bądź to na rzecz benedyktynów, bądź 
to na rzecz miejscowego probostwa. I tak osobnym aktem 
z roku 1669, dołączonym do przywileju Hieronima Krzy-
żanowskiego, opata tynieckiego, zostały jasno i wyraźnie 
wyrażone nie tylko wszelkie prerogatywy mieszczan, jak 
uwolnienie od robót pańszczyźnianych na rzecz wielmo-
żów, posiadających dobra ziemskie na terytorium miasta, 
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lecz według tego aktu mieszkańcy muszą płacić pewną 
daninę pieniężną z  posiadanych łanów. Z każdego łanu 
pól Babice, Psary i wszelkich innych po prawej stronie 
rzeki Skawinki położonych — po pół grzywny polskiej na 
podatek do skarbu państwa, zaś na dziesięcinę temu, komu 
należeć będą, to jest benedyktynom w Tyńcu po 16 gro-
szy, płatne każdego roku jesienią, na św. Marcina. Z pól 
położonych po lewej stronie Skawinki w stronę Zatora 
z każdego łanu po pół grzywny polskiej na podatek do 
skarbu państwa, a na dziesięcinę benedyktynom po groszy 
10 i pieniążków 12. Ze wszystkich zaś łanów obowiązani 
byli płacić na probostwo po groszy 4.

Takie były przywileje i obowiązki mieszczan, jednak 
z czasem tak przywileje, jak i obowiązki nie były albo 
szanowane, lub też z biegiem czasu wynikły inne obowiąz-
ki. Mieszkańcy, którzy mieli domy w mieście, obowiązani 
byli wychodzić do siana z grabiami, komornicy z sierpami 
do żniw na pola pańskie, w tym wypadku do dominium 
radziszowskiego, gdzie mieściła się administracja dóbr 
leżących na terytorium miasta.

Granice miasta od swego założenia aktem fundacyjnym 
Kazimierza Wielkiego nie zmieniły się. Miasto posiada ob-
szar 12 480 952 m2, czyli 12 km2, 480 hektarów, 9 arów 
i 52 m2.

Graniczy miasto od wschodu z gruntami wsi Korabniki, 
od północy z Sidziną, Tyńcem i Samborkiem, od zachodu 
z Kopanką opacką i Borkiem Szlacheckim, od południa 
z  Rzozowem, Radziszowem i Bukowiem. Wszystkie te 
wsie, z wyjątkiem Korabnik, które należały do starej 
szlacheckiej rodziny Starowieyskich, należały do opactwa 
tynieckiego.

Herbem miasta jest herb nadany przez Kazimierza Wiel-
kiego aktem fundacyjnym z roku 1364 — to jest litera „S” 
z wplecionym w nią mieczem obosiecznym koloru białego 
na tle niebieskim, z koroną Kazimierza nad rękojeścią 
miecza. Oryginalna pieczęć miasta oraz orzeł państwowy 
wyciśnięte w wosku o średnicy około 15 cm, w dwóch 



puszkach ołowianych, były jeszcze przez 20 lat w posiada-
niu magistratu miejskiego i sznurami swoimi, zwisającymi 
od puszek, zdobiły kancelarię miejską. W tajemniczy spo-
sób zniknęły i mimo starań obywateli o stwierdzenie, co 
się z nimi stało, nie osiągnięto żadnego rezultatu. Pieczęć 
mała oryginalna jest w posiadaniu Gminy dotąd. Orygi-
nały przywilejów, które przetrwały pod słomianą strzechą 
wieki, strzeżone jak relikwie, zostały w ostatnich czasach 
z Gminy wywiezione. Niestety, nie postarano się, aby na 
to miejsce zostawić choćby tylko odpisy.
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Podpis: Budki chlebne na środku rynku zburzon[e w] 18?? r.
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Podpis: Kościółek Św. Krzyża według rysunku z r. 1663, rozebrany na po- 
czątku XVIII w.
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III. CECHY I BrACtWA. HANDEL,  
PrZEMYSŁ I rOLNICtWO

W początkach swego istnienia miasto zostało dość gę-
sto skolonizowane przez Niemców, których król razem 
z opatami tynieckimi osadzał w mieście na osobnych 
prawach, z obowiązkiem nauczania mieszczan rzemio-
sła. Świadczy  o tym nie tylko zapisek w aktach miasta, 
ale również nazwa dawnej [jego] dzielnicy, która do-
tąd zwie się „Szwaby”. Jest to część miasta od rynku w 
stronę zachodnią, ku rzece Skawince. Jak wynika z akt 
cechowych Niemcy ci wnet się spolszczyli. Wprawdzie 
pierwsze najstarsze zapiski cechów sporządzane są w 
języku niemieckim, jednak język ten niedługo musiał 
ustąpić językowi rodzimemu. Nawet nazwisk niemieckich 
nie spotyka się w tych zapiskach żadnych. Wszystkie są 
polskie, a niektóre, jak Pachońscy, Paździurkiewicze, 
Piątkowscy, Ludwikowscy, Ludwikowicze do dziś dnia 
dość są pospolite w mieście. Rodziny te w XVI stuleciu 
musiały być liczne — w aktach cechowych znajdujemy, 
że w posiedzeniach cechowych brało udział po kilkunastu 
nieraz członków tego samego nazwiska.

Wiele rodzin, których nazwiska spotka się w dawnych 
aktach, czy to miejskich, czy cechowych, jak Gregorowi-
czów, Pijanowskich, Troskiewiczów, Domańskich, Gniat-
kowskich i wielu innych, których nie byłoby celu tutaj 
wymieniać, już w Skawinie nie ma.

Czy cechy i bractwa powstały równocześnie z nadaniem 
prawa magdeburskiego — to jest w wieku XIV — tego nie 
mogliśmy sprawdzić. Z aktów, które przeszły przez nasze 
ręce, wynika, że pierwsze organizacje oparte na prawach 
pisanych  — zagwarantowanych przez królów i opatów 
tynieckich — i zatwierdzonych przez uchwałę radziecką 
miejską, odnoszą się do wieku XVI, chociaż nie ulega 
wątpliwości, że istnieć już musiały przedtem, zwłaszcza 
jeżeli się weźmie pod uwagę prawa, które obowiązywały 
w mieście.
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Prawo magdeburskie oparte było na zrzeszeniach 
bractw, czyli cechów. Nie mógł też nikt zostać obywa-
telem miasta, nie zapisawszy się uprzednio do cechu 
na wdaństwo. Wpisując się do cechu na wdaństwo, nie 
musiał dany osobnik być rzemieślnikiem, wystarczało, 
że opłacił na rzecz bractwa pewną przepisaną kwotę. 
Sprawił zwyczajem przeznaczoną stypę, czyli konsolację, 
i ślubował braterstwo stowarzyszonym. Przez wpisanie 
się do cechu stawał się dopiero członkiem społeczeń-
stwa. Dostawał miejsce w kościele, podczas nabożeństwa 
świecę do ręki, a w razie śmierci — asystę na pogrze-
bie. Jeżeli był mistrzem rzemiosła uprawianego przez 
zrzeszonych — obowiązany był do brania udziału w po-
siedzeniach cechowych i uprawniony był do picia piwa 
cechowego, co praktykowano z okazji każdej zbiórki 
braci cechowych.

Zrzeszony w cechu zobowiązany był do przestrzega-
nia pewnych reguł nakładanych na członków. Przede 
wszystkim musiał zgłaszać do cechu swoich pomocników 
i uczniów, opłacać za nich pewne składki, pilnować w prze-
pisanym czasie ich wyzwolin. Zrzeszonemu nie wolno było 
uprawiać nieuczciwej konkurencji. Za popełnione czyny 
niehonorowe odpowiadał zrzeszony przed starszyzną ce-
chową, która surowo przestrzegała czynności i obyczajów, 
nierzadko stawiając przestępców pod pręgierz, stojący 
przed kościołem.

Przestępców karano przeważnie daniną w wosku na 
światło do ołtarza obsługiwanego przez dany cech oraz 
pewną ilością piwa i przekąsek, które skazany był zobo-
wiązany postawić na wspólną konsolację. Przestępstwa 
zdarzały się rzadko, jednak takie, za które cech musiał 
karać swojego członka. Solidarność była nad podziw 
[u]  nich wielka, a posłuch dla starszyzny jeszcze dzisiaj 
godny naśladowania.

Starały się też cechy, aby dane rzemiosło podnieść, jak 
najwięcej udoskonalić, tępili nieróbstwo, a mistrzów, któ-
rzy fuszerowali robotę, wykluczali ze swego grona. Były 
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też cechy jedyną ostoją rzemieślników. Tam tylko byli 
oni w stanie dochodzić swoich praw; zrzeszenie brało go 
zupełnie w opiekę. Pozostający poza organizacją cechową 
rzemieślnik nie znaczył nic; nikt mu pracy nie dał, gdyż 
w razie sporu nie znalazł na niego egzekutywy.

Miasto posiadało od czasów najdawniejszych cztery ce-
chy. Najstarszy z nich cech szewski, ustanowiony przywi-
lejem radzieckim skawińskim, wypisanym na pergaminie 
z dwoma pieczęciami w puszkach ze sznurami, pochodzą-
cym z roku 1594, aprobowanym przez opata Michała Mie-
leckiego oraz przez cały konwent benedyktynów z Tyńca. 
Akt ten przechowywany był w ladzie cechowej. 

Drugim był cech ślusarski, w którym mieściły się 
również i inne, mniej liczne zawody. Ustanowiony został 
przywilejem radzieckim skawińskim z roku 1603, stwier-
dzonym przez konwent opactwa tynieckiego, podpisanym 
przez Sebastiana z Tuchowa, przeora, i innych po nim 
następujących, a zatwierdzonym przez króla Władysława 
w dniu 10 lipca 1645 roku.

Trzecim cechem był cech kuśnierski, który po inwazji 
szwedzkiej prawie przestał istnieć. Wydźwignięty został na 
zasadzie dawnego przywileju radzieckiego, otrzymawszy 
świeże potwierdzenie radzieckie i opackie w roku 1765.

Czwartym cechem był cech garncarski, oparty na przy-
wileju opata tynieckiego Jędrzeja Brzechwy, wzorowany na 
ordynacji takiegoż cechu miasta Krakowa, potwierdzony 
również i prawami obwarowany, jak i inne cechy, przez 
urząd radziecki miejski. 

Nie od rzeczy będzie mówić pokrótce o warunkach, 
w jakich znajdowało się rzemiosło owych czasów, gdyż 
warunki te były zupełnie inne i niepodobne do dzisiej-
szych. Dzisiaj rzemieślnik otrzymuje do obróbki materiał 
zupełnie gotowy  — ma doborowe narzędzie, wykonane 
przez specjalistów wyszkolonych w tym kierunku. Rze-
mieślnik owych czasów nie tylko sam sobie musiał wy-
konać narzędzia pracy, ale nawet materiał odpowiednio 
przysposobić. Szewcy robili buty, tak zwane wywrotki, to 
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znaczy szyte i wywracane szwem do spodu. Potrzebne do 
roboty kopyta i prawidła sami sobie strugali. Kuśnierze 
i rymarze sami musieli wyprawiać skórę. Sprzęty i narzę-
dzia do wykonywania rzemiosła w wielkiej były wadze. 
Spotykamy w aktach miejskich zapiski, w których oby-
watele, rozporządzając swoim majątkiem, obdarowywali 
swoich spadkobierców korytami garbnymi, piwnymi oraz 
przaśnymi  — dalej siekierami, rąbalnicami, łańcuchami 
liczonymi na ogniwa, żarnami, a czasem nawet kożuchami. 
Jest to dowodem, jak wielką do tych rzeczy przywiązywali 
wagę, skoro je testatorzy w swych testamentach przeka-
zywali spadkobiercom.

Nie tylko szewcy i kuśnierze, rymarze i inni sporządza-
jący swe wyroby ze skóry przygotowywali sobie mate-
riał z surowców. Ślusarze musieli sobie sami sporządzać 
i siekać pilniki, z grubych, niezgrabnych bloków żelaza 
wykuwać na kowadle cienkie blachy i długie żelazne pasy. 
Dowodem tego są drzwi w naszym kościele parafialnym, 
zamykające kruchtę i zakrystię, wykonane przez miejsco-
wych rzemieślników.

Stolarze rżnęli ręcznie cienkie deseczki na forniry do 
ozdobnych mebli z odpadków skór kupowanych od ku-
śnierzy i rymarzy, tak zwany ableder, sami gotowali klej, 
z terpentyny i kalafonii sporządzali lakiery. Z różnych 
glinek i kamieni tarli ręcznie na płaskich kamieniach 
drugim kamieniem mniejszym zwanym kurantem barw-
ne farby lub wydobywali je mozolnie z różnych roślin 
i mięczaków.

Każde rzemiosło, a w szczególności każdy mistrz, po-
siadali własne tajemnice zawodowe, zazdrośnie strzeżone 
i przechowywane w rodzinie. Niechętnie też zdradzali je 
nawet swoim uczniom i czeladnikom, to zaś w obawie 
o konkurencję.

Szewcy w Skawinie nie tylko szyli buty, ale prócz tychże 
wszelki skórzany rynsztunek wojenny, jak pasy, leder-
werki, torby i inne przedmioty, chętnie nabywane przez 
jednostki oddające się rzemiosłu wojennemu.
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W cechu ślusarskim zrzeszeni byli nie tylko ślusarze. Ci 
byli tylko niejako trzonem stowarzyszenia. Zasiadali tam 
również płatnerze, rusznikarze, igielnicy, a nawet giserzy, 
czyli ludwisarze — odlewający działa i dzwony.

Wyrabiali też ci rzemieślnicy masowo nie tylko zamki, 
kłódki, zawiasy, ale kuli również zbroje, mieczem ostrza 
do pik, halabard i włóczni. Wyrabiali misternie strzemiona 
i wędzidła dla koni, również podkówki do butów, i z tym 
jeździli po okolicznych jarmarkach i odpustach, a stając 
ze swoim prymitywnym warsztatem obok kramu szewców, 
podkuwali nabywcom buty na miejscu.

Przed inwazją szwedzką nie spotykamy wzmianki o wy-
robie owych słynnych skrzynek skawińskich, barwnie 
i gustownie malowanych w wieńce, doniczki i fantastyczne 
[k]wiaty. Dopiero przy końcu XVIII wieku, już po zajęciu 
wschodniej Małopolski przez Austriaków, stolarze w łonie 
cechu ślusarzy biorą liczebnością górę nad ślusarczykami, 
którzy przez zmianę uzbrojenia wojska stracili rynki zbytu 
dla swych wyrobów i musieli ograniczyć się do wytwarza-
nia kłódek i zamków.

Maleli liczebnie, aż w końcu po spaleniu się kościoła 
parafialnego w roku 1815, po sporze o sprzęty kościelne, 
stolarze odłączyli się od ślusarzy i utworzyli osobny piąty 
cech.

Oprócz cechów istnieje jeszcze przy kościele Bractwo 
Różańca Świętego, sięgające swym bytem w odległe wieki.

Przy cechach istniały tak zwane konfraternie albo her-
bergi. Były to całkiem zwyczajne szynki, utrzymywane 
przez zrzeszoną czeladź danego rzemiosła. W szynkach 
tych znajdował się zawsze gościnny pokój, w którym 
stosownie do zamożności danego zrzeszenia znajdowało 
się jedno lub więcej łóżek z pościelą. W pokojach tych 
otrzymywali nocleg darmo tak zwani reisenderzy. Byli 
to rzemieślnicy, którzy po wyzwolinach na czeladnika 
musieli odbyć obowiązkową podróż po różnych miastach 
i krajach. Podróż taka miała na celu dalsze wykształcenie 
w rzemiośle, poznanie nowych sposobów pracy, nowego 
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sposobu obróbki materiału, zaznajomienie się z narzę-
dziami, które ustawicznie udoskonalano. Tacy włóczędzy 
nieraz chętnie byli przyjmowani do pracy przez miej-
scowych mistrzów, gdyż ci od nich nierzadko mogli się 
czegoś nowego dowiedzieć lub nauczyć. Często jednak 
też padali mistrzowie ofiarami swej łatwowierności, gdyż 
między tymi reisenderami znajdowali się zwykli szarlatani 
i wydrwigrosze.

Czasem [pojawiały się] między nimi jednostki zdolne, 
które na stałe osiadały w mieście, przynosząc ze sobą 
nowe sposoby obróbki, formy, mody i tajemnice zawodo-
we. Takim jednostkom mistrzowie chętnie robili miejsce 
w swoim zrzeszeniu, często dawali im swoje córki za żony. 
Stąd to pochodzi, że w zapiskach cechowych tutejszego 
miasta spotyka się obok nazwisk starych i od szeregu 
pokoleń w mieście zasiedziałych rodów nazwiska nowe, 
nieznane, które nieraz po kilku posiedzeniach cechowych 
z aktów znikają.

Konfraterniami, czyli herbergami, mistrzowie nie zajmo-
wali się, zostawiając je zupełnie w opiece swojej czeladzi. 
W konfraterni przechowywała czeladź swą ladę cechową, 
pieczęć, a nierzadko i przywileje królewskie, z pieczęcią 
króla. Tam też gromadzili się bezrobotni, a ci, co mieli 
pracę, obowiązkowo przepijali swój zarobek dla utrzyma-
nia konfraterni.

Cechy nie tylko miały na celu ochronę swego zawodu. 
Źródło ich organizacji tkwiło głębiej i dlatego usilnie 
popierane było przez kler ówczesny. Cechy tworzyły 
zarazem bractwa kościelne i [troszczyły się] o zbawienie 
duszy po śmierci.

Cech z braćmi mistrzami i wpisanymi na wdaństwo do ich 
organizacji obywatelami razem zwartą masą na wszelkich 
uroczystościach kościelnych stawali. Na procesjach, otacza-
jąc cechowy sztandar ze świecami gorejącymi, z włócz-
niami i halabardami, nierzadko przy mieczach i ostrogach 
kroczyli ubrani w komeżki za doboszem, który z całej siły 
walił pałkami w miedziany kocioł, obciągnięty oślą skórą.
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Szkolerze ze swymi nauczycielami, organizacją i kler 
otaczali celebranta,  śpiewali nabożne pieśni, za nimi zaś, 
uszeregowani bractwami, mając pomiędzy sobą feretrony 
udekorowane, kroczyli mistrzowie i ich połowice, a dobosz 
walił w bęben. Młodzi bracia dęli w trąby, starając się 
przehałasować innych, za nimi w tym samym ordynku 
postępujących. Podczas tego pachołkowie miejscy walili na 
wiwat z moździerzy lub armat wiwatówek, tworząc piekiel-
ny hałas, przed którym dzisiejszy mieszczuch, zatkawszy 
sobie uszy, uchodziłby szukać schronienia choćby nawet 
w mysiej dziurze.

Tak było przed inwazją szwedzką, to jest przed rokiem 
1655. Po spaleniu i zrabowaniu miasta przez Szwedów brać 
rzemieślnicza, którą tylko rzemiosło zatrzymało w Skawi-
nie, straciwszy w pożarach narzędzia i materiały, rozbiegła 
się po świecie. W mieście pozostali jedynie ci, którzy prócz 
rzemiosła uprawiali ziemię. Ci, powróciwszy, odbudowali 
wnet swoje domostwa, lecz do rzemiosła brali się niechęt-
nie, gdyż zniszczony wojną i rabunkiem kraj nie dawał 
odbiorców na wyroby rzemieślnicze. Wzięto się tedy do 
uprawy roli, a rzemiosło coraz bardziej upadało. Dopiero 
dzięki usilnym staraniom i opiece możnych opatów tyniec-
kich, którym upadek rzemiosła w ich włościach dawał się 
dotkliwie odczuwać, rzemiosło zaczęło się z wolna podno-
sić. Lecz nigdy nie doszło do minionej świetności.

Oprócz uprawianych przez mieszkańców rzemiosł nie-
wiasty w domu przy tamborkach, bez względu na stan, 
wyszywały na białym muślinie kryzy, chusty i koronki, 
które były chętnie nabywane przez okoliczne ziemiaństwo. 
Zwłaszcza chustki białe, zwane gęsami, które umiano 
sztucznie wiązać na głowie, miały wielki popyt.

Mieszczanie uprawiali dużo lnu i konopi, z których 
wieczorami, przy łuczywie lub blasku ogniska, na polepie 
przędli na wrzecionach cienkie nici, oddawane potem do 
knopa na wyrób płótna.

Oprócz żyta, jęczmienia i prosa na kaszę uprawiano 
w mieście dużo rzepaku, który razem z nasionami lnu 
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i konopi oddawano do wytłoczenia na olej do sąsiedniej 
wsi — Rzozowa, której mieszkańcy bez wyjątku oddawali 
się temu zawodowi. Olej ten spożywano w adwencie 
i czterdziestodniowym poście. Posty te mieszkańcy suro-
wo przestrzegali, wstrzymując się w tym czasie nie tylko 
od spożywania mięsa, ale i mleka.

Po pierwszym pianiu koguta zapełniał uliczki miasta 
charakterystyczny hurgot obracanych przez niewiasty ża-
ren oraz stukot stęp, w których obijano jęczmień i proso 
na kaszę.

Pod miastem klekotały trzy młyny królewskie, obsługi-
wane przez wolnych kmieci, zamieszkałych w zagrodach 
obok młynów, w dzielnicy, która dotąd nosi miano Zagro-
dy. Po kmieciach tych, zwanych Zubrami, dzisiaj nie ma 
śladu, jedynie podanie głosi, że od nich wywodzi się stara 
rodzina mieszczańska Fidzińskich.

Młyny te w roku 162[?] sprzedane przez Zofię Dobos 
benedyktynom w Tyńcu, na co znajduje się akt z pieczę-
ciami króla i biskupa krakowskiego w aktach miejskich, 
po inwazji szwedzkiej znikają z zapisków miejskich. Tak 
samo nie ma później żadnej wzmianki o kmieciach ob-
sługujących te młyny, widocznie zostały spalone w czasie 
wojny, a kmiecie — rozproszeni po świecie.

W tym mniej więcej czasie przestał również mleć młyn 
miejski, położony tuż pod zamkiem, a widoczny jeszcze na 
planie miasta z II połowy XVII wieku. Plan ten do dziś dnia 
znajduje się w sali Rady Miejskiej. Młynówka zamulona, 
tamy przerwane, pozostał po młynach tylko nikły ślad 
w postaci bagnistej doliny i nazwy „młynówka”.

Dopiero w wieku XVIII na gruntach miejskich, obok 
budy pastucha miejskiego, na pastwiskach gminnych wy-
budowano nowy młyn. Postawiła go rodzina Wojtylaków. 
Z czasem młyn ten przechodzi w posiadanie Czopków/
Czapków?, a następnie staje się własnością Jakuba Kraw-
czyka. W roku 1883 młyn ten zostaje przez przedsię-
biorstwo budowy kolei wykupiony i zniesiony. Po zajęciu 
dzisiejszej Małopolski przez wojska austriackie w roku 
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1772 warunki bytu obywateli pogorszyły się. Cechy, które 
w zachodnich państwach już dawno straciły na znacze-
niu i całkiem upadły, i u nas poczęły się stawać zbędne. 
Mistrzowie poczęli wyłamywać się spod surowych śre-
dniowiecznych zwyczajów. Karność cechowa ciążyła im 
i była przeszkodą w ich samodzielności. Społeczeństwo 
wymagało nowych form i praktycznego zastosowania ich 
wyrobów. Cechy tymczasem nie pozwalały na żadne no-
wości, tkwiąc bezmyślnie w swoim konserwatyzmie. Nic 
więc dziwnego, że musiały upaść. Wprawdzie poszczególni 
mistrzowie należeli do cechów, lecz te przestały się już zaj-
mować rzemiosłem, zamieniając się, siłą rzeczy, w bractwa 
kościelne. Źródło więc upadku leży jeszcze gdzieś indziej.

Cechy wyposażone w przywileje królewskie i opacie, 
otaczane opieką radziecką miejską, już w swoim założeniu 
przeważnie zależne były od ówczesnego kleru. Nie opar-
te na trwałej podstawie materialnej czerpały przeważnie 
swe dochody z wpisów i opłat mistrzowskich, w dalszym 
zaś ciągu z czynności związanych z kultem religijnym, 
w szczególności zaś z uroczystości pogrzebowych, przy 
których za hojną opłatą asystowali tłumnie, schlebiając 
tym sposobem ludzkiej próżności mało krytycznego ów-
czesnego społeczeństwa.

Majątek zrzeszenia składał się przeważnie z funduszy 
pobożnych członków, którzy — pomni na pozagrobowe 
życie i zasady wyznawanej religii — pragnęli, aby po ich 
śmierci wnoszono na ich intencję modły, które mogły-
by im ulżyć w przebyciu mąk czyśćcowych. Czym wię-
cej dana jednostka poczuwała się do popełnionych win 
i  grzechów, tym hojniejsze, nieraz z uszczerbkiem dla 
swego własnego rodzeństwa, czyniła fundacje. W ten spo-
sób cechy przychodziły w posiadanie gruntów, „żelaznych 
krów”, roi pszczół osadzonych w barciach, zlokalizowa-
nych w wydrążonych topolowych lub lipowych pniakach. 
W zależności od wielkości zostawionych legatów bracia ce-
chowi zobowiązani byli pamiętać o swoich dobrodziejach 
i  opłacać w rocznice ich śmierci msze łączone, w  któ-
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rych obowiązkowo sami musieli brać udział. Zbierający 
podatek z pszczół czy z krów bracia cechowi obowiązani 
byli w Dzień Zaduszny dać na wypominki oraz zapalić 
na grobie fundatora świeczkę, wyprodukowaną z wosku 
użytkowanych pszczół. Starszyzna cechowa zobowiąza-
na była czuwać, aby fundacje nie niszczały, dlatego też 
fundowane krowy wyrażały się w pewnych określonych 
kwotach, a nie w naturze. Użytkujący otrzymywał z lady 
cechowej pewną kwotę, za którą kupował krowę, zosta-
wiając w ladzie cechowej kwit. Jeżeli z jakichś powodów 
zostawał pozbawiony użytkowania, musiał albo sam, albo 
jego rodzina zwrócić taką kwotę, aby można było za nią 
kupić nową krowę.

W ten sposób nie dopuszczano do dewaluacji funduszu, 
a krowa nigdy się nie starzała.

Te właśnie fundacje  — materializm cechów  — były 
przyczyną ich upadku.

W dobie złej koniunktury mistrzowie zabiegali o zdoby-
cie takiej fundacji przez pochlebstwo i ustępstwo wobec 
braci cechowej. Unikali krytyki i wytykania fuszerki, sta-
rali się przez ciągłe utyskiwania na ciężary, które z tego 
tytułu wzięli na swe barki, uzyskać szacunek, jak jacyś 
dobrodzieje.

Gdy przerzuca się karty protokołów posiedzeń cecho-
wych, nagryzmolonych ciężką ręką ówczesnego rzemieśl-
nika, zdumienie nas ogarnia, jak mało jest [w nich] zajęcia 
się swoim zawodem.

Wylicza się w protokole wszystkich obecnych na posie-
dzeniu z wszelkimi ich tytułami i starszeństwem, po czym 
następują wpisy na wdaństwo lub mistrzostwo, wypisy 
na czeladnika, wpisy uczniów, a przy tym kwota, jaką 
dana jednostka ma wpłacić za to do lady cechowej i na 
konsolację dla braci, ile należy wyasygnować z lady na 
piwo cechowe, wódkę itd. Jednak ani wzmianki o rzemio- 
śle, materiałach, a choćby nawet o poparciu szkolnic-
twa zawodowego. Czasem spotyka się zapisek o sądzie 
między dwoma mistrzami, wynikłym na skutek kłótni  
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przy kieliszku, komu przydzielono krowę, komu pień 
pszczół lub komu wydzierżawiono grunt za śmiesznie 
niską cenę.

Przeglądnąwszy te karty, nie dziwmy się, że cechy 
w Skawinie nie wydały Wierzynków, Bonerów czy Helc-
lów, z których jeden mógł gościć u siebie królów, drudzy 
zaś stworzyli wieczyste fundacje. Nie dziwmy się, że cechy 
te upadły. Mamy wrażenie, że świetność swoją w wiekach 
średnich przepili na piwie cechowym i gorzałce.

Miasto, położone przy głównym trakcie, prowadzącym 
przez Zator i Oświęcim w kraje austriackie, zaczęło po 
rozbiorach Polski tętnić innym życiem. Przez miasto 
poczęły przechodzić ogromne transporty wołów, świń, 
owiec, baranów, a nawet gęsi, które kupowano masowo 
po jarmarkach tak zwanej Zachodniej Galicji i pędzono 
dniem i nocą na Zachód, do Wiednia i Pragi. Na brodzie 
przy rzece Skawince, na pastwisku zwanym do dziś tarło 
odbywały się każdego dnia targi. Kupcy z Zachodu przy-
jeżdżali tu i nabywali całe partie bydła, które już stąd na 
ich rachunek pędzono.

Nowe warunki sprawiły, że mieszkańcy w przewa-
żającej liczbie porzucili rzemiosło, imając się handlu. 
Jakby za dotknięciem różdżki czarodziejskiej powstaje 
ogromna liczba szynków, kawiarni, garkuchni, domów 
zajezdnych i stajen, w których zamykano na noc pę-
dzone transporty bydła. Na samej ulicy Krakowskiej, 
od kościoła do rynku, było jedenaście szynków i gar-
kuchni, nie licząc rynku, prawie w każdym domu była 
garkuchnia lub karczma. W roku 1815 Gmina zachę-
cona koniunkturą wybudowała na środku rynku, na 
miejscu, gdzie dawniej stał ratusz miejski, jatki zwane 
sukiennicami. Był to budynek drewniany, zbudowany 
solidnie, szalowany grubymi bursami, z wieżą, na której 
umieszczono dzwon. Wewnątrz tego budynku znajdo-
wały się kramy, w których w dni targowe sprzedawali 
kupcy towary łokciowe. Na zewnątrz zaś znajdowały 
się jatki, w których sprzedawano chleb i tak zwaną fa-
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rynę, gotowane mięso z rosołem. Mieszkańcy trudnili 
się dostawą paszy, siana, słomy, owsa itd., mając z tego 
niemałe zyski. Budynek ten przetrwał do roku 18[??]. 
W tymże roku, jako już nadszarpnięty zębem czasu, 
zarazem z powodu spadku handlu, został rozebrany.

Po wybudowaniu linii kolejowej Oświęcim–Kraków 
transporty bydła i trzody przestały przez miasto prze-
chodzić. Mieszkańcy pozbawieni dotychczasowych z tego 
tytułu dochodów zamykali jeden po drugim interesy 
i zabrali się znowu do rzemiosła. Rozwinął się najlepiej 
zawód szewski oraz zawód stolarzy, wyrabiających prze-
ważnie skrzynie ozdobnie malowane, ślusarstwo upadło 
całkiem, pozostało zaledwie kilku wyrabiających stola-
rzom zamki i zawiasy do skrzynek oraz podkówki do 
butów.

Ludność pozbawiona nagle łatwych zarobków popadła 
w nędzę i apatię. Jednostki zamożniejsze, przyzwyczajone 
do wygodnego życia, nie odmawiały sobie uciech. Szynki 
jak za dobrych czasów zawsze pełne, przy piwie i gorzałce 
wspominano przeszłość…

Gospodarkę rolną i tak na niskim stopniu rozwoju 
stojącą do reszty zaniedbywano. Grunta uprawiano tylko 
przez tak zwane przeugorzenie, to znaczy, że po każdym 
zbiorze pożytku pozostawiano grunt ugorem, aby ziemia 
odpoczywała. Wskutek wadliwej gospodarki gospodarstwa 
nie przynosiły żadnych korzyści i zaczęły się kurczyć. 
Z kilkudziesięciu gospodarstw kilkudziesięciomorgowych 
z inwentarzem liczącym od trzydziestu krów, kilku par 
koni i wołów nie pozostało ani śladu. W  starym rynku 
było do dziesięciu wielkich gospodarzy, którzy swoje bydło 
w dużych stadach ganiali po paszę na pastwisko gminne 
na Bagnie. Dziś po nich nie ma ani śladu. Obywatele 
rozwydrzeni łatwym zarobkiem w latach poprzednich 
odwykli od ciężkiej pracy na roli. Przyzwyczajeni do 
wygodnego i dostatniego życia nie umieli poprzestać na 
małym. Uczuwszy braki i niewygody codzienne, zaczęli 
się masowo wyzbywać ról, sprzedając je mieszkańcom 
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okolicznych wsi. Wieś zawsze ziemi głodna chętnie je 
kupowała. W krótkim czasie (20 lat) gospodarstwa te zu-
pełnie znikły. Dzisiaj niejeden potomek starej rodziny, 
wyposażonej w obszerne włości, biedę klepie, wspominając 
z rozpaczą niedołęstwo ojców. Czas pokaże, czy wyniesie 
z tego jakąś naukę.

Dlatego to dzisiaj w mieście, na obszarze 13 km2 tak 
mało mieszczan jest wyposażonych w większe obszary 
ziemi. Grunta, których się nasi przodkowie raz wyzbyli, 
nigdy już w ręce mieszczan nie wrócą.

Przeglądając protokoły posiedzeń rady miejskiej z ostat-
nich trzech dziesiątek lat ubiegłego stulecia, zdumienie 
ogarnia, kto są ci ludzie i jaka wielka jest ich liczba, którzy 
wnoszą prośby o wsparcie z funduszu ubogich. Nie ma 
prawie ani jednego posiedzenia, żeby nie było kilku takich 
próśb. Czytając zaś ich nazwiska, zaciska się zęby, by 
mimo woli nie wyrzec pod adresem przodków ciężkiego 
oskarżenia, że wyposażeni przez los hulaszczym życiem 
i niedołęstwem roztrwonili majątki. Skutki tego niedołę-
stwa i marnotrawstwa nie dały na siebie długo czekać.

Nieurodzaj nadzwyczajny w latach 1870–1872 (nawiasem 
mówiąc, role mieszczan rodziły tylko stokłosę i miotłę) 
spowodował, że mieszkańcy źle odżywiani, żyjący w jak 
najgorszych warunkach higienicznych, przy nawiedzeniu 
kraju w roku 1873 przez epidemię cholery masami ginęli, 
[i byli] grzebani na osobnym grzebowisku cholerycznym. 
Zwierzchność gminna i resztki zamożniejszych obywateli, 
jak nam to wiadomo z opowiadania ludzi starszych i za-
pisków w księgach gminnych, robili, co mogli, aby ulżyć 
doli mieszkańców. Utworzono miejski szpital epidemicz-
ny, wyposażony w 20 łóżek z pościelą, najęto za dobrym 
wynagrodzeniem 4 tragarzy, których obowiązkiem było 
chorych, wijących się w bólach po ulicach i przykopach, 
odnosić do lecznicy. Ówczesny lekarz, dr Muszyński, z peł-
nym poświęceniem dzień i noc pozostawał na nogach — 
robił to, na co tylko jego wiedza zdać się mogła, aby tylko 
zmniejszyć katastrofę. Księża upadali ze znużenia, niosąc 



— 33 —

konającym ostatnią pociechę religijną. Śmierć kosiła i ko-
siła, tak że stolarze mimo pracy po całych nocach nie 
mogli nastarczać robić trumien. Tragarze nocą na wozach 
wywozili zmarłych — cicho — bez ceremonii kościelnych, 
których w końcu kapłani odmówili, nie chcąc wywoływać 
jeszcze większej grozy.

Mieszkańcy, upatrując w epidemii karę Bożą, całymi 
dniami leżeli krzyżem w kościele, śpiewali suplikacje, 
wznosili modły, opłacali msze do Przemienienia Pańskie-
go, sami nie znając dnia ani godziny, w której padną. 

Zaraza to była straszna, zjadliwa, objawiała się bólem 
żołądka, biegunką i wymiotami.

Lekarze zabronili picia wody. Zachęcano natomiast do 
picia wódki w mniemaniu, że alkohol będzie najlepszym 
antidotum przeciwko zarazie. [To jednak tylko pogarszało] 
sytuację. Nic też zarazy nie zatamowało. Dopiero zima, 
która na szczęście dość wcześnie ścięła kałuże i gnojówki 
w lodowe okowy, położyła kres straszliwej zarazie. 

Rezultat tej epidemii był straszny  — niektóre rody 
zupełnie znikły  — liczba mieszkańców z trzech tysięcy 
spadła do niespełna dwóch tysięcy, a bieda jeszcze większa 
zaglądnęła do nędznych, drewnianych chat. 

Zakup folwarku radziszowskiego, leżącego na teryto-
rium miasta, przez Radę Miejską w roku 1870 — o czym 
w innym miejscu będzie mowa — rozparcelowanie i wy-
dzierżawienie [go] obywatelom cokolwiek poprawiło wa-
runki życia w mieście. Lata po epidemii były względnie 
dobre — rzemiosło zaczynało się opłacać i dawało dobre 
rezultaty. Szczególnie opłacało się szewstwo  — prawie 
w  każdym domu robiono buty, stosując nową metodę, 
zamiast szycia kołkowanie. Kołki te wyrabiali sobie szew-
cy sami z drzewa korczynowego rosnącego po wysokich 
mieczach. Towar ich znajdywał chętnych nabywców. 

Także stolarze, wyrabiając swe ozdobne skrzynie, mieli 
może najlepszą koniunkturę podczas całego okresu pa-
nowania w gospodarstwie skrzyni. Niemało też dochodów 
przysporzyła inteligencja i okoliczni ziemianie, właściciele 
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dworków, dalej artyści, którzy zainteresowali się folklo-
rem skawińskim. Objawiła się u nich chęć zastosowania 
tego pięknego przemysłu do swych buduarów i salonów. 
Warsztaty na stosowane do tego celu meble były zawalone 
zamówieniami. Łóżka, szafki nocne, szafy i stoły malowane 
na wzór wyrabianych skrzynek stały się modne, a sypial-
nie i salony umeblowane w ten sposób były przedmiotem 
podziwu estetyków ówczesnych. W pismach pojawiały się 
na ten temat pochlebne wzmianki i odezwy do popierania 
tego rodzimego przemysłu. Mistrzowie, poczuwszy grunt 
pod nogami, rozszerzali swe warsztaty, które zaroiły się 
od uczniów. Z braku tychże w mieście zaczęto przyjmo-
wać chłopaków ze wsi — tak że wkrótce przemysł ten 
przeniósł się na wieś. Korabniki, Samborek i Podgórki, 
przysiółek tyniecki, odznaczały się najpiękniejszymi i so-
lidnymi robotami. 

Był to może najpiękniejszy okres tego rzemiosła, ale 
też jedyny, który przeminął i już nigdy nie powróci. 
Niestety nie umiano go wykorzystać. Niska kultura rze-
mieślników umiejących zaledwie czytać i pisać, brak su-
mienności w  wykonaniu  — zastąpienie dawnych, przez 
siebie mozolnie wyrabianych barwików tanimi, sztucznymi 
i nietrwałymi farbami — niedotrzymywanie terminów 
dostawy  — spowodowały niechęć i rozczarowanie sfer 
kulturalnych, [które przestały] dawać zamówienia, [prze-
stały] się tymi wyrobami interesować. A szkoda, ponieważ 
ten piękny przemysł godzien był poparcia przez podnie-
sienie go do poziomu zawodu artystycznego. Lecz i tu 
nie miał się tym kto zająć. Dawny samorząd galicyjski 
niewyposażony w dostateczne fundusze — sam dopiero 
niedawno zorganizowany, rady powiatowe o szczupłym 
zakresie działania, a Gmina biedna, nie mająca nawet 
swego domu na pomieszczenie urzędu i szkoły, nie tylko 
nie mogły przyjść z pomocą temu przemysłowi, ale nie 
miały nawet ludzi doceniających ogromne znaczenie tego 
przemysłu. Był to jeszcze w dodatku okres, który jak zmo-
ra dotychczas, chociaż w nieco nadgryzionej formie na 
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nas ciąży — pogarda dla ręcznej pracy. Rękodzielnikiem 
pogardzano  — ideałem było być urzędnikiem, choćby 
to nawet było stanowisko posłańca czy woźnego — byle 
tylko otrzymać miesięczną płacę. 

Resztki gospodarstwa ciągnęły swój żywot na ogół znoś- 
nie i może te gospodarstwa byłyby dotrwały do naszych 
czasów, jednak najokropniejsza zaraza księgosuszu bydła 
w roku 1879 do reszty dobiła gospodarstwa rolne. 

Była to może zaraza gorsza w swoich skutkach aniżeli 
epidemia cholery z roku 1879 [1873?]  — tamta zabrała 
bowiem przeważnie biedotę, zaś zaraza księgosuszu nie 
dość, że wybiła literalnie wszystko bydło rogate w mie-
ście, to zabrała kilkadziesiąt młodszych ludzi rokujących 
jak najlepsze na przyszłość nadzieje, którzy nie pomni 
ostrzeżeń władz spożywali mięso chorego bydła. 

Dopiero w roku 1883 cokolwiek ekonomicznie podnio-
sło się mieszczaństwo. Do miasta zjechała komisja inży-
nierów [do] budowy kolei Oświęcim–Kraków. Mieszkania 
zapełniły się dobrze opłacanymi majstrami i robotnika-
mi, szynki i  garkuchnie zatętniły w wolnych godzinach 
i dniach świątecznych życiem. Pieniądz płynął szeroką 
strugą przez ręce chcących pracować, toteż kilka rodzin 
doszło do pewnej zamożności. Rezultat był taki, że kil-
kudziesięciu młodszych ludzi, porzuciwszy swój dotych-
czasowy zawód, otrzymało posady na tej nowej placówce 
ekonomicznej. 

Przez wybudowanie kolei miasto przybliżyło się znacz-
nie do Krakowa  — czas przebycia drogi [ze Skawiny] 
do Krakowa, odbywanej przeważnie pieszo, skrócił się 
z trzech godzin do pół godziny.

W roku 1891 staje browar — jako pierwsza placówka 
przemysłowa  — wybudowany przez Albina Kollorosa, 
dzierżawcę browaru w Radziszowie, Czecha z urodzenia, 
jednak już spolszczonego. 

Niedługo potem stają trzy fabryki — fabryka Francka, 
fabryka wyrobów szamotowych i rafineria nafty, dając 
mieszkańcom zajęcie i zarobek. 
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Fabryki spowodowały, że mieszkańcy prawie w zupeł-
ności przestali zajmować się rzemiosłem, znajdując w fa-
bryce łatwy i dobry zarobek. 

W mieście powstał nowy typ proletariusza  — może 
nawet nędzniejszy niż dawniej w swoim zawodzie. 

Dzisiaj, w dobie kryzysu — straciwszy pracę — klepie 
biedę lub pozostaje na łasce dobroczynności publicznej. 

Dzięki bliskości Krakowa miasteczko powoli, ale stale 
staje się osiedlem emerytów. Dzisiaj prawie połowa jego 
mieszkańców pobiera zaopatrzenie ze skarbu państwa. 
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V. ŻYCIE tOWArZYSKIE. GrY I ZABAWY.  
uBIOrY I OZDOBY. urZĄDZENIE DOMu

O życiu towarzyskim naszych pradziadów już od najwcześ- 
niejszej doby istnienia miasta można sobie wytworzyć dość 
dokładne pojęcie z aktów sądowych, zapisków cechowych 
i testamentów w dość pokaźnej liczbie dotrwałych do 
naszych czasów. W aktach sądowych trafiają się spory 
wynikłe z kłótni na chrzcinach i weselach, [na] targach 
oraz innych imprezach, gdzie jako trzeci czynnik wcho-
dziły gorzałka i piwo, a bez których żadne zebranie nie 
mogło się odbyć.

Nie było też wtedy hańbą upicie się, a pijanym często da-
rowano ich wybryki, chyba że te kolidowały z ustawą karną. 

Na zebraniach cechowych zbierali się bracia, gdzie 
obowiązkowo pito tak zwane wino cechowe. Zabawy takie 
trwały nieraz po kilka dni, w [czasie] których nie brakło 
i niewiast szanownych, połowic panów braci. 

Nie przychodziły one tam proszone, ponieważ kobie-
ty — chociaż wpisywane na wdaństwo jako członkinie — 
jednak wedle tradycji ściśle przestrzeganej w zbiórkach 
cechowych udziału nie brały. Pozwalano im tylko brać 
udział w nabożeństwach kościelnych. 

Także i wdowy, które prowadziły rzemiosła po zmarłych 
swoich mężach, nie mogły brać udziału w posiedzeniach 
cechowych, chociaż były w pełni praw i przywilejów po-
siadanych przez ich nieboszczyków mężów. Mogła taka 
wdowa zapisywać do cechu terminatorów, wyzwalać ich 
na czeladników, jednak czynności te mogła spełniać przez 
zastępstwo uproszonego pierwszego lepszego majstra, ten 
zaś czynność tą obowiązany był przyjąć.

Bracia zwykle po wypiciu pewnej ilości piwa i gorzałki 
zapominali wracać w domowe pielesze. Przeciągali swą 
obecność w łonie rodziny do późnej nocy albo nawet do 
drugiego dnia. Był to nieomylny znak — niejako zaprosze-
nie białogłów — że towarzystwo się nudzi, a wiadomo, że 
i humor w samym męskim towarzystwie może się stępić.
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Wtedy troskliwe małżonki, ubrawszy się dostojnie, jedne 
wcześniej, drugie później, stosownie do tego, jak która 
miała ochotę, zjawiały się pod pozorem, aby „starego” za-
brać do domu. Wtedy bracia sadowili między siebie przy-
byłą i, adorując a dowcipkując, przypijali do „asindźkiej”, 
która z początku wymawiała się, że wpadła tylko na chwilę 
w obawie o „swego”, że zaraz idzie, że zostawiła dom nie-
zamknięty, czeladź, dzieci drobne itp. — jednak w końcu 
dawała się namówić — skosztowała troszkę piwa, troszkę 
gorzałki, w rezultacie za chwilę razem z braćmi śpiewała 
Pije Kuba do Jakuba.

Pić to już umieli, a ilość skonsumowanego piwa na 
takim „posiedzeniu” kilkunastu braci wzbudza nieraz zdu-
mienie. Widzimy to w zapiskach cechowych, gdzie wymie-
nione są ilości wypitego piwa i kwoty asygnowane na ten 
cel z kasy cechowej. Ilości te zapisywane są — o ile chodzi 
o piwo — we wiadrach, beczkach i antałkach, gorzałka 
zaś — w garncach, rzadziej w kwartach.

Wykorzystywano każdą sposobność do tego. Po każdym 
uroczystym nabożeństwie, czy to po Bożym Ciele, rezu-
rekcji, czy innej procesji, w której obowiązkowo każdy 
musiał brać udział, a zwolnić go tylko mogła choroba lub 
nieobecność w mieście — szli prosto z kościoła do cechu 
„na pokrzepienie”. Przyznać jednak trzeba, że zabawy te 
stały na dość wysokim szczeblu kultury. Zdarzały się tam 
bardzo rzadko awantury, ponieważ brać starsza za niesto-
sowne zachowanie się brała pod sąd winowajcę i karała 
go ostro. Winowajca musiał postawić albo kilka baryłek 
piwa, albo dać wosku do kościoła na świece, a nie rzadko 
i przekąski „co, kto zażąda”.

W rozmowie zwracano się do siebie z wyszukaną ele-
gancją, tytułując się i schlebiając sobie na wyścigi. Jeden 
drugiemu oddawał honory — nie „tykano” się nigdy, na-
wet w rodzinie — odnoszono się jeden do drugiego przez 
„waść”, „wasan”, „asan”, a już w bardzo zażyłych stosunkach 
przez „brat”.  Do kobiet zwracano się przez „dobrodziejkę”, 
„asindźkę”, kładąc ten tytuł nawet, gdy zwracano się do 
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kumotrów. Nawet o nieobecnych wyrażano się: szlachetny, 
dobrze urodzony, zamożny, mądry, pracowity, światły itp. 
Tytułowano się nie tylko w mowie. W aktach, czy to są-
dowych, czy to cechowych, nie ma ani jednego wypadku, 
aby ówczesny skryba, pisząc akt, opuścił przed nazwiskiem 
tytuł. Nawet w wyrokach sądowych na zbrodniarzy zasą-
dzonych na gardło nie omieszkano delikwenta tytułować. 
Dla udokumentowania tego podajemy w tym miejscu 
wyrok sądu radzieckiego z roku 1622 w dosłownym jego 
brzmieniu — jako jeden z wielu, które dają obraz wza-
jemnego tytułowania i szanowania się:

SEqUITUR DECRETUM
Sąd niniejszy miejski skawiński, wysłuchawszy dobrowolnej in-
kwizycyjej pracowitego Wawrzyńca Kani ze wsi Radziszowa 
przed mękami jako i na mękach tako, też po mękach, który się 
[do] tego dobrowolnie przyznał i potwierdził, że kradł tak konie, 
krowy, barany, [jak] i inne rzeczy, suknie i wieprze, przeto tedy 
polegając na prawdzie o przestępstwie sąd miejski skawiński, 
który w te słowa mówi, że „omnis fur suspendatur”, zaczym ten-
że pracowity Wawrzyniec Kania że się kradzieżą bawił ma być 
szubienicą śmiercią karany.  

A więc nawet złodziej i włóczęga torturowany przez sąd 
i na karę śmierci skazany [określany] jest „pracowitym”. 

Zdarzały się i takie wypadki, że jeden drugiego obra-
ził, używając i dzisiaj spotykanych wyrażeń. Czytamy na 
przykład w jednym miejscu zapisków cechu ślusarskiego, 
że starszyzna cechowa karze brata młodszego, imci pana 
Gniatkowskiego, za to, że nazwał jednego z braci cecho-
wych „ty psiakrew cholero — bodaj cię diabli wzięli” — 
dwoma kamieniami wosku na światło do kościoła, a dla 
braci „antałej piwa i dwa garnce gorzałki”. Chociaż się imci 
pan Gniatkowski tłumaczył — nie pomogło — musiał dać.  

Nadzwyczaj hucznie obchodzono chrzciny, wesela i po-
grzeby. Stypy pogrzebowe niejednokrotnie do kilku dni 
się przeciągały. 
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Na zabawy szli w uroczyste szaty odziani, a ich połowice 
obwieszone klejnotami, pomiędzy którymi wyróżniały się 
bogate zausznice wysadzane przeważnie rubinami, korale 
składające się z kilku sznurów — czerwone — wielko-
ścią swoją nie rzadko włoskiemu orzechowi się równają-
ce. Korale były bardzo poszukiwane i we wielkiej cenie 
a niejedna mieszczka posiadała takie, które ceniono „na 
kilkanaście krów”.

Niemałą rolę odgrywały korale w wyposażeniu córek. 
W testamentach często są wymieniane przy obdarowaniu 
przez babki swych wnucząt. 

Ozdoby z bursztynu w cenie były tańsze — były ozdo-
bą warstwy niższej i nie cieszyły się takim wzięciem jak 
korale czerwone, które podnosiły i tak nadobnym miesz-
czankom ich krasę.

Mamy za sobą prawie ze trzy epoki. Jedną do inwazji 
szwedzkiej, która nagle przegradza dwie epoki dziejów 
miasta — różniące się od siebie nie tylko ekonomicznie, 
ale i w ubiorze i zwyczajach — a następnie epokę trzecią 
pod zaborami, która wybitnie różni się od tamtych w życiu 
towarzyskim i zajęciach. 

[Twierdzimy], że kiedy całe życie towarzyskie przed 
inwazją szwedzką ogniskowało się w cechach, to po in-
wazji w czasie upadku tychże życie to przeniosło się do 
domów prywatnych, a zwyczaje te z małymi odchyleniami 
dotrwały bez mała do naszych czasów. Obecnie jesteśmy 
świadkami, jak to życie znowu uciekło nie tylko z salo-
nów zamożnych obywateli, ale i z domów klasy średniej 
i zogniskowało się po towarzystwach, a w szczególności 
przeniosło się do szynków, kawiarń i restauracji. 

Jest to poniekąd rezultat epoki, którą przeżywamy  — 
epoki pary i elektryczności — segregowania zajęć, spe-
cjalizacji i gorączkowej pracy społeczeństwa, a w końcu 
ujęcia przez państwo troski o byt swojego obywatela. 

Dobrobyt, ubiór i życie towarzyskie szły przez wieki 
prawie zawsze w ordynku. Jeżeli ekonomicznie społe-
czeństwo stało lepiej, zaraz poczęło się to objawiać w bo-
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gatszym ubiorze, chęci zaimponowania bliźnim sutszymi 
i częstszymi zabawami. Starano się pokazać bliźnim „stać 
mnie na to”. Ubóstwo było bowiem we wielkiej pogardzie. 
Żeby nie wiem jakim kto był obdarzony rozumem i zdol-
nościami  — jeżeli nie posiadał majątku  — otrzymywał 
pogardliwe miano „dziad”. Ubóstwem nie tylko pogardza-
no, ale się nim nawet brzydzono — stawiano go na równi 
z niemocą czy chorobą. Dziadowi nikt ręki nie podał — ze 
społeczeństwa był zupełnie wykluczonym.

Dlatego, aby się ich pozbyć, zwalali ich na barki władz 
miejskich razem z chorymi, nie omieszkując w tym celu 
tworzyć fundacje.  

Przed inwazją szwedzką ubiór mężczyzny był kusy i ob-
cisły. Buty noszono z wysokimi cholewami sięgającymi do 
kolan, ze skóry miękkiej. [Mężczyźni] opasani byli szero-
kimi pasami, tak zwanymi trzosami, w których wnętrzu 
chowano owinięte w szmatę pieniądze i składany nóż, tak 
zwany kozik. Zamożniejsi nosili prawie zawsze u boku 
krótki mieczyk w pochwie skórzanej, a u butów ostrogi. 
W komunikacji z okolicznymi jarmarkami i kiermasza-
mi  — przeważnie po złych drogach  — a w niejednym 
wypadku po wydeptanej ścieżce — używali konia, dosia-
danego wierzchem. Wozów używano tylko w pewnych 
porach roku — przeważnie w zimie, kiedy mróz ściął grzą-
skie błota, lub w lecie, kiedy kałuże na drogach wyschły. 

W zimie otulali się baranimi kożuchami, szerokimi 
i długimi, używanymi podczas snu jako przykrycie. Pie-
rzyn nie używano, ponieważ wysoka cena płótna potrzeb-
nego na poszwy nie pozwalała na taki zbytek. Pozwalano 
sobie zaledwie na zagłówki, to jest poduszki. 

Łóżek w dzisiejszym pojęciu nie znano. Szerokie ławy 
wzdłuż ścian służyły w dzień do siedzenia, w nocy zaś 
narzucone kożuchami za posłanie. W izbie kurnej, gdzie 
na polepie pod kotłem wiszącym od powały na łańcuchu 
prawie wieczny ogień gorzał  — oprócz stołu zasłanego 
parcianką własnej roboty — zwykle w jednym kącie znaj-
dowała się żerdź, na której wisiały ubrania.
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Takie urządzenie mieszkania spotykamy jeszcze w ós- 
mym dziesiątku lat ubiegłego stulecia w Lanckoronie, 
z tym wyjątkiem, że u zamożniejszych obywateli były już 
izby, lecz nieopalane, w których stały łóżka ze stosem 
pierzyn i poduszek, nie noszących jednak śladu używania.  

Kobiety nosiły spódnice, mantylki, czepce, mitynki, raj-
tuchy i tym podobne, wykonane z cienkiego sukna lub 
samodziału. W dni chłodne i zimowe przywdziewały na 
to kożuchy, czasem po wierzchu obleczone suknem. Na 
nogi naciągały zgrabne „ciżemki” ze skóry jałowiczej. Przy 
ucztach, czy to w cechu, czy też wyprawianych z okazji 
jakiejś familijnej zabawiano się w gry towarzyskie, z któ-
rych najpopularniejszą była gra w warcaby, a z zabaw — 
„budzę cię”. 

Zabawa ta polegała na tym, że rzucano na siebie cienką 
chusteczką do nosa, na co zaczepiony odpowiadał „w ko-
lorze?”. Na to trzeba było odpowiedzieć kolor. Zaczepiony 
zaś mówił „lubię” lub „nie lubię”, „kocham” lub „nie znoszę” 
itp. W zabawie tej chodziło o to, że trzeba było zawsze 
jakiś inny wymyślić kolor, zwykle mający w sobie jakąś 
aluzję. Czasem zamiast koloru mówiono „w moim” lub 
„w kolorze sąsiadki”, „imci lub asana tego i tego”, czym 
nieraz wprowadzano czy to asindziego, czy też aśćkę 
w pewne zakłopotanie, co było powodem ogólnej wesoło-
ści, zwłaszcza wtedy, gdy ten zaraz nie zdobył się na jakiś 
dowcip, nie urażając nikogo.  

Czasem pod pozorem niewinnego dowcipu wypowiada-
no sobie urazy lub takie prawdy, których w innych oko-
licznościach nie śmiałoby sobie powiedzieć. 

Na ogół zabawy te nawet po inwazji, przenosząc się ra-
zem z ucztami do domów prywatnych, nie zmieniły swych 
form i dalej były uprawiane. 

Młodzież, która wychowywana była w wielkim szacunku 
dla starszych i ściśle separowana, nie miała nigdy dostę-
pu tam, gdzie zbierali się starsi. Gromadzili się oni po 
prywatnych domach  — zwykle tam, gdzie były dorosłe 
dziewczęta. Wtedy koleżanki z sąsiedztwa albo krewniaczki 
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i rówieśniczki przyjmowały chłopców, a starsi z zasady 
w zabawie im nie przeszkadzali, usuwając się dyskretnie 
w dalsze ubikacje swego domostwa.  

Częstowano się piernikami, zwykle swojego własnego 
wyrobu, obficie okraszonymi miodem, którego prawie 
w żadnym domu nie brakło, dlatego że hodowla pszczół 
była bardzo rozpowszechniona  — ze względu na wosk 
niezbędny nie tylko na światło w ciągu długich zimowych 
miesięcy, ale i potrzebny do wykonywania kultu, gdzie 
kościół nie dopuszczał innego światła prócz woskowego. 
Trunków nie używano żadnych, czego starsi bardzo pil-
nie przestrzegali. Natomiast namiętnie uprawiano zabawy 
towarzyskie w zimie, zaś w lecie zabawy i igrzyska, do 
których dawała sposobność tradycja. Bawiono się w „złotą 
kulę”, „cenzurowanego” i ciuciubabkę. Zabawy te z małymi 
zmianami przetrwały do naszych czasów.  

Pielęgnowano wytrwale zwyczaje, które nam dzisiaj 
wydają się czasem dziwacznymi. W dzień św. Szczepana 
obrzucano się owsem, na Wielkanoc oblewano się wodą, 
tak zwany śmigus. Zwyczaje te zakrawały czasem na 
złośliwe wybryki, dlatego też przez kler i starszych były 
namiętnie zwalczane.

Na zielone święta [Zielone Świątki] palono „sobótki”, 
przy czym młodzież wykazywała swoją zręczność przez 
przeskakiwanie ogni. Na św. Jana młodzież żeńska szła 
nad Skawinkę i puszczała „wianki”. Chłopcy zaś chwytali 
dziewczęta i nieraz zanurzali w wodzie. Niewiele sobie 
z tego zanurzania robiły dziewczęta, ponieważ i czas był 
po temu odpowiedni, że nie groziło to zaziębieniem się. 

Latem w wolnych od nauki chwilach oraz w święta 
chłopcy zbierali się gromadą i na „zamczysku” bawili się 
w „przecinanego króla” lub — uszykowawszy się w dwa 
obozy — bawili się w wojsko — przy czym w staczanych 
„bitwach” niejeden otrzymał guzy.  

Czasem zajął się tymi zabawami młodzieży jakiś starszy 
obywatel. Uczył ich fechtunku na kije albo jakichś zabaw 
towarzyskich, jak to na przykład w ósmym dziesiątku lat 
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Zamek skawiński. Według rysunku z roku 1663
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Podpis: Kościół Parafialny przed spaleniem się w 1815 r. Według rysunku 
z roku 1663
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ubiegłego stulecia robił śp. Józef Sosiński  — zamożny 
rzeźnik i masarz — ojciec Ludwika, obecnego współwła-
ściciela hurtowni tytoniowej.

Gromadził on każdego dnia pogodnego wieczorem lub 
w święto przed swym domostwem chłopców i uprawiał 
z nimi najrozmaitsze sporty. Ustawiał ich w szeregu, uczył 
musztry, tworzył oddziały, z którymi robił wycieczki za 
miasto. Prowadził do kąpieli, uczył pływać itp. W niejed-
nym wypadku sadzał zmęczonych przy stołach i talerzach, 
na których stawiał im zakąskę, pozwalając się tylko posłu-
giwać widelcem i nożem przy jedzeniu.  

Nieudolne używanie tych kulturalnych przyborów wpra-
wiało go w humor  — śmiał się z niedołęgów, uczył, 
jak należy trzymać nóż, a jak widelec, i jak się należy 
zachować przy stole. Było to może pierwsze kulturalne 
zebranie, chociaż nieobjęte żadnym statutem ani żadnymi 
przepisami. 

Młodzież garnęła się licznie w jego szeregi, a starsi ze 
zdumieniem patrzyli na maszerujące w ordynku czwórki 
przez rynek na wycieczkę i dziwili się, „jak się też staremu 
chce”.

Chociaż stary nie był w ogóle. Umarł, licząc lat 28 — 
nagle na „miserere”, żałowany ogólnie.

Starszej zaś młodzieży nie mającej gdzie wyładować 
swojej energii trzymały się „psie figle”, które nieraz wpra-
wiały w humor starszych. Nie mówiąc już o zmianach 
w nocy wywieszek i szyldów, które dowcipnie umieli 
zawiesić komuś, komu przez taką aluzję chciano dać po-
znać, że poczynania jego nie licują z jego stanowiskiem. 
Z takich wyczynów śmiało się całe miasto. Pewnego na 
przykład razu wniesiono [na dach] i złożono na dachu 
domu pewnego obywatela jego własny wóz  — właści-
ciela zaś wprawiło to w niemały kłopot, jak go stamtąd 
z powrotem znieść.  

W dowcipny sposób broniono się przed językami plotka-
rek. Pewnego razu jedną taką plotkarkę, która nie dawała 
im spokoju, lecz każdemu starała się jakąś przypiąć łatkę, 
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postanowiono raz na zawsze oduczyć bajek. Znając jej 
słabość, postanowiono wykorzystać imieniny obchodzone 
hucznie w jednej z rodzin jej bliskiej familii. Namawiają 
syna tej rodziny. On idzie w nocy i pukając w okno, prosi 
ją imieniem rodziców na ucztę. 

Kontenta, że nadarza się sposobność rozpuszczenia swe-
go języka, ubiera się uroczyście i nie przeczuwając nic 
złego, wychodzi na ulicę. Wtem chlust i konewka wody 
wylewa się na jej głowę. Ona cofa się mokra, a z dala 
dolatuje ją chichot i słowa „to za bajki”.  

Innym znowu razem za podobne czyny  — udając 
w zaprzęgu konie, wywieźli akuszerkę — niejaką Jurkow-
ską — w ciemną noc w ulicę Podzamcze, przez którą to 
ulicę przepływał potok Czekajówka. 

Pozostawiwszy ją w środku rzeczki, ze śmiechem odda-
lili się. Biedna kobiecina musiała wyżej kostek w zimnej 
wodzie brnąć do brzegu. Były to tylko figle nie wyrządza-
jące nikomu szkody, toteż starsi śmiali się tylko z tego.  

Po inwazji szwedzkiej z życiem towarzyskim zmieniły 
się także ubiory.  

Ludność, porzuciwszy rzemiosło, przeniosła się do pra-
cy na roli. Z jej też płodów korzystała przeważnie przy 
odziewaniu się. Z wyprodukowanego przez siebie lnu 
i konopi w długie zimowe wieczory — przy blasku ognia 
na kominie — przędły kobiety kądziel na nici.  

Podczas furgotu wrzecion i kołowrotków skracały sobie 
pracę, śpiewając pieśni kościelne  — zależnie od czasu 
kolędy lub pieśni o męce Pańskiej.

Opowiadano sobie bajki, w których bohaterami prze-
ważnie byli zaklęci królewicze i królewny albo trzech 
braci, z których jeden zawsze był głupi — jednak zawsze 
w opowieści wyprowadzał „mądrych” w pole. 

W bliższych nam czasach zaczęło się w tych zebraniach 
pojawiać czytelnictwo. Zwykle jedna z pracujących, odło-
żywszy pracę, czytała, a inne z uwagą słuchały. Były to 
albo żywoty świętych, albo powiastki drukowane w dru-
karni Foltyna w Wadowicach o Magielanie, św. Genowefie, 
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Sowizdrzale, Nieprzepłaconym pierścieniu i wiele innych 
służących jeszcze dzisiaj za lekturę wśród ludu. 

Po wynalezieniu i zastosowaniu maszyn tkackich — co 
wpłynęło na potanienie płótna oraz jego gatunek — nie-
wiasty zarzuciły przędziwo a wzięły się do haftu.  

Pod naciskiem tego zmieniły się też i ubiory. Prababki 
nasze zaczęły się ubierać w barwne spódnice, gorsety 
wyszywane złotem szychem, ozdobne lśniącymi blaszkami, 
a głowy stroić zaczęły bogatymi, przez siebie haftowany-
mi chustami, które przedziwnie umiały wiązać na głowie. 
Odziewały się w bogate szale tureckie — cienkie a mające 
nieraz 20 metrów kwadratowych. Do użytku składały je 
we czworo lub nawet w ośmioro, aby można nimi okryć 
plecy bez narażenia, że koniec będzie się włóczył po ziemi.  

Szale takie były zwykle koloru cegły, przetykane nićmi 
innego koloru, z wyjątkiem niebieskiego, tworząc najroz-
maitsze arabeski. Nie brakowało też szali koloru czarnego, 
które mieszczanki używały w czasie adwentu i postu jako 
ubioru na nabożeństwo.

Na koszule, które przed inwazją szwedzką w niższych 
sferach były prawie nieznane, poszukiwano jeszcze sa-
modziału. Cienką bowiem bieliznę uważano za gnuśność 
i grzech za dogadzanie swemu ciału.  

Grube te parcianki, trudne do wyprania, sztywne po 
nasiąknięciu wodą, podczas prania bito „kijankami”. Ryt-
miczny stukot we trójkę lub czwórkę rozlegał się często 
znad Skawinki nieraz w późne księżycowe noce przy ta-
kim praniu bielizny „kijankami”, gdyż mieszczanki dzień 
wyzyskiwały do bardziej produktywnych zajęć i prac.  

Młodzież żeńska ubierała się podobnie jak mieszczanki 
starsze, z tym że dziewczęta niezamężne chodziły z gołą 
głową — gładko uczesane z upiętymi włosami na tyle gło-
wy. We włosy zatykały bukiecik żywych kwiatów. Z braku 
tychże w zimie zatykały we włosy wiązankę mirtu lub 
rozmarynu. 

Z tego też powodu okienka mieszkań zastawione były 
doniczkami z troskliwie pielęgnowanymi kwiatami, takimi 
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jak mirt, rozmaryn, fuksja, lak, pelargonia i wiele, wiele 
innych, które dzisiaj przez pietyzm dla przeszłości tu i ów-
dzie się jeszcze hoduje.  

Nie było też obejścia, gdzie znajdowały się panny, gdzie 
by nie było grządki, na której kwitły malwy, rezedy, astry 
itp., służąc do ozdoby w dnie uroczyste nadobnym Ska-
winiankom.  

Na życie towarzyskie wpływały bardzo hucznie obcho-
dzone imieniny, chrzciny i wesela. Żadna szanująca się 
obywatelka czy obywatel nie dopuścił do tego, aby dzień 
jego patrona przeszedł bez odpowiedniej stypy. Posyłano 
sobie też na skrawku papieru złożonego w trójkąt — jak 
nakazywała moda — życzenia. Wieczorem zaś po pracy 
schodzili się goście zwykle nie proszeni. A każdy z nich 
przynosił coś ze sobą. 

Jedna przyniosła funt cukru, inna kawał szynki lub po-
łeć słoniny, inna kawy lub herbaty. Mężczyźni wyciągali 
z kapzy też flaszkę gorzałki, ów rumu, a za niektórym 
przytoczono nawet antałek piwa.  

Zabawy takie — przeważnie imieniny i chrzciny — były 
więc w dzisiejszym pojęciu niejako piknikami.  

Nawet na wesele nikt z próżnymi rękoma nie przycho-
dził. Toteż zabawy, chociaż częste i huczne, nie kosztowały 
wiele gospodarzy.  

Obchody weselne ze swymi oryginalnymi obrzędami 
dotrwały prawie do połowy ubiegłego wieku z małymi 
tylko odchyleniami, na które to odchylenia wpłynął nie 
tylko czas, ale i stosunki materialne obywateli.  

Dzisiaj tylko w niższych sferach mieszczańskich pozostał 
jeszcze obrzęd „oczepin”, jednak i tak już niepodobny do 
uroczyście obchodzonego przez nasze prababki.

W kronikach i aktach tutejszego miasta nie znajduje-
my w tym kierunku żadnych zapisków. Spotykamy tylko 
czasem w aktach sądowych zanotowany spór wynikły 
podczas uroczystości weselnych — pouczający nas tylko, 
że uroczystości te obchodzono hucznie, przy czym raczono 
się obficie. 
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Z opowiadań starszych i zaobserwowanych przez nas 
pozostałości jesteśmy w stanie dość dokładnie przedstawić 
przebieg uroczystości weselnej i obrzędów.  

Głównym kierownikiem zabawy i inicjatorem wszelkich 
imprez połączonych z obrzędami byli w gronie starszych 
starosta i starościna, zaś w gronie młodszych drużba 
i druhna. Goście dzielili się na dwa odłamy, to jest na 
starszych, żonatych i zamężne obywatelki, którzy tworzyli 
w sobie ściśle zamknięte kółko. Kawalerowie i panny two-
rzyli ściśle oddzielne od tamtych towarzystwo. 

Tak starosta, jak i starościna, drużba i druhna mieli swo-
ich zastępców, których dla odróżnienia nazywano „młod-
szymi”, tamtych zaś „starszymi”. I tak był: „starszy starosta” 
i „młodszy starosta”, „starsza starościna” i „młodsza staro-
ścina”. To samo odnosiło się do drużbów i druhen.  

Wszyscy ci „dygnitarze” weselni mieli przydzielony ściśle 
zakres działania. Jeżeli taki „dygnitarz” chciał sumiennie 
wywiązać się ze swego obowiązku czy zadania, to narobił 
się jak koń.  

Drużba starszy miał obowiązek  — według wykazu 
sporządzonego przez rodziców nowożeńców  — sprosić 
gości. Młodszy drużba razem z druhną młodszą [mieli] 
urządzić i zastawić dla gości stół. Starsza drużka [miała] 
dostarczyć pierścionki i te podczas ślubu wręczyć na tacę 
księdzu. Naturalnie wszystko na koszt rodziców państwa 
młodych. Starszy starosta miał czuwać nad obyczajnością 
i przyzwoitością zabawy, a młodszy wyznaczać porządek 
tańców przy muzyce — wyznaczać, kiedy mieli tańczyć żo-
naci, a kiedy kawalerowie i panny. Obowiązkiem starościn 
było dokonanie obrzędu oczepin jako najgłówniejszego 
punktu wesela.  

Wesele takie rozpadało się na trzy części. Część pierw-
sza — tak zwana dobranoc, druga — wesele z oczepinami 
i trzecia — „przeprowadzka” pani młodej na nowe gospo-
darstwo. W pierwszej części brali udział sami nieżonaci, 
w trzeciej sami żonaci, w drugiej i jedni, i drudzy, jednak 
oddzielnie kawalerowie i panny od żonatych.
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Małżeństwa z zasady układali pomiędzy sobą rodzice, 
nie pytając się wcale młodych o zdanie. W rachubę bra-
ne tylko były koligacje i majątek, a nigdy miłość. A już 
największy popełnił stary autochton mezalians, jeżeli wy-
dał córkę lub ożenił syna z „przybyszem”. Przybyszem 
nazywano człowieka niedawno zamieszkałego w mieście, 
choćby nawet pisanym na wdaństwo. 

Trzeba było się albo czymś zasłużyć dla Gminy, albo 
zaimponować majątkiem — w przeciwnym bowiem razie 
pogardliwe to miano ścigało go aż do trzeciego pokolenia, 
zanim uznano go za swego.  

[Sprzeciwu wobec takiego sposobu] kojarzenia mał-
żeństw prawie że nie było. Wola rodziców była świętą. 
Kojarzone małżeństwo nieraz się zupełnie nie znało lub 
najwyżej tylko z widzenia — poznawali się bliżej lub nawet 
widzieli pierwszy raz, gdy przychodzili do proboszcza „na 
pacierze”.  

Narzeczeństwo zwykle nie trwało długo. Po zmówinach, 
czyli zrękowinach, gdzie po największej części brali udział 
swaci, szli młodzi na zapowiedzi — i już wtedy ustalano 
dzień ślubu.

Zwykle po drugiej zapowiedzi zaczęto już spraszać gości 
na wesele.

Drużba w czapce ubranej zielenią i kolorowymi wstąż-
kami, z bukietem kwiatów u lewego boku, przewiązanych 
kokardą z białej wstążki, której końce fruwały na wietrze, 
z przewiązaną białą haftowaną chustką przypiętą szpilką 
na plecach przez prawe ramię, opasany pasem, przy któ-
rym u lewego boku dyndał się nie rzadko zardzewiały 
pałasz — wsadziwszy w kieszeń flaszkę wódki — dosia-
dał konia obwieszonego dzwonkami, z grzywą zaplecioną 
w warkoczyki i wstążki i jechał prosić gości.  

Przed domem proszonego zeskakiwał z konia, zacze-
piał go u skubli dźwierzy, a sam wstępował w domostwo. 
Tu, częstując ojców wódką, której należało skosztować 
na znak przyjęcia zaproszenia, prosił imieniem ojców na 
wesele. Podczas tego częstowania obstępowały go nie-
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wiasty  — oglądały chustę, jej haft  — wyszyte arabeski 
i ząbki — dotykając jej nie rzadko brudnymi palcami, tak 
że po pewnym czasie zamieniała się w brudną szmatę, 
którą z niemałym trudem musiały mamy prać, aby była 
odpowiednią do uroczystości, do której była przeznaczona.

Drużba, zabawiwszy chwilę, dosiadał znowu konia, aby 
u sąsiada znowu powtórzyć ten sam ceremoniał.

Od chwili zaproszenia zaczynali goście posyłać do domu 
pani młodej podarunki, na które składały się przeważnie 
artykuły spożywcze. Jeden parę flaszek wódki, inny połeć 
słoniny lub kilka funtów mięsa, często mąki na kołacze, 
sery, masło itp. Było tego czasem tak wiele, że nie potra-
fiono tego wszystkiego skonsumować nawet przez kilka 
dni trwających uroczystości weselnych.  

Jedynie piwo dostarczali ojcowie, w które zaopatrywano 
się w miejscowym browarze.

Po ślubie drużbowie i drużki prowadzili młodzież do 
zastawionych stołów, zwykle w innym domu odstąpionym 
przez sąsiada z grzeczności na czas uroczystości wesel-
nych. Starsi udawali się do domu ojców wydawanej córki.  

Starsi drużbowie zostawiali troskę bawienia gości młod-
szym drużbom, a sami znowu musieli iść prosić gości, 
którzy po ślubie rozchodzili się do domów. Trzeba się 
przecież było certować, dać się prosić, nieraz do tego 
stopnia, że trzeba było aż samym nowożeńcom iść po ja-
kiegoś pyszałka. Ambicją było każdego mieszczucha mieć 
u siebie wszystkich dygnitarzy miejskich.  

Młodzież zwykle po małej przekąsce składającej się 
z kołacza ze serem lub [z] powidłami i wypiciu paru kie-
liszków gorzałki szła zabawić się tańcem. Większej ilości 
napitku młodzieży nie dawano ani też pić nie pozwalano.  

Natomiast starsi pili i jedli zwykle niewybredne potra-
wy na „umor”. Na „menu” składały się przede wszystkim 
placki albo kołacze — okraszone serem lub powidłami — 
mazurki, które krajano w drobne kawałki.  Przypijano do 
siebie wódką lub piwem, mówiąc „na zdrowie”. Podczas 
tego gospodynie, a nie rzadko uproszone sąsiadki, mając 
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na przetaku pokrajane placki, kładły je przed ucztującymi. 
Częstokroć ucztujący chowali do przygotowanych chustek 
i kieszeni leżące przed nimi placki „dla dzieci”.  

Wieczorem następowała kolacja przyrządzona z rozma-
itego mięsiwa i kiełbas. 

Młodzież przy muzyce bawiła się do północy, po czym 
bezwarunkowo musiała ustąpić miejsca starszym, a sama 
rozejść się do domów na spoczynek. Teraz zaczęli się 
bawić i tańczyć starsi, rozpoczynając zawsze tańce polone-
zem, nieraz bardzo pomysłowo prowadzonym. 

Tańczono oberka, krakowiaka, górala, przy którym 
to tańcu mężczyzna, wziąwszy się pod boki, przytupywał 
i wybijał hołubce i niby gonił tancerkę, która, dreptając 
zręcznie, ciągle się mu wymykała. W końcu dopadłszy ją, 
okręcał się z nią w takt prędkiej polki. Modnym też był 
i często tańczonym kontredans i tak zwany hop walc. Pod-
czas tańczenia krakowiaka stawano przed muzyką parami 
i śpiewano piosenki, często naprędce improwizowane, 
pieprzne, nierzadko mające w swej treści pewne aluzje, 
które obecni przyjmowali wybuchami głośnego śmiechu.

Na drugi dzień odbywał się zwykle obrzęd oczepin, na 
który to obrzęd znowu się gromadzono  — ambicją zaś 
było gospodarzy, aby na tym obrzędzie żadnego z gości nie 
brakło. Obrzęd oczepin odbywał się podobnie jak to jest 
częstokroć opisywane przez badaczy naszych zwyczajów. 
Śpiewano przy tym specjalne piosenki, w których głów-
nym motywem był „chmiel, aby na tyczki nie lazł” i „Jaś, 
którego woda przymuliła”. Najgłówniejszą rzeczą przy 
obrzędzie oczepin było sypanie „talarków” na „podołek” 
oczepionej panny młodej siedzącej na środku izby, zaże-
nowanej, w otoczeniu starościn, ciotek, chrzestnych matek.

Na trzeci dzień przenosiła się zwykle uczta do domu 
rodziców pana młodego na tak zwane przenosiny, gdzie 
w podobny sposób goszczono gości.  

Zwyczaje te dzisiaj zatracono w zupełności. Pod naci-
skiem stosunków ekonomicznych obdarowywanie nowo-
żeńców artykułami spożywczymi zamieniono na rzeczy 



praktyczne, gromadne i sute libacje — na zebrania w ścis- 
łym gronie familijnym, zaś gry i zabawy — na brydża lub 
bajeczki, w których ośrodkiem jest bliźni.  

Zresztą zastąpiły je z komfortem przy nowożytnej mu-
zyce i jazzie urządzane bale i tańcujące herbatki w towa-
rzystwach opartych na statutach zatwierdzanych przez 
rząd, który w zastępstwie rodziców wziął na swe barki 
wychowanie nowego pokolenia.
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VI. LEGENDY

Niniejsza monografia nie byłaby zupełna, gdybyśmy na 
tym miejscu nie przytoczyli legend, które do miasteczka 
naszego są przywiązane. Z tych jedna odnosi się do ko-
chanki Kazimierza Wielkiego, Włoszki Babetty, czyli Babki, 
jak ją pospolicie nazwano, a druga odnosi się do wieku 
XI i jest w niej mowa o zdradzie św. Stanisława Szczepa-
nowskiego przez mieszczan, skutkiem czego poniósł on 
śmierć z ręki króla Bolesława.

Wystarczy, aby gdzieś na najdalszych krańcach Polski 
przedstawił się któryś z tutejszych obywateli, że pochodzi 
ze Skawiny, a zaraz usłyszy:

— Acha, to tam, gdzie Babka umarła! 
Albo:
— [To tam, gdzie] mieszkańcy zdradzili św. Stanisława!
Czy zdradzili  — trudno na to pytanie odpowiedzieć. 

Lecz, aby nad tym nie przejść do porządku dziennego, 
pozwolimy sobie tutaj przytoczyć legendę tak, jak ją nam 
opowiadała nasza matka, kiedyśmy byli jeszcze małym 
chłopcem. Legendę o Babce rozwinęliśmy [natomiast] 
w powieści pod tytułem Umarła Babka w Skawinie, do 
której ciekawych odsyłamy.

Wieczorem, zimową porą zeszły się w naszym domu są-
siadki i przy łojowym kaganku [usiadły] około pieca, któ- 
ry swą objętością bez mała jedną czwartą pokoju zajmo-
wał.

Dla skrócenia sobie monotonnych chwil przy pracy 
nie wymagającej wysiłku myślowego jedna z nich czytała 
małą broszurkę o św. Genowefie. Po skończeniu czytania, 
popłakawszy nad losem świętej i nawymyślawszy panu 
hrabiemu od tyranów (przy czym dostało się wszystkim 
małżonkom), [sąsiadki] poczęły prosić gospodynię (która 
to niewiasta nader interesownie umiała opowiadać), aby 
im opowiedziała jakąś bajkę.

Wymawiała się [gospodyni], że już nie zna żadnej, której 
by im nie opowiedziała. Wtedy jedna poczęła prosić:
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— Niech nam pani opowie o św. Stanisławie i Zubrach.
Zamyśliła się chwilę, po czym rzekła:
— To nie jest bajka, to jest święta prawda! Słyszałam 

ją od mej matki, a ona znowu od swojej. Ale słuchajcie! 
Działo się to dawno, dawno temu, kiedy w Skawinie było 
dopiero kilkanaście domów, w których mieszkali wolni 
kmiecie, samemu tylko królowi podlegli. Jedni z nich upra-
wiali zboże dla króla, a drudzy mełli je w trzech młynach 
królewskich na mąkę. Zwali się oni Zubry.

Jeden z tych młynarzy miał piękną córkę, jedynaczkę, 
która, wiedząc o tym, odznaczała się wielką zalotnością. 

Były to czasy — mówiła matka — kiedy księża jeszcze 
się żenili, tylko biskupowi nie wolno było mieć żony, cho-
ciaż i takie wypadki były, że i biskup miał żonę.

Okolicę Skawiny w ten czas otaczały wielkie lasy dę-
bowe, w których wielcy panowie polowali na dziki i inne 
zwierzęta, a wtedy tutejsi mieszkańcy musieli im nie tylko 
pomagać w łowach, ale musieli też panów i ich sługi pod-
czas tych polowań żywić.

Jednego razu zjechało się konno dużo znakomitego ry-
cerstwa na łowy, a stanąwszy u młynów, zażądali ludzi do 
nagonki oraz posiłku. Stary Zuber zaprosił gości do siebie, 
zasłał ławy i stoły parcianką, a na stole postawił dzban sta-
rego miodu, kubki i biały chleb, którego we młynie nigdy 
nie brakowało. Nalewając do kubków miód, usługiwała im 
córka i ona właśnie była początkiem nieszczęścia.

Jeden z tych panów, młody i urodziwy, zakochał się 
w pannie. Później z panną tą zaczął się potajemnie spo-
tykać.

Z tych schadzek wynikło to, czego się po takich spo-
tkaniach należy spodziewać. Kiedy urodziło się dziecko, 
stary zaczął wypytywać córkę o ojca dziecka. Z początku 
nie chciała powiedzieć, ale przyparta przez braci w końcu 
wyznała prawdę. W rodzinie Zubrów zawrzało. 

— Młodzieniec musi się żenić albo zemsta — zawołali 
bracia. A było ich siedmiu. Po czym siedli na konie i po-
jechali szukać uwodziciela.
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Wnet jednak wrócili. Winowajcy nie trzeba było bowiem 
szukać daleko. Był w klasztorze w Tyńcu.

Spytacie pewnie: jakże to ksiądz? Takie były czasy. Jak 
już mówiłam, księżom wolno było się żenić, jednak za-
konnicy tego prawa nigdy nie mieli. „To mógł z zakonu 
wystąpić i zostać świeckim księdzem” — powiecie. Tak, 
mógł. Gdyby chciał. Ale młodym Zubrom powiedziano, 
że tak się stać nie może, ponieważ on zostanie biskupem.

— Szelma dziewka — szepnęła jedna. — Przecież mo-
gła wiedzieć, co ją czeka.

— Tak, ale skądże mogła wiedzieć, kto on jest, kiedy 
wtedy księża przeważnie, jadąc w drogę czy na łowy, 
w których często brali udział, obierali się jak zwykli ryce-
rze, nawet przypasywali miecz do boku. 

Dziewkę wyposażyli nowym młynem i męża jej poszu-
kali, tylko bracia nie mogli zapomnieć sromoty.

Od tego czasu upłynęło sporo lat. Ludzie prawie że za-
pomnieli o tym wypadku.

W pobliskim Krakowie zasiadł na tronie swych przod-
ków młody król.

Był to pan hojny, dobry i bardzo waleczny, który ciągle 
prowadził wojny, ale przy tym nie znosił żadnego oporu. 
Był strasznie popędliwy, a wpadłszy w gniew, stawał się 
srogi, a srogości tej nie było miary, do tego stopnia, że 
mu nieraz biskup musiał zwracać uwagę, z czego on sobie 
drwił i jeszcze większe wymyślał kary, a biskupowi począł 
się odgrażać.

Biskup, świątobliwy mąż bardzo pobożny, [który] za 
życia czynił cuda, a nawet wskrzeszał umarłych i uzdra-
wiał chorych, nie uląkł się gróźb, tylko nieprawości króla 
począł głosić w kościele na kazaniach.

Kazania te spowodowały, że niektórzy panowie odsunęli 
się od króla i razem z biskupem poczęli się rozglądać za 
innym panem, zwłaszcza umawiali się z Czechami, aby 
oddać im Kraków.

Król się o tym dowiedział i postanowił biskupa zabić. 
Ale niektórzy pobożni z jego świty donieśli o tym bisku-
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powi i prosili, aby uciekał, ponieważ król gniewu swego 
dotrzyma. 

Biskup nie chciał uchodzić, ale na prośby wiernych 
usłuchał i chciał królowi zejść z oczu. 

Pewnego wczesnego ranka ze swym wiernym sługą 
przeprawił się biskup przez Wisłę pod Skałką i na Tyniec 
wyjechał z Krakowa, aby w klasztorze benedyktynów szu-
kać przed zemstą schronienia.

Jednak zakonnicy bali się przechowywać zbiega, aby na 
nich nie spadła kara. Doradzili tedy biskupowi, aby uchodził 
do Czech, gdzie miał dużo przyjaciół. A żeby zaś zmylić 
pogoń, którą mógł wysłać król, kazali swoim kowalom 
przekuć konie, przybijając do ich nóg podkowy tak, że 
ślad przez nich czyniony wskazywał odwrotną stronę jazdy.

Biskup, ubrany dla niepoznaki w rycerski strój, dosiadł 
ze swym pachołkiem koni i ruszył w stronę Skawiny. 
Przejeżdżając koło młynów, napotkali kilku ludzi na-
prawiających uszkodzony jaz na młynówce, a którzy na 
widok zbliżających się panów ujęli czapki w ręce i nisko 
się ukłonili.

Kiedy ich jeźdźcy minęli, jeden z nich rzekł do towa-
rzyszy:

— Zda mi się, że to ten, co to z naszą siostrą… Tylko że 
postarzał się i jakaś dostojność bije z jego oblicza.

— Pleciesz głupstwa i tyla!  — rzekł na to drugi.  — 
Przecież mówiono, że ten dawno umarł!  — po czym 
schylił się, aby kończyć przerwaną robotę. — Ale patrzcie 
no — rzekł nagle — konie ich znaczą ślady jakby w prze-
ciwnym kierunku jechali.

Ale nim te słowa dokończył, pięciu jeźdźców na spie-
nionych rumakach stanęło koło nich i zwątpieni poczęli 
opatrywać ślady odciśnięte na wilgotnej ziemi. Po czym 
jęli wypytywać, kto jechał tędy i w którą stronę. Wtedy 
jeden z Zubrów, wskazując na ślady, powiedział im swoje 
spostrzeżenia. Jeźdźcy ruszyli dalej.

— Królewscy to pachołkowie — rzekł jeden. — Biada 
mu!
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— Czemuś im rzekł?
— Jakom rzekł, on jest. Zemsta mu! — odrzekł na to 

zdrajca.
Po chwili jeźdźcy wrócili, prowadząc ze sobą zbiegów.
Na brzegu Wisły, na Skałce czekał król ze swymi 

towarzyszami, a kiedy wjechali na dziedziniec, którędy 
prowadziła droga, biskup odpowiedział na pogróżki króla 
i wezwał go do opamiętania się, a wtedy rozzłoszczony 
monarcha ciął biskupa mieczem. Księża porwali go do 
świątyni, ale to na nic się nie zdało, ponieważ pachołko-
wie królewscy wpadli do kościoła i zasiekli go na śmierć, 
a następnie porąbali jego zwłoki na siedemdziesiąt dwa 
kawałki i wrzucili do sąsiedniej sadzawki.

Kiedy król ze swymi zbirami odjechał, księża wyłowili 
zwłoki i złożyli je razem, a te natychmiast zrosły się. Tylko 
jednego małego palca od lewej ręki brakowało. Spostrze-
głszy brak, poczęli szukać w stawie, a kiedy nie mogli 
znaleźć, zauważyli, że jedna ryba jaśniała niezwykłym 
światłem. Wtedy złapano ją, a po rozpruciu w jej wnętrz-
nościach znaleziono brakujący palec, który po przyłożeniu 
zaraz przyrósł do ręki.

A król?
Król musiał uchodzić z kraju. Ponieważ panowie, któ-

rzy go po tym zabójstwie odstąpili, sprowadzili Czechów. 
Za pokutę służył u kuchcika i drwa rąbał zakonnikom 
w jednym klasztorze na Węgrzech, aż rozgrzeszony umarł 
pobożnie i tam został pochowany.

— E, chyba to ostatnie pani sama zmyśliła  — rzekła 
na to jedna ze słuchaczek — bo mnie się nie widzi, żeby 
taki król, wielki pan, służył za kuchcika, wolałby sobie 
śmierć zadać.

— Tak mówią — skończyła matka.
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