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Z

męczony Janek rozebrał się spiesznie i położył na otomanie. Momentalnie zasnął. Na brak zdrowego snu nigdy się skarżyć nie musiał,
a częste wycieczki, jakie sobie urządzał przez wiele lat, przyzwyczaiły go do tego, że w każdych warunkach i o każdym czasie zasypiał, kiedy
się tylko położył.
Śniło mu się, że siedzi gdzieś koło telefonu, który wściekle dzwoni, a on
nie może znaleźć sposobu, żeby to dzwonienie wyciszyć. Inny sen: idzie
wąską dróżką, a za nim jedzie ktoś na rowerze, ciągle dzwoniąc. Janek chce
mu się jakoś usunąć z drogi, lecz zupełnie mu się to nie udaje. Powoli wracał
z krainy snu do rzeczywistości i uświadamiał sobie, że to jego dzwonek przy
bramie tak bezustannie dzwoni. Chwilę jeszcze trwał w bezruchu zastanawiając się, dlaczego dzwonek nie milknie. Nareszcie zrozumiał, że to ktoś
do niego chce się dostać; zerwał się i popędził na dół.
Noc była księżycowa, jasna i czysta jak kryształ, zaraz więc dostrzegł
grupkę ludzi stojących za furtką.
– A któż tam? – zapytał.
– Serwus, Janek! – zawołało równocześnie dwóch ludzi. Poznał te głosy
i zdziwiony spytał:
– Nale ludzie, na kazeście się tu wzięli?
– Pytaj się, człowiecze! – odparł kuzyn Ludwik, bo on to był. Przywitali
się wszyscy, mówiąc jeden przez drugiego, lecz w głosie ich i ruchach czuło
się piekielne zmęczenie i wyczerpanie. Janek zaprowadził ich na górę do
swojego mieszkania. Trochę mu nieprzyjemnie było, że o tak późnej porze
robią tyle hałasu na schodach i mogą pobudzić wszystkich lokatorów, lecz
cóż na to poradzić? Wszak to wojna!
W półmroku przy przysłoniętej lampie usiedli przybysze, gdzie mogli,
wyklinając, że się takiego losu doczekali i że tak się muszą tułać po świecie.
Przykro było patrzeć na ich zmęczenie. Było ich pięciu, same chłopy rosłe,
tak wyczerpane, że mucha by ich przewróciła. Janek popatrzył na zegarek.
Była druga po północy. Poszedł do swej spiżarki, szukając, co by im naprędce zrobić, żeby głodnych i zziębniętych jakoś posilić. Zapalił maszynkę
spirytusową i nastawił wodę na herbatę. To jednak było za mało – trzeba by
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coś treściwszego, a tu jak na złość ani mleka wiele nie ma, ani chleba, bo to
wczoraj była niedziela i kupić się nie dało. Zobaczył jednak puszkę z owomaltyną i pokombinował: jeśli tego doda do herbaty i dobrze ocukruje, to
jakiś skutek dodatni to mieć musi.
Przybyli tymczasem się rozbierali, ściągając buty i przepocone skarpety.
Dobrze, że to jeszcze lato i można spać przy otwartych oknach! Czekając, aż
woda się zagotuje, Janek wyszukiwał wszystkiego, z czego dałoby się zrobić
jakieś posłanie na podłodze: koce, chodniki, worki i starą narzutkę. Zmęczone bractwo nawet nie czekało na herbatę, tylko pokładło się, a niektórzy natychmiast zasnęli – trzeba było ich obudzić, by wypili coś gorącego.
W chwilę potem ośmiu ludzi spało twardym snem.
Ostry terkot budzika obudził Janka o piątej. Wyłączył go natychmiast,
by nie obudzić reszty śpiących. Ubierając się myślał, jak tu nakarmić ośmiu
mężczyzn, nie mając w domu ani chleba, ani masła. Na szczęście znalazł torebkę płatków owsianych. To go wybawiło z kłopotu. Zalał je wodą i resztką
pozostałego od wczoraj mleka i nastawił na maszynkę. Obudził obu harcerzy
i polecił im, by pobiegli do miasta i zdobyli jak najwięcej chleba.
Reszta towarzystwa też wstała; przeciągając się i rozcierając ścierpnięte
członki narzekali na twarde posłanie.
– Wymyślej se – mówi jeden do drugiego. – Bydź rad, że chociaż pod
dachem śpisz, a nie pod kopką siana, jak przeszłej nocy.
– A masz tu, Janku, jaki lawor – spytał Karol Głowacz – bo trzeba ten
brud ze siebie trochę spłukać.
Janek pokazał im na okno, mówiąc, że lepszego miejsca do mycia nie
mogą sobie zażyczyć. W istocie zaraz za domem szeroka i głęboka rzeka
z leniwie płynącą wodą zdawała się zapraszać do kąpieli.
– Toż to tu, Janku, masz fajnie, taka woda zaraz pod domem!
– Pewnie! – odpowiedział Janek – ani w najlepiej urządzonym mieszkaniu nie mają takiej wanny, żeby można było tak wspaniale pływać, jak
tu. A gdy chcesz iść pod prysznic, potrzebujesz tylko zejść pod jaz, który
spiętrza tę wodę o jakieś trzy metry i tam możesz sobie obrać silniejszy czy
słabszy natrysk. A popatrzcie, ile tu kajaków. W niedzielę to aż się roi od
nich na wodzie!
Wkrótce jeden z drugim zeszli do rzeki i rozebrani do pasa z rozkoszą
ochlapywali się orzeźwiającą wodą, a następnie usiedli na schodkach, mocząc zmęczone i obolałe nogi. Kiedy wrócili na górę, Janek postawił przed
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każdym dymiący talerz z papką ugotowanych płatków, posypanych cukrem,
który miał zastąpić masło. Bractwo wcinało z takim apetytem, jakby w życiu nic lepszego nie jadło. Skończywszy śniadanie podziękowali za nocleg
i posiłek i pożegnali się, życząc sobie wzajemnie spotkania w lepszych warunkach. Wyruszyli w stronę Krakowa.
Janek, zamykając furtkę, patrzył za nimi w zamyśleniu, mówiąc półgłosem: – Gdzie wy, borocy, będziecie dziś spać? I kto wie, czy ja was jeszcze
nie dogonię?
Ostre jak nóż wycie syreny, zapowiadające nowy nalot, przerwało jego
zadumę. Wrócił na górę, żeby dla swoich harcerzyków i dla siebie jeszcze jakieś śniadanie wykombinować. Za chwilę wpadli obaj z dwukilowym chlebem, jeszcze gorącym, mówiąc, że omal ich tam nie zagnieciono, taka moc
luda czeka na chleb, a droga zawalona dalszymi uciekinierami. To znaczy, że
sytuacja nic się nie polepszyła i staje się coraz krytyczniejsza.
Po śniadaniu chłopcy zabrali się do skontrolowania swoich rowerów i dokonania drobnych napraw. Janek tymczasem poszedł do fabryki dowiedzieć
się, co dalej robić. Przed wyjściem powiedział:
– Jeżeli wam czasu starczy, możecie sobie jeszcze trochę popływać kajakiem, tylko nie oddalajcie się za bardzo, żebym was mógł w każdej chwili
przywołać.
W fabryce zastał zupełny chaos. O pracy nikt już wcale nie myślał. Ludzie
stali grupkami, naradzając się, co dalej robić. Jedni radzili zostać i schować
się w schronie, inni uważali, że w schronie należy zostawić tylko kobiety,
a mężczyźni powinni uchodzić, żeby gdzieś po drodze zgłosić się do wojska.
Niektórzy już pospieszyli do domów, by spakować najpotrzebniejsze rzeczy
na drogę. Kobiety znosiły pościel i garderobę, przeważnie bieliznę, powiązane w chustach lub prześcieradłach. Inni w koszach lub walizkach przynosili
do schronu najniepotrzebniejsze rzeczy, pozostawiając konieczne w domu.
Janek wdał się w rozmowę z żołnierzami przechodzącymi koło bramy,
chcąc się dowiedzieć, jak się przedstawia sytuacja na froncie. Dowiedział
się ogromnie przykrych rzeczy: wojsko zdezorientowane, dowódcy oddziałów potracili głowy. Niektórzy uciekają, inni są bezradni, starają się jakoś
utrzymać swoje oddziały, lecz wszystko pierzcha w popłochu, gdy tylko pokażą się te przeklęte czołgi. Jest to walka nierówna. Techniczne wyposażenie naszej armii daleko odbiega od uzbrojenia przeciwnika, który swe ataki
wspiera nalotami bombowców, a czołgami sieje śmierć i popłoch w naszych
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oddziałach. Te wiadomości mocno deprymują obecnych. Kwestia ucieczki
staje się coraz bardziej aktualna.
W fabryce urzędnik rachunkowy wypłaca tymczasowe zaliczki akonto
wypłaty. Skarży się na brak drobnej monety, musi zaokrąglać wypłacane
kwoty. Dyrektor zamyślony przystaje to tu, to tam, żegna odchodzących,
stara się pocieszać spotkane kobiety, lecz sam ma niewesołą minę, widać
i jemu udziela się powszechne przygnębienie. Dziwnie bliski staje się teraz
pracownikom. W normalnych czasach zajmowane stanowisko dzieliło go od
podwładnych, narzucając pewien dystans. Zawsze z jakimś wahaniem czy
niepewnością się do niego zbliżali, gdy stykali się z nim czy to służbowo,
czy też prywatnie. Teraz, pod wpływem tragicznych wydarzeń i obawy przed
nieznaną przyszłością, różnica pozycji zanikła i wszyscy czuli się równi.
Janek wciąż jeszcze nie mógł się zdecydować: jechać czy zostać. Miał
obu harcerzyków jakoby pod opieką, myślał, że puścić ich samych nie wypada, a zatrzymywać się nie dadzą, bo harcerz to coś jakby już wojskowy.
W końcu zdecydował się jednak wyjechać. Zgłosił się po pieniądze i pospieszył do domu, żeby przygotować plecak. Po drodze zastanawiał się, co
spakować najpotrzebniejszego, żeby się zbytnio nie obciążać, a jednak mieć
w drodze wszystko co niezbędne. Weźmie zapasową bieliznę, ręcznik, mydło, przybory do golenia, skarpetki i drugie buty. Weźmie też pelerynę nieprzemakalną, czapkę i beret, okulary przeciw słońcu i spodenki kąpielowe.
No i pudło na prowiant, latarkę, scyzoryk z śrubociągami, obcążki i kawałek
miękkiego drutu. Wyszukał mapnik i mapy, wreszcie wyjął z szuflady swój
pamiętnik, zdecydowany wpisywać do niego wszystko ważniejsze. Harcerze
tymczasem wrócili z kajaku i też się wzięli do pakowania swoich tornistrów.
Przeglądali swoje papiery harcerskie, notatniki i książeczki instruktorskie
zastanawiając się, czy zabrać je ze sobą, czy zostawić u Janka, czy też zniszczyć. Zdecydowali się na to ostatnie. Po spaleniu ich w piecu ubrano się do
drogi. Janek wdział swoje narciarskie spodnie, ponieważ miały dużo kieszeni, co na wędrówce okazało się praktyczne. Wziął też turystyczne buty,
podbite ćwiekami. Były trochę cięższe, lecz w podróży o wiele lepsze od
lekkich półbucików. Zamknął przednie okna, żeby czasem deszcz do pokoju
nie napadał, wyłączył aparat radiowy i przykrył go pokrowcem i zamknął
wszystkie szuflady na klucz. Resztę jabłek z półki zapakował do kieszeni,
chlebak ze swetrami przerzucił przez ramię i nałożył plecak, który wydał mu
się diabelnie ciężki. Już miał zamknąć mieszkanie, kiedy przypomniał sobie,
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że w szufladzie został złoty zegarek Omega. Przecież go nie zostawi, może
się przydać w drodze, a w razie braku gotówki można go będzie spieniężyć.
Schował omegę w jednej z najgłębszych kieszeni i jeszcze raz rzucił
okiem na pokój, na swoją bibliotekę, obejrzał obrazki, których całe mnóstwo
wisiało na ścianach, i sam się sobie dziwił: mimo grozy sytuacji nie wydawało mu się, żeby już miał tu nie wrócić albo po powrocie zastać mieszkanie w gruzach. Zamknąwszy mieszkanie, jedne klucze schował do kieszeni,
a drugie zostawił sąsiadce, prosząc przy pożegnaniu, by od czasu do czasu
zechciała zajrzeć, czy wszystko tam w porządku.
W trójkę pojechali pod fabrykę, gdzie wciąż przewalała się fala uciekinierów i rozbitków wojskowych. Patrząc na te tłumy Janek myślał: „i my za
chwilę włączymy się w to mrowisko, które tak sunie od kilku dni”. Żegnał
się serdecznie ze znajomymi, zapewniając, że wkrótce wrócą cali i zdrowi.
Harcerze tymczasem napełniali swoje manierki gorącą kawą.
O 11:30 wsiedli na rowery. Byli w dziwnie pogodnym nastroju. Mijając
most nawet zauważyli, że saperzy kończyli przygotowania do wysadzenia
go w powietrze.
– Psiakość – powiedział Janek. – Nie szkoda to takiego pięknego mostu?
Nawet pięciu lat jeszcze nie ma, jak go oddali do użytku!
– Ja, ujcu! To nie pierwszy ani ostatni – odpowiada Karolek. – Wiele ich
już tam za nami wyleciało!
Przejeżdżali wolno przez miasto, zastanawiali się, czy jechać na Kraków,
czy skręcić w prawo, na Wieliczkę. Zdecydowali się na to ostatnie sądząc, że
tam mniej narodu pójdzie. Nadzieja okazała się złudna. Fala ludzka płynęła
wszystkimi drogami, które prowadziły z południa i zachodu Polski.
Za miastem spotkali żonę współpracownika.
– Co z Frankiem? Chyba nie poszedł? – spytał Janek.
– A właśnie że poszedł! I to jeszcze ze wszystkimi dziećmi!
– Dla Boga, po cóż on się z domu ruszał? Przecież to chory człowiek!
Dalekoż on zajdzie? I to jeszcze z dziećmi! A dużo pieniędzy z sobą wziął?
– Coś około 15 zł – odpowiada zapłakana kobieta.
– Ach, ludzie! Czyście rozum postradali? Toż oni tam z głodu pomrą!
– Panie Janku, gdyby pan ich tam gdzie spotkał, proszę ich zawrócić!
Może pana prędzej posłuchają?
Janek obiecał spełnić tę prośbę i pojechali dalej. Mijali idących piechotą
i jadących furmankami. Szło tego mnóstwo: starcy, dzieci, kobiety. Tu kilka
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fur, naładowanych różnymi sprzętami; koniska zmęczone apatycznie ciągną
ten niecodzienny ciężar. Tam kobieta prowadzi krowę na powrozie; na plecach chusta z jakąś odzieżą, na ręce małe dziecko, a fartucha matki trzyma
się dziewczynka może pięcioletnia, popłakując cicho. Krowa co chwilę próbuje skręcić z drogi na jakąś trawę, widocznie głodna. Dalekoż wy, niebożęta, zajdziecie?
Nagle z tyłu odezwał się klakson samochodu. Kierowca zawzięcie trąbił,
domagając się wolnego przejazdu przez te tłumy. Część ludzi uskoczyła na
boki, lękliwsi nawet do rowu przydrożnego, inni, jakby obudzeni z zadumy,
apatycznie odsunęli się trochę. Niektórzy szli boso, z butami przewieszonymi przez ramię, może z oszczędności, a może z powodu poocieranych nóg?
Janek przypomniał sobie, jak pewnego razu podczas wycieczki w góry
zobaczył w trawie podobną wędrówkę mrówek. Szły niekończącym się rzędem. Nic nie niosły, tylko szły, nie zatrzymując się, jakby wiedzione jakim
tajemniczym impulsem. Stał wtedy dłuższy czas, obserwując je i zastanawiając się nad celem tej wędrówki. Gdy po kilku godzinach wracał tą samą
drogą, mrówki nadal szły. I to teraz on i jego dwaj towarzysze stali się podobni do tych mrówek: idą wśród gęstego tłumu, jak ci przed nimi i ci za
nimi, nie wiedząc dokąd zmierzają.
Wrześniowe słońce dogrzewało skośnymi promieniami, kurz rozdeptywany tysiącami nóg ludzkich i kopyt końskich tworzył białawożółtą chmurę,
osiadającą na ludziach, zwierzętach i wozach. Zmatowił zieleń drzew i przydrożnej trawy, wgryzał się w oczy i drażnił drogi oddechowe. Minęli pierwszą wioskę i zaczęli piąć się pod górę, skracając sobie drogę przez dworską
łąkę. Przystanęli na chwilkę, rozglądając się po okolicy.
– Ujcu, co to tam jest? Kraków? – spytał Karolek.
– Tak, to Kraków tak ładnie widać. Te kominy najbliżej nas to Borek
Fałęcki, wielkie zakłady, gdzie się wyrabia sodę i inne produkty chemiczne.
Dalej taka wyniosła grupa wież to Wawel – króluje nad miastem. Te dwie
wieże przy sobie to kościół Mariacki. Tamta piramida to Kopiec Kościuszki.
Za nim ciągną się lesiste wzgórza – to Las Wolski i Bielany. Pięknie stąd
widać klasztor kamedułów. Warto tam przyjść na odpust w Zielone Święta
– jest się na co napatrzeć!
– A gdzie Sowiniec, ujcu?
– Widzisz tam, za tym długim lasem, jakby czubek? Stąd jest mało widoczny, bo go lasy zasłaniają, ale z tamtej strony wspaniale się przedstawia.
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Tymczasem dojechali do miejsca, gdzie droga krzyżowała się z głównym traktem asfaltowym, wiodącym z Krakowa do Zakopanego. Przecięli
zatłoczoną szosę. Co chwilę przelatują niemieckie bombowce, zmuszając
do chowania się pod drzewami. Tu i ówdzie znów napotykali znajomych,
objuczonych tobołkami lub wiozących je na ręcznych wózkach. Widać,
że przechodziło tędy wielu zgłodniałych ludzi, bo w sadach przydrożnych
gospodarstw nie zobaczysz ani jednego jabłuszka, ani najmniejszej śliweczki.
W Wieliczce zbiorowisko ludzkie wzrosło jeszcze, bo droga do Krakowa
też jest pełna. Spotyka się Żydów w chałatach, z pejsami i długimi brodami. Idą całymi gromadami pieszo lub koło wozu ciągniętego przez chude
szkapy. Janek kupił w mieście trochę gruszek, żeby każdy przegryzł coś soczystego. Pojechali dalej, zdecydowani jeszcze przed wieczorem dotrzeć do
Niepołomic.
– Ujcu, czemu tak chcecie koniecznie dziś być w Niepołomicach? – pyta
Karolek.
– Bo widzisz, tam pracował szwagier twego wujka z Kamienicy, Leon,
i jeżeli tam jeszcze jest, istnieje nadzieja, że spać będziemy w jakiejś izbie,
a to przecie lepiej niż w stodole.
– Ma się rozumieć! – jak na komendę odparli obaj harcerze.
Znajdowali się już jakąś milę za Wieliczką, kiedy nad horyzontem ukazało się osiem nieprzyjacielskich bombowców i ze strasznym łoskotem przemknęło bokiem w stronę miasta. Za chwilę usłyszano potężne detonacje,
kanonadę i terkot karabinów maszynowych. Okazało się, że nalot poczynił
straszne spustoszenie wśród uciekinierów. Zginęło wielu ludzi cywilnych,
a także kobiet i dzieci. Kilka fur było zniszczonych, a konie zabite. Najstraszliwszą bronią w wojnie stało się lotnictwo. Atakowało niespodziewanie i bezlitośnie mordowało i wojsko, i cywilów, nie oszczędzając kobiet ani
dzieci. Podobno tego dnia Bochnia została szkaradnie zbombardowana.
Słońce już miało się ku zachodowi, gdy dojechali do Niepołomic. Janek
obserwował ludzi, starając się wypatrzyć kogoś miejscowego, kogo mógłby
zapytać o adres Leona. Trafił na jakąś panią, która go znała, ale okazało się,
że może rok temu wyjechał stąd. Nadzieja ciepłego noclegu prysnęła jak
bańka mydlana.
– Chłopcy! Nie ma co marudzić. Trzeba sobie poszukać jakiegoś lokum,
póki jeszcze dzień – powiedział Janek.
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Wyjechali kawałek za miasto w stronę Uścia Solnego, gdzie domki już
miały charakter wiejski. Jadąc między plecionymi z prętów płotami minęli
kilka gospodarstw, w których już było pełno uciekinierów. Wreszcie zatrzymali się przy jakiejś zagrodzie i Janek, zatrzymawszy się koło płotu, zawołał:
– Dobry wieczór! Czy można by tam u państwa zanocować? Będzie miejsce na trzy osoby?
– W chałupie mamy już gości; jeśli się wam chce w stodole nocować, to
prosimy, jest wolna – odparła gosposia, drobna, lecz energiczna kobiecina.
Wjechali na podwórko. W stodole gospodarz zrzucił im parę snopków
z sąsieka, zrobili sobie posłanie, a potem porządnie się umyli w zimnej wodzie.
– Czy gosposia sprzeda nam trochę mleka?
– Owszem, z półtora litra może się wam dostać, ale jeśli chcecie gotowane, to musicie troszkę zaczekać, bo dopiero udojone!
– Fajno jest – odparł Janek. – Zaczekamy, teraz już nam się nie spieszy.
Przed chałupą plątało się kilkoro dzieci, a między nimi – chłopak w gimnazjalnej czapce. Był to krewny gospodarzy, który z mamusią tutaj się schronił. Kiedy już mleko było ugotowane, gospodyni zawołała ich do izby. Na
stole leżał kawał razowego chleba i trzy garnki z dymiącym mlekiem, a obok
– salaterka z masłem.
– No, jak na początek to wcale nieźle – odezwał się Leon.
– Żeby tak dalej szło, to gotowym nawet o plackach ziemniaczanych zapomnieć! – zażartował Karol. Wcinali, aż miło, bo wszyscy mieli dobre apetyty. Po wieczerzy podziękowali i chcieli zapłacić, ale gospodyni nie przyjęła pieniędzy, życząc, żeby im na zdrowie wyszło. Podziękowali więc raz
jeszcze i ułożyli się do snu w stodole. Trochę twardo było na tej słomie, ale
grunt, że pod dachem. Zmęczenie robi swoje i wszyscy trzej wnet zasnęli.
Janek obudził się koło północy. Bolał go prawy bok, bo słoma jakoś się
rozsunęła i leżał prawie na gołym klepisku. Kurczył się i trząsł z zimna.
Gdzieś w oddali słychać było jakieś głosy ludzkie i turkotanie wozów. Głosy
ludzkie zbliżały się, pręciany płot ogródka trzasnął podejrzanie, widocznie
ktoś siłą przedostawał się na podwórko. Mignęły światła latarki, kroki stały
się coraz bliższe i nagle wrota stodoły rozwarły się z trzaskiem. Janek, oślepiony światłem usiadł i usłyszał pytanie: – Kto to?
– Uchodźcy ze Śląska – powiedział Janek, starając się zgadnąć, kim był
mówiący. Okazało się, że to polski oficer.
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– Przykro mi, lecz musicie zraz opuścić stodołę, bo wojsko tu przyjdzie
spać.
– Trudno! Rozkaz to rozkaz. Chłopcy, wstawać i ubierać się! Jedziemy
dalej!
Zebrali się prędko przy świetle jedynej latarki elektrycznej, pożegnali gościnnego gospodarza i szczękając zębami z zimna wyruszyli w dalszą podróż
w nieznane.
Skończył się właśnie czwarty dzień wojny.
Ludwik Lipowczan

W obronie szkolnych krzyży

U

schyłku okresu stalinowskiego w PRL
w czasach tzw. odwilży październikowej
w 1956 r. krzyże i katechizacja wróciły do
szkół. Nie na długo, bo już w 1958 r. zarządzeniem Ministerstwa Oświaty nr 26 i 28 nauka religii
została zawieszona, a krzyże usunięte. W Publicznej Szkole Powszechnej I Stopnia w Korabnikach
(taką wówczas nosiła nazwę) uczniowie rok szkolny 1958 r. rozpoczęli już bez krzyży. Zaskoczeni
byli rodzice, zwłaszcza matki poczuły się obdarte z jedynego i podstawowego symbolu wartości
Nauczycielka Maria Piskorz
chrześcijańskich, jakim w wychowaniu ich dzieci
był zawieszony w szkolnej klasie krzyż. W poczuciu desperacji postanowiły krzyże odnaleźć i ponownie zawiesić w szkole i salach lekcyjnych poza
szkołą. W izbie rodziców nauczycielki Marii Piskorz, wynajętej przez kierownictwo szkoły, zawisł metalowy krucyfiks, natomiast w klasie szkolnej
„Ludowego Domu” w Korabnikach powieszono duży, pamiątkowy, stary
krzyż, którego poszukiwanie trwa do dziś.
Kiedy wiadomość o nielegalnym zawieszeniu krzyży w Korabnikach dotarła do kuratorium w Krakowie, tym razem zaskoczony został inspektor
szkolny Kazimierz Przybyła. Bezzwłocznie, od razu do zbuntowanej szkoły
wysłał swojego zastępcę Mikołaja Szewczyka z podinspektorem Eugeniuszem Kuśmierzem. Przeprowadzone rozmowy z nauczycielkami Stefanią
Polek i Marią Piskorz nie wniosły żadnych zmian w sprawie zdjęcia krzyży
w szkole – donosił Przybyle Szewczyk. – Ponadto mieszkańcy Korabnik są
zdeterminowani bronić swoich krzyży. Dlatego przywrócenie wystroju sal
lekcyjnych zgodnie z zarządzeniem szkolnym – sugerował Szewczyk – winno
być zabezpieczone przez MO.
13 II 1958 r. na wyjeździe w Korabnikach inspektor K. Przybyła powołał
komisję do rozdekorowania izb szkolnych z emblematów religijnych (nowomowa zaczerpnięta ze szkolnej korespondencji do Kuratorium w Krakowie
z dnia 06 X 1958 r.). Do komisji weszli: M. Szewczyk, E. Kuśmierz i ówczesny kierownik szkoły. Swą inspekcję komisja rozpoczęła w klasie na-
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uczycielki S. Polek. Była to starsza
i schorowana osoba. W atmosferze
nerwowego podniecenia, nacisku
i strachu przed utratą pracy, a może
i przed czymś więcej, postanowiła
usunąć wiszący w jej klasie krzyż.
Inaczej było w klasie M. Piskorz. Ta
młoda absolwentka dopiero co ukończonej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, otwarta na wszystko, ale głęboko zakorzeniona w wierze, nie
uległa totalitarnej presji komisji. Bez
wahania oświadczyła: – Krzyża nie
zdejmę, bo go nie wieszałam – i dodała: – W mym sercu pozostaną godni szacunku ci, którzy krzyż powiesili, ponieważ jest on symbolem miMaria Piskorz-Sroka ze swoją klasą,
łości, nawet dla tych, którzy go dziś
Korabniki 1965 r.
wyrzucają ze szkoły. – Tu Szewczyk
przerwał jej oświadczenie: – Z dniem dzisiejszym zostaje pani zawieszona
w czynnościach służbowych, za niewykonanie zarządzenia szkolnego.
Świadkiem tego były szkolne dzieci i coraz więcej gromadzących się
u drzwi matek. Po wsi lotem błyskawicy rozeszła się wieść o wyrzucaniu
krzyży ze szkoły. Tylko w Domu Ludowym pozostał w szkolnej klasie krzyż.
Tam na komisję czekała już niemała grupa korabnian. Zablokowali wejście.
Zaczęły się przepychanki z ostrą wymianą słów. Sytuacja stawała się coraz
bardziej napięta. Ktoś z tłumu zaintonował hymn Stowarzyszeń i Związków
Katolickich. Przy śpiewaniu drugiej zwrotki: My chcemy Boga w książce,
w szkole, refrenu już nie dokończono. Manifestanci rozproszyli się gwałtownie na wszystkie strony, kiedy kolumna samochodów MO zapełniła plac
przyszkolny. Kto mógł, ratował się ucieczką. Taka była wówczas świadomość, po krwawych wydarzeniach poznańskiego czerwca 1956 r. Pałki, gazy
łzawiące i armatki wodne były milicji wówczas nieznane. W tym czasie manifestację rozpędzano przy użyciu broni palnej. Dlatego taka była reakcja osób
zgromadzonych przy szkole. Natomiast zachowanie milicji w Korabnikach
było zgoła inne. Zaniechała pogoni za uciekającymi. Oprócz demonstracji
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siły i zastraszenia niepokornych była
ona egzekutorem wniosku komisji
ujawniającego „winnych” zawieszenia krzyży w szkole. Po uwięzieniu:
Czesławy Prochownik z Czopków,
Marii Prochownik z Bularzów, Józefy Gduli, Heleny Ożóg, Anny Guzik
i Emilii Pyki kolumna samochodowa
MO opuściła wieś tak szybko, jak
do niej przyjechała. W międzyczasie
coś niespodziewanego się zdarzyło.
Warunki pogodowe nie zwiastowały
burzy, kiedy z jednej małej chmury
piorun uderzył w Dom Ludowy. Jego
odpryskiem został porażony kierownik szkoły. Później to wydarzenie
przez korabnian będzie rozmaicie
komentowane.
Tymczasem w więzieniu przy ul. Anna Guzik – animatorka modlitwy w areszcie
Mogilskiej w Krakowie aresztowane w Korabnikach matki szkolnych dzieci
zostały poddane kuriozalnej „obróbce”. O ile na początku ciężkie do zniesienia przesłuchanie zredukowano do zarejestrowania jedynie danych personalnych, o tyle już potem w celi więziennej uprzykrzały im życie zgarnięte
w tym celu z krakowskich ulic prostytutki. Były pijane i wulgarne. Natarczywie prowokowały i zaczepiały nasze kobiety, dążąc do zwady i bójki.
Przerażone tym i wtłoczone do narożnika po przeciwnej stronie celi więźniarki z Korabnik z godnością znosiły upokorzenia. Jedyną ich obroną przed
bezkarnie wyzwoloną agresją panienek z ulicy pozostała tylko modlitwa.
– Ojcze nasz… – tak rozpoczęła Anna Guzik, matka wielodzietnej rodziny
(cztery córki i trzech synów). Odczuwała moc modlitwy, kiedy chorowały
jej dzieci. Okazała się ona skuteczna także w celi więziennej; było tak jak
w balladzie Adama Mickiewicza: Wyznam ci szczerze, Pierwszy był palkę
strzaskał na twej głowie, Gdyby nie dziatek pacierze.
Pierwszą zwolnioną, po kilku dniach aresztu, była Helena Ożóg, matka
urodzonego co dopiero dziecka. Kolejne zwolnienia aresztowanych celowo
dokonywane były pojedynczo, by wywołać przykre uczucie niepokoju u po-

13

zostałych. Ostatnią opuszczającą areszt przy
ul. Montelupich w Krakowie była animatorka modlitwy Anna Guzik.
Nauczycielka Maria Piskorz-Sroka, urodzona w 1934 r. w Korabnikach, ze szkoły
w trybie przyspieszonym zwolniona została
13 IX 1958 r. Przez pół roku pozostawała
bez pracy. Odwołanie w tej sprawie złożyła
do Sądu Pracy w Krakowie. Tam spotkała
podobnych sobie, zwolnionych za krzyże
nauczycieli. Ze Stanisławem Sosinem, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wieliczce,
pozostała w bliskiej i serdecznej przyjaźni.
13 III 1959 r. powróciła do swych dzieci
w szkole po korzystnym dla niej orzeczeniu
Sądu Pracy w Krakowie. W 1984 r. przeszła Czesława Prochownik
na emeryturę. Z wielkim niepokojem obserwuje narastającą dziś tendencję
do rugowania krzyży z przestrzeni publicznej. Powodem tego są decyzje
strasburskiego trybunału.
Demokracja bez wartości może przemienić się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm – przestrzegał przed laty Jan Paweł II. Szkoła winna być
miejscem nie tylko zdobywania wiedzy, ale także i wychowania opartego
na pewnych wartościach, których symbolem jest krzyż. Tej powinności nie
uznała komuna, a co gorsza – nie uznaje jej i Unia Europejska. To musi budzić obawy.
Czesława Prochownik z Czopków to uczestniczka obrony szkolnych
krzyży w Korabnikach, której wyryte głęboko w pamięci aresztowanie nie
zraziło do ponownego działania na rzecz organizowania nauki religii w domach prywatnych po wyrzuceniu jej ze szkoły. Pierwszy punkt katechetyczny w Korabnikach – tak nazywano pozaszkolne miejsce nauki religii – powstał właśnie u Pani Czesławy.
Stanisław Cinal

Od Redakcji
Spotkanie uczestników Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności
z p. Pawłem Ramatowskim i krakowsko-skawińskimi grotołazami wywołało
takie zainteresowanie, że postanowiliśmy wrócić jeszcze raz do tego tematu.
Pomógł nam przypadek: pan Jacek Sztejnbis, w swych szkolnych latach zapalony grotołaz, zwiedzał nasze Muzeum Regionalne. Dał się uprosić na spisanie wspomnień ze swych pierwszych speleologicznych wtajemniczeń i oto
mamy Jego relację.
Miłej lektury życzy redakcja.

Geneza i działalność
Klubu Grotołazów w Skawinie (1964–1968)

P

o przeprowadzce z Jaworzna
do Skawiny moi rodzice podjęli pracę w Elektrowni. Na
stanowisku zastępcy kierownika Laboratorium Chemicznego pracował
tam mgr Stanisław Kopeć. Był on alpinistą, taternikiem, przewodnikiem
tatrzańskim, sudeckim i grotołazem.
Wspólnie z inż. Tadeuszem Parą organizowali co tydzień wycieczki do
Ojcowa, Skały, w Beskidy i w Tatry.
W 1959 r., mając 12 lat, brałem
udział wraz ze swoją siostrą Grażyną w wyprawie na Kościelec (rejon
Morskiego Oka). Wyprawa ta obudziła we mnie miłość do gór – do
wspinaczki. Mgr Stanisław Kopeć
często zabierał mnie do Tyńca, Za- 1962 r., Stanisław Kopeć, organizator skawińbierzowa, na skałki Jury Krakow- skiego Klubu Grotołazów
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1963 r. w Dolinie Kościeliskiej – wyprawa do Jaskini Zimnej. Od lewej: Stanisław Tylko,
N.N., Ryszard Sieprawski, Jacek Sztejnbis, Jan Woźniak, Zbigniew Zawiła, Barbara (wkrótce)
Kopeć.

sko-Częstochowskiej. Uczył mnie wspinaczki. Był znakomitym nauczycielem, zawsze spokojnym, opanowanym.
Po pewnym czasie dołączyło do nas wielu skawiniaków: Ala Sochacka,
Grażyna Sztejnbis, Krystyna Tarska, Danuta Puchała, Barbara Banachowicz, Gutek Jelonek, Zdzisław Kasprzyk, Adam i Rysiek Sieprawscy. Pod
kierunkiem Staszka Kopcia stopniowo zaczęliśmy poznawać jaskinie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej: Kryspinowską w Kryspinowie, Mysiorową
Dziurę w Skawcach, Grzmiączkę.
Kiedy nauczyliśmy się zjeżdżać po linie, wychodzić po drabince sznurowej, Stanisław Kopeć wziął nas w Tatry. Pierwszą jaskinią tatrzańską, którą
zdobyliśmy, była Miętusia Niżnia. Udział w tej wyprawie brali:
1) Stanisław Kopeć – kierownik
2) Gutek Jelonek
3) Zdzisław Kasprzyk
4) Stanisław Tylko
5) Jacek Sztejnbis.
Jaskinia ta zaczyna się wielometrowym zaciskiem. Korytarz tam pokonywaliśmy czołgając się 2–3 godziny. Był to dla nas prawie chrzest bojowy.

16

Potem była jaskinia Zimna.
W tym czasie w Klubie Grotołazów nastąpiła rotacja: z klubu odeszli
Gutek Jelonek, Jan Woźniak, Zbyszek Zawiła, przybyli nowi; Ryszard
Ciebiada, Jerzy Dulowski, Rysiek
Rusnarczyk, Antoni Szczypczyk.
Stanisław Kopeć przygotowywał
nas do wyprawy do Jaskini Śnieżnej
1966 r. W drodze do Jaskini Nad Dachem
– najgłębszej w Polsce (900 m), ale (Czerwone Wierchy). Od lewej: Ryszard
żeby ją zdobyć, musielibyśmy się Rusnarczyk, Ryszard Sieprawski, Jacek
Sztejnbis, Stanisław Kopeć
jeszcze wiele nauczyć.
Odbyły się wyprawy do Jaskini
Czarnej, Kasprowej, Miętusiej, Wyżnej, Nad Dachem. Najwięcej razy
byliśmy w Jaskini Miętusiej Wyżnej.
Stanisław Kopeć uparł się że ta jaskinia ma jeszcze więcej korytarzy.
– Musimy kopać – powiedział.
Wnieśliśmy do jaskini sprzęt; łopaty, łomy, kilofy, wiadra i zaczęła się
mordercza praca. Po trzech latach 1964 r. Jacek Sztejnbis w Kryspinowie
katorżniczej pracy jaskinia „puściła”, tzn. odkryliśmy wiele nowych korytarzy.
Nadszedł dzień wyprawy do Jaskini Śnieżnej. W wyprawie brali udział:
1) Stanisław Kopeć – kierownik
2) Ryszard Ciebiada
3) Jurek Dulowski
4) Antoni Szczypczyk
5) Ryszard Rusnarczyk
6) Jacek Sztejnbis.
Byliśmy tam kilkanaście godzin. Było to dla mnie największe przeżycie
w życiu, jedno z tych, których się nigdy nie zapomina.
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Członkowie Klubu Grotołazów w Skawinie (1963–1968)
1) Stanisław Kopeć – kierownik
2) Ryszard Ciebiada
3) Zbigniew Bobula
4) Jerzy Dulowski
5) Zdzisław Kasprzyk
6) Gustaw Jelonek
7) Jan Mordziński
8) Sławek Marcinkiewicz
9) Danuta Puchała
10) Ala Sochacka
11) Ryszard Rusnarczyk
12) Adam Sieprawski
13) Antoni Szczypczyk
14) Grażyna Sztejnbis
15) Jacek Sztejnbis
16) Stanisław Tylko
17) Jan Woźniak
18) Zbigniew Zawiła
19) Krystyna Tarska
Sprzęt używany przez Grotołazów ze Skawiny w latach 1963–1968:
1) kask
2) latarki – 2
3) lina – prusik
4) karbidówki: a) szturmowa, b) postojowa
5) haki – 8 rodzajów
6) karabinki – 2
7) młotek
8) raki – stalowe kolce zakładane na buty, służące do chodzenia po lodzie
9) „granat” – maszynka spirytusowa do gotowania; w latach 60 – rewelacja!
10) plecak – szturmówka, używany wyłącznie w jaskini
11) pojemnik na masło, smalec itd.
12) czajniczek do gotowania herbaty.
Jacek Sztejnbis

Skąd się wzięła nazwa
„Dworek Ludwikowskich”?

K

iedy remont budynku przy ul. Mickiewicza 26 miał się już ku końcowi, w magistracie zaczęto przemyśliwać nad tym, jak nazwać
ten obiekt. Wiadomo było, że wróci tam Biblioteka Miejska, a górę
zajmie Muzeum Regionalne. Miało też tam się znaleźć pomieszczenie dla
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Użytkowników jednak można zmienić,
a nazwa powinna być trwała – taka, żeby się łączyła w świadomości skawinian z tym i tylko tym miejscem. Miała też podkreślać fakt, że wszystkie
mieszczące się tam instytucje tworzą wspólną przestrzeń kulturową.
Ten ładny budynek, wzniesiony w 1925 r., miał niegdyś od frontu taras
i schody do ogrodu. Taras już dawno zburzono, drzwi zamurowano, ściany
odarto z pnącego się po nich dzikiego wina, ale poza tym domostwo zachowało cechy architektoniczne dworku. Nazwisko Ludwikowskich nasunęło
się samo i to z dwóch powodów: po pierwsze – Ludwik Ludwikowski był
właścicielem tego obiektu przez około trzydzieści lat, po drugie – pan Ludwik był potomkiem starej, zasłużonej skawińskiej rodziny, której tradycje
sam kontynuował.
W dokumentach z 1774 r. widnieje nazwisko Mikołaja Ludwikowskiego,
który w owym czasie był wójtem w Skawinie. Dwanaście lat później niejaki
Feliks Ludwikowski pełnił funkcję pisarza w magistracie. Dziadek Ludwika,
Seweryn, przez trzynaście lat burmistrzował w Skawinie (1881–1894), a jego
syn Stanisław pełnił tę funkcję dwukrotnie: w latach 1902–1909 i w wolnej
Polsce w latach 1923–1927. Był też pomysłodawcą założenia w Skawinie
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rola”. Jego nazwisko figuruje na liście
członków założycieli tej zasłużonej placówki. Sam właściciel „Dworku”,
Ludwik, po II wojnie światowej przez pewien czas przewodniczył Miejskiej
Radzie Narodowej, ale wkrótce okazało się, że pochodzi – o zgrozo! – z bogatej rodziny, więc żadnym sposobem do władz się nie nadaje. Natomiast
przez długie lata był prezesem TKS Skawinka.
Co zaś do bogactwa, to istotnie przed 1939 rokiem Ludwikowscy należeli do najbogatszych mieszkańców Skawiny. Pomagali paru rodzinom, które
z trudem wiązały koniec z końcem. Stanisław i jego żona ufundowali dzwon
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do kościoła parafialnego. Przetrwał on wojnę, ukryty przed konfiskatą – pozostałe dwa zostały zabrane przez okupantów.
Siostra Ludwika Ludwikowskiego, Barbara Buczek, która po wojnie
przedostała się do Anglii, jest autorką pięknej książki Scarlett alla polacca.
Całą jej pierwszą część wypełniają wspomnienia ze skawińskiego dzieciństwa i młodości Autorki. Warto przeczytać!
Anna Kudela

Dawne meandry rzeki Skawinki
zapisem dziejów miejsca
Koncepcja projektowa parku meandrów w Skawinie
Krajobraz, czyli projektowanie w zgodzie z genius loci

K

rajobraz to obraz, rzeźba, kompozycja wykreowana przez naturę
i człowieka na przestrzeni wieków. Zmiany w ukształtowaniu terenu są zapisem dziejów miejsca, które odczytać można poprzez
analizy map z różnych okresów pod względem komunikacyjnym, podziałów
własnościowych, obiektów budowlanych, systemów wodnych oraz szaty roślinnej. Aby właściwie zinterpretować mapy, konieczne są wnikliwe studia
historii miejsca. Wynik analiz jest syntezą historii krajobrazu.
Analizy uwarunkowań terenu – w kontekście otoczenia przeprowadzone
na bazie map i badań terenowych w połączeniu z otrzymaną syntezą historii
krajobrazu – tworzą podstawę do wykonania projektu aranżacji przestrzeni
wpisanej w krajobraz i podkreślającej jego sacrum. Dopełnieniem jest program funkcjonalny, odpowiadający oczekiwaniom potencjalnych użytkowników terenu. Organizuje przestrzeń, a także stanowi opowieść o dziejach
miejsca wyrażoną metafizycznie i symbolicznie. Język krajobrazu pełen jest
aluzji i znaczeń, a do jego odczytania i zrozumienia angażowane są wszystkie zmysły. Przedstawione podejście do projektowania z uszanowaniem genius loci uwzględnione zostało w koncepcji projektowej rozbudowy parku
miejskiego w Skawinie.

Park meandrów opowieścią o dziejach miejsca
Teren projektowanego Parku Meandrów obejmuje fragment doliny rzeki Skawinki, która 4 km dalej wpływa do Wisły. Znajduje się w centrum
Skawiny, miasta graniczącego z Krakowem od strony południowo-zachodniej. Obszar objęty opracowaniem to istniejący park miejski oraz obecnie
niezagospodarowany teren rozbudowy parku znajdujący się po południowej
stronie wału przeciwpowodziowego. Założeniem projektu było wydobycie
genius loci, wyrażenie tożsamości Ziemi Skawińskiej w wykreowanej prze-
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strzeni kulturowo-rekreacyjnej poprzez podkreślenie historycznych układów
przestrzennych i niematerialnych wartości kultury.
Zanim powstało miasto Skawina, istniała już nazwa przepływającej tędy
rzeki Skawinki, pierwotnie zwanej Skauina. Znaczenie etymologiczne jej
nazwy to „kręcić się”, co odpowiadało jej pierwotnemu charakterowi1. W latach 1278–1564 Skawinka była rzeką graniczną między Księstwem Oświęcimskim a Królestwem Polskim2. Rzekę przecinał solny trakt handlowy wielicko-oświęcimski. Funkcjonowała tu komora celna, która niewątpliwie stała
się zalążkiem miasta Skawiny.
Skawinka na przestrzeni wieków zmieniała swoje położenie, wijąc się
licznymi meandrami. Dowodzą tego wyniki analiz historycznych map, relikty koryta rzeki czytelne w aktualnym podziale katastralnym oraz zachowane
dziś starorzecza3. W połowie XX wieku nastąpiła regulacja rzeki, przez co
utraciła ona swój naturalny charakter.
Na podstawie otrzymanej syntezy meandrów Skawinki powstała koncepcja Parku Meandrów. Ślady zakoli w dolinie Skawinki są zapisem dziejów
miejsca. Teren opracowania podzielony został na wnętrza krajobrazowe,
zwane Meandrami: Dziejów, Zmysłów, Czasu, Cywilizacji, Natury. Tematyka poszczególnych miejsc związana jest ściśle z uwarunkowaniami terenu oraz jego relacją z otoczeniem. Wykreowane wnętrza łączy aleja główna
Parku Meandrów, będąca syntezą historycznych zakoli.
Meander Dziejów to teren obejmujący zabytkowy park z Sokołem oraz
zaadaptowane starorzecze do wału przeciwpowodziowego. Jest obszarem
najmniejszej ingerencji projektowej. Spełnia funkcję poznawczą historii miasta. Parking przy parku od strony ul. Żwirki i Wigury (dawnej ul. Stawowej)
E. Kacperski, Skawina, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK):
portal Polska.pl [online], Polska.pl/Miasta w Dokumencie Archiwalnym/Skawina [dostęp: 20 października 2009]. Dostępny w Internecie: http://skawina.polska.pl/miastodzisiaj/index,Skawina,id,310089.htm
2 T. Dybeł, Skawinka – rzeką graniczną, Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”, portal www.naszradziszow.com [online], Strona główna/Artykuły o Radziszowie/
Skawinka – rzeką graniczną [dostęp: 28 listopada 2009]. Dostępny w Internecie:
http://www.naszradziszow.com/pl/art36.php
3 Analizy historyczne wykonane na podstawie map katastralnych Skawiny
z 1785 r., z przeł. XVIII/XIX w. i z 1846 r., uzyskanych ze Zbiorów Kartograficznych Archiwum Państwowego w Krakowie.
1
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Ryc. 1. Wydzielone meandry tematyczne tworzące Park Meandrów, oprac. aut.

to strefa wejścia do parku. Projektowany parking i zabudowa podkreślają
historyczny układ z zaznaczeniem obrysu dawnego stawu, być może reliktu fosy miejskiej. W miejscu historycznego mostu na rzece zaproponowany został pomost – jako symboliczne zaznaczenie miejsca przeprawy przez
Skawinkę na solnym szlaku handlowym. Zastosowane zabiegi krajobrazowe
mają na celu podkreślenie, wydobycie wartości historycznych i kulturowych
świadczących o tożsamości lokalnej.
Przestrzeń Meandra Zmysłów obejmuje fragment doliny przewidziany w planach miejscowych pod lokalizację centrum hipoterapii. Stanowi
pierwszy etap rozbudowy parku. Na fragmencie doliny, stanowiącym obecnie teren otwarty, zaprojektowany został tor wyścigów konnych z trybunami
wpisanymi w skarpę. Fontanna jako serce Meandra Zmysłów koresponduje
z Ogrodem Zmysłów, zlokalizowanym w sąsiedztwie zabudowy stadniny
z myślą o łatwym dostępie dla niepełnosprawnych. Jest to ogród sensoryczny, będący uzupełnieniem zasadniczego programu hipoterapeutycznego.
Meander Czasu jest miejscem, gdzie rzeka pozostawiła najwięcej śladów. Wydobycie zanikających dziś starorzeczy i podkreślenie zmienności
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Ryc. 2. Widok z wału przeciwpowodziowego: po lewej stronie projektowany tor wyścigów
konnych (Meander Zmysłów), po prawej istniejący park (Meander Dziejów), oprac. aut.

rzeki regularnymi ścieżkami to krajobrazowa aranżacja, której motywem
przewodnim jest przemijanie. Wzdłuż pierwszej ścieżki kwiaty kwitną wiosną, wzdłuż drugiej latem, wzdłuż trzeciej jesienią. Kwiaty w odcieniach
błękitu i fioletu to symbol zmieniającego się układu rzeki, upływu czasu, pór
roku. Zainstalowany w starorzeczu zegar wodny kroplami odmierza upływające godziny. Teren dawnego kąpieliska betonowanego został przekomponowany i dostosowany do potrzeb przystani spływu kajakowego. Z Meandra
Czasu kładka ukierunkowana osiowo na kominy elektrowni (symbol przejścia do części industrialnej) prowadzi do Meandra Cywilizacji.
Meander Cywilizacji znajduje się po stronie rzeki, gdzie rozwija się
przemysł. W tej części park ma charakter industrialny. Centrum Meandra
Cywilizacji stanowi Ogród Cywilizacji, który składa się z trzech głównych
sektorów tematycznych. Fantom Huty Aluminium związany jest z historią
przemysłu, a w szczególności z działalnością huty. Krajobrazowa Aranżacja
Tablicy Mendelejewa przedstawia układ okresowy pierwiastków i ich właściwości w sposób logiczny i łatwy do odczytania. Ekoprzestrzeń porusza
problematykę pozyskiwania i wykorzystywania energii odnawialnej.
Meander Natury jest terenem przyrodniczym, przez który przeprowadza
system pomostów edukacyjnych z siedmioma przystankami tematycznymi.
Teren połączony jest z drugą stroną rzeki kładką pieszą, która prowadzi na wał
przeciwpowodziowy w miejsce historycznego wpływu rzeczki Młynówki.
Meandry tematyczne powiązane są siecią ścieżek głównych sectio i dopełniających ambulatio. Ścieżki istniejące na terenie Meandra Dziejów, czyli
obecnego parku, zachowują swój układ. Aktywny wypoczynek umożliwiają
wytyczone szlaki turystyczne o urozmaiconym programie, jak ścieżki rowerowe, konne, piesze, a także tematyczne szlaki poznawcze – przyrodnicze,

24

Ryc. 3. Po lewej: wizualizacja projektu Ogrodu Cywilizacji, na pierwszym planie Krajobrazowa
Aranżacja Tablicy Mendelejewa, w tle Fantom Huty Aluminium. Po prawej: element Tablicy
Mendelejewa – pierwiastek aluminium, oprac. aut.

kulturowe, historyczne. Szlaki dzielą się na lokalne oraz ponadlokalne – powiązane ze szlakami zewnętrznymi.
Układ zieleni podkreśla organiczny charakter założenia krajobrazowego.
Przecinka drzew symbolizuje przebieg historycznej drogi do Radziszowa
z XVIII w. Podział łanowy pól, istniejący od wczesnego średniowiecza, podkreślają pasy śliwy tarniny (Prunus spinosa), gatunku charakterystycznego
na miedzach w krajobrazie Polski.
Zbiorowiskiem naturalnym występującym w dolinie Skawinki jest łęg
topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum). Ze względu na charakterystyczny wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość pnączy jest namiastką
dżungli, lasu higromegatermicznego, nazywanego zielonymi płucami Ziemi.

Zakończenie
Koncepcja Parku Meandrów jest głęboko zakorzeniona w dziejach miejsca. Meandry snują opowieść o Ziemi Skawińskiej, uczą pełnego postrzegania świata wszystkimi zmysłami, skłaniają do refleksji nad przemijaniem,
pokazują potęgę natury i pozycję człowieka w ekosystemie.
Park Meandrów aktywuje hasło W zdrowym ciele, zdrowy duch, którym
posługiwali się ojcowie skawińskiej rekreacji – Sokoli. Projekt wpisuje się nie
tylko lokalnie w środowisko Skawiny, ale i ponadlokalnie w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego, której główne hasło brzmi: Małopolska
regionem (…) silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie.
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Genius loci to niematerialna wartość, która czyni przestrzeń indywidualną. Odczytanie najistotniejszych cech miejsca świadczących o jego tożsamości i zmaterializowanie ich językiem krajobrazu sprawia, że znaczenie
metafizyczne staje się ogólnie dostrzegalne. Koncepcję Parku Meandrów
współtworzy projekt krajobrazowy wraz z programem ideowym. Przestrzeń
nabiera indywidualnego charakteru, jest dopełnieniem miasta, wyrazem tradycji, kultury, historii, z uszanowaniem sacrum przyrody.
arch. kraj. Katarzyna Wątor-Kmita
katarzynawk@gmail.com
Koncepcja rozbudowy Parku Miejskiego w Skawinie – Park Meandrów
otrzymała nagrodę „Labirynt 2010” – przyznawaną za dyplom roku z architektury krajobrazu.
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W hołdzie pomordowanym
w KL Auschwitz
27 stycznia 2010 roku na obchody 65 rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady KL Auschwitz-Birkenau przybyli więźniowie
i politycy z ponad 40 krajów oraz wiele innych osób chcących wziąć udział
w uroczystości. Była tam również reprezentacja Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Boh. Monte Cassino ze Skawiny. W obozie
oświęcimskim harcerze zapalili znicz pod Ścianą Straceń na dziedzińcu Bloku 11, przeszli przez Plac Apelowy, by następnie zatrzymać się na chwilę
zadumy przed osławioną bramą z napisem „ARBEIT MACHT FREI”.
Z obozu w Oświęcimiu (Auschwitz) udali się do obozu Brzezinka (Birkenau) na miejsce głównych obchodów. Chcąc wziąć udział w uroczystości
musieli poddać się ścisłej kontroli funkcjonariuszom BOR-u. W obozie żeńskim w Brzezince byli zobaczyć jeden z baraków mieszkalnych dla więźniarek, ruiny krematorium i rampę kolejową, na której wysadzano więźniów
z wagonów. Podczas zwiedzania terenów obozu spotykali liczne grupy młodzieży niemal z całego świata, m.in. z USA, Izraela, Włoch, Francji. Młodzi
ludzie lgnęli do harcerzy, porozumiewali się po angielsku lub na migi, gdy
brakowało znajomości słów.

W zwartym szyku harcerze przeszli przez bramę oświęcimskiego obozu śmierci.
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Harcerska warta przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu w Auschwitz-Birkenau

Główne uroczystości odbyły się przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar
Obozu. Uczestniczyło w nich ok. 150 b. więźniów, osobistości takie jak:
prezydent Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, premier Izraela Beniamin
Netanjachu, szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, przedstawiciel
Rosji, minister edukacji i nauki Andriej Fusenko, a także ambasadorowie
i przedstawiciele kilkudziesięciu innych krajów. Były to wielce przejmujące
chwile, pełne refleksji i zadumy oraz kłębiących się myśli i uczuć, próby wyobrażenia sobie tego, co się tu działo, jak człowiek człowiekowi mógł zgotować tak okrutny los. Panująca w tym dniu pogoda, silny mróz, przejmujący
i przenikający na wskroś chłód – dodatkowo wspomagały siłę wyobraźni.
Jak wygłodzeni ludzie w pasiakach i drewniakach byli w stanie pracować,
żyć, godzinami stać na apelach, znosić okrucieństwo i upokorzenie? Jak silna była ich wola przeżycia mimo wszystko...
Harcerze NZH „Czerwony Mak” wystawili honorową wartę z pochodniami pod Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, złożyli wieniec
z napisem „PAMIĘTAMY” na biało-czerwonej szarfie oraz zapalili znicze
i oddali cześć pamięci pomordowanych przez salutowanie.
Wzruszającym wszystkich był moment złożenia zapalonego znicza przez
byłą więźniarkę o numerze obozowym P 86356 Jadwigę Bogucką w asyście
d-ha Krzysztofa Brandysa i d-ha Dominika Kudły. Pani Boguckiej udało się
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Była więźniarka p. Jadwiga Bogucka i jej asysta, nasi harcerze, druhowie Krzysztof Brandys
i Dominik Kudła, złożyli pod pomnikiem zapalone znicze, symbol trwałej, ponadpokoleniowej
pamięci o ofiarach totalitaryzmu.

doczekać szczęśliwej chwili oswobodzenia. Tragiczny los większości podzieliła natomiast druhna Irena Oliwianka – nauczycielka nauczania początkowego Publicznej Szkoły Powszechnej Żeńskiej nr 2 w Skawinie. Została
aresztowana przez Niemców 4 września 1941 roku i więziona przez kilka
miesięcy na Montelupich w Krakowie. 30 maja 1942 r. została przewieziona
do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginęła 3 grudnia 1942
roku jako numer obozowy 7564.
Uroczystości w Oświęcimiu-Brzezince pokazały, iż świat cały pamięta
o tragicznych losach milionów pomordowanych i nie pozwoli, aby kiedykolwiek poszły one w zapomnienie.
Kazimierz Dymanus

Katyń – ocalić od zapomnienia…

13

kwietnia 2010 r. w Gimnazjum nr 2 w Skawinie odbyła się niezwykle podniosła uroczystość. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej
nauczyciele i uczniowie uczcili pamięć Polaków zamordowanych
na nieludzkiej ziemi przez sowietów. Inicjatorką i organizatorką tej uroczystości była pani Kamilla Jaśnikowska, nauczycielka historii.
Pomysł przygotowania tej niezwykłej lekcji historii zrodził się już we
wrześniu 2006 r., kiedy to wspomniana wcześniej pani Jaśnikowska oraz
druga nauczycielka historii pani Małgorzata Kania-Niedbała brały udział
w szkoleniu zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli „Katyń – ludobójstwo niezawinione”. Wraz z innymi uczestnikami tego szkolenia wzięły udział w wyprawie, w czasie której odwiedziły
między innymi Smoleńsk i Katyń. W Katyniu, składając hołd pomordowanym, zebrały trochę ziemi i przywiozły ją do Skawiny z zamiarem godnego
jej uczczenia. W 2008 r. na stronach internetowych pojawiła się informacja
o programie edukacyjnym „Katyń – ocalić od zapomnienia” skierowanym
do dzieci i młodzieży, nauczycieli i wychowawców, duszpasterzy i wszystkich tych, którym bliska jest prawda i mądrość płynące z faktów historii.
Mottem Programu są słowa Jana Pawła II: Człowiek nie może pozwolić,
żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która
go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego
człowieczeństwie. Główną jego ideą jest akcja sadzenia 21 857 dębów dla
uczczenia oficerów zamordowanych na nieludzkiej ziemi w kwietniu 1940
roku. Panie Jaśnikowska i Kania-Niedbała podjęły decyzję o przystąpieniu
do tego programu. Po wystosowaniu zgłoszenia do udziału w nim (w maju
2008 r.) szkoła otrzymała informację zwrotną, że naszym zadaniem będzie
uczczenie generała Ludwika Pawlikowskiego. Wybór daty przeprowadzenia
uroczystości nie był trudny, 70. rocznica śmierci generała Pawlikowskiego
– 13 IV 2010 r.

32

I tak nadszedł wyznaczony dzień. Dzień poprzedzony sobotą 10 kwietnia, kiedy to ziemia katyńska przyjęła kolejną, jakże tragiczną polską ofiarę.
Hołd ofiarom Katynia 1940 i 2010 złożyli uczniowie, nauczyciele oraz goście zaproszeni na tę podniosłą uroczystość.
Obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozpoczęła msza święta w kościele Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, celebrowana przez
księdza kanonika Jana Cieślika. Intencjami mszy świętej objęto:
– generała brygady Ludwika Pawlikowskiego zamordowanego w Katyniu,
– zamordowanych na Wschodzie skawinian:
– pułkownika Andrzeja Hałacińskiego zamordowanego w Katyniu,
– generała broni Stanisława Hallera zamordowanego w Charkowie,
– aspiranta Policji Państwowej Stanisława Klimasa zamordowanego w Twerze,
– aspiranta Policji Państwowej Zygmunta Majdzika zamordowanego w Twerze,
– kapitana Józefa Krzemińskiego zamordowanego w Katyniu,
– wszystkich Rodaków zamordowanych na Wschodzie oraz Rodaków, którzy zginęli w sobotniej katastrofie lotniczej.
W czasie mszy świętej celebrujący ją ksiądz kanonik powiedział, że
tak jak musiało nastąpić ukrzyżowanie, by mogło stać się zmartwychwstanie, tak musiały się dokonać tragedie – ta sprzed 70 lat i ta ostatnia,
by świat się przebudził, by ojczyzna zmartwychwstała, by zrodziło się
dobro: pojednanie ludzi i narodów, szacunek dla człowieka, przebaczenie i miłość. Podkreślił też, że ważne jest, byśmy nie zmarnowali przesłania tych wydarzeń i byśmy, niczym dąb, ciągle wzrastali. Później
nastąpiło poświęcenie urny z ziemią katyńską, którą asysta, w skład której wchodzili druh Krzysztof Sroka oraz druhny Barbara Młynarczyk
i Patrycja Windak z drużyn ZHR działających przy Gimnazjum nr 2, zaniosła przed budynek szkoły. Tam też w pochodzie udali się wszyscy przybyli
na tę uroczystość: poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich,
harcerki i harcerze z drużyn ZHR „Gniazdo” i „Korzenie”, zaproszeni goście
oraz uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Wśród gości obecni byli między
innymi: burmistrz Miasta i Gminy Skawina pan Adam Najder, kierownik
Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury pan Paweł Kolasa, ksiądz kanonik
Jan Cieślik, krewni zamordowanych na Wschodzie skawinian: córki Zyg-
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munta Majdzika – panie
Maria Stawarz i Weronika
Karczewska, jego wnuk
– pan Ryszard Majdzik,
krewny Stanisława Klimasa – pan Stanisław Cinal (któremu w tym miejscu chcemy podziękować
za pomoc w dotarciu
do informacji o pomordowanych skawinianach
oraz o ich krewnych), pani
Bogusława Juzaszek i pan
Maciej Gomułka, przedstawiciele Nadleśnictwa
Miechów, które podarowało szkole sadzonkę
dębu, przedstawiciele organizacji kombatanckich
oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół z terenu miasta
i gminy Skawina, mieszkańcy naszego miasta.
Odsłonięcie przez p. burmistrza tabliczki pamiątkowej
Przed budynkiem gimnazjum głos zabrali: dyrektor szkoły pani Elżbieta Gutierrez oraz burmistrz,
pan Adam Najder, który powiedział między innymi, że nie ma przyszłości bez
pamięci historycznej, a Skawina pamięta. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i uczczeniu minutą ciszy poległych w sobotniej katastrofie pani dyrektor wraz z burmistrzem zasadzili dąb pamięci, pobłogosławiony przez księdza
kanonika. Następnie pan Najder odsłonił pamiątkową tabliczkę na kamieniu
usytuowanym blisko dębu, na której umieszczono informację, komu on został
poświęcony. Kolejnym, jakże symbolicznym momentem było umieszczenie
przez uczniów gimnazjum obok pamiątkowego kamienia zapalonych zniczy,
będących wyrazem hołdu i pamięci ofiar lotniczej katastrofy z dnia 10 kwietnia.
Uwieńczeniem tej części obchodów był uroczysty apel poległych, odczytany
przez drużynowego 1. Skawińskiej Drużyny Harcerzy ZHR „Korzenie” pwd.
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Harcerze z drużyny „Korzenie” z urną zawierającą ziemię z katyńskich grobów

Piotra Mioduszewskiego. Jak mówili zebrani przed szkołą goście, właśnie
ten moment był niezwykle wzruszający, a ostatnie słowa apelu (Jeśli my zapomnimy o nich, niech Bóg zapomni o nas) sprawiły, że niejednej osobie łzy
spłynęły po policzkach.
Dalszy ciąg uroczystości odbył się w budynku gimnazjum. Już samo
wejście robiło duże wrażenie. Rozstawione na korytarzu brzozowe krzyże nasuwały jednoznaczne skojarzenia, a pogrążona w mroku scena w sali
gimnastycznej, nad którą umieszczono kopię płaskorzeźby „Matki Boskiej Katyńskiej” (którą namalowała nauczycielka plastyki pani Magdalena Szynkarczuk) oraz prosty sosnowy krzyż sprawiły, że wszyscy jeszcze
lepiej wczuli się w podniosłą, uroczystą atmosferę. Gdy po wprowadzeniu przy dźwiękach werbli sztandaru Gimnazjum nr 2 rozpoczął się montaż poetycki, nikt jeszcze w budynkach tej szkoły nie słyszał takiej ciszy.
Słowa Modlitwy Okupowanej Polski, wypowiadane kolejno przez uczniów
przygotowanych przez piszącą ten tekst Aleksandrę Mioduszewską, którym to słowom towarzyszyło zapalanie kolejnych świeczek na krzyżu (pomysł współautorki scenariusza pani Moniki Cichoń), sprawiły, że wszyscy
w ogromnym skupieniu czekali na to, co nastąpi dalej. A dalej były słowa
poetów: ks. Jana Twardowskiego, ks. Jerzego Czarnoty, Feliksa Konarskiego, Jana Olechowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Kazimiery Iłłakowiczówny, przeplatane odczytywanymi fragmentami pamiętnika odnalezionego
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Goście biorący udział w uroczystościach

w czasie ekshumacji zwłok w Kozielsku, którego autorem był zamordowany
tam Marian Gąsowski. Niektórzy naprawdę płakali! Zwłaszcza, że montaż
zakończyły słowa pochodzące z wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny, jakże
wspaniale wypowiedziane przez uczennicę klasy III d Monikę Wasyl:
(…) O, Boże,
z tej wichury, co pali pół świata,
zstąp i zamieszkaj, błagam Ciebie,
nie w dzieciach, nie w kwiatach,
nie w czystych duszach ani w jasnych wodach,
ale w sercach katów!
Gdy uczniowie biorący udział w montażu (Aneta Błaszczyk, Piotr Bobak, Anna Brożek, Żaneta Czara, Piotr Koń, Marcin Pałasz, Małgorzata Pospuła, Magdalena Sroka, Mateusz Śliwa i Monika Wasyl) zeszli ze sceny,
głos zabrał niezwykle wzruszony pan Ryszard Majdzik, który zwrócił się
do wszystkich uczniów słowami: To wasza Polska, wasza ojczyzna. Nigdy
nie zapomnijcie, że tożsamość narodowa jest dobrem każdego narodu, jest
wielką wartością.
Ostatnim akcentem uroczystości było przeniesienie urny z ziemią katyńską
do specjalnie przygotowanej gabloty. Obok urny w gablocie tej można zo-
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baczyć certyfikat zasadzenia dębu ku czci generała Pawlikowskiego, podpisany przez ojca Józefa Jońca – pijara, Prezesa Stowarzyszenia Parafiada,
który zginął w sobotniej katastrofie. Tutaj też można przeczytać informację
o generale Ludwiku Pawlikowskim oraz zobaczyć zdjęcia przedstawiające
moment pobierania ziemi katyńskiej przez panią Jaśnikowską.
Na zakończenie wszyscy przybyli goście mogli obejrzeć wystawę poświęconą mordowi w Katyniu, w tym skawińskim bohaterom nieludzkiej ziemi.
Obok wspomnianych w tekście osób w przygotowaniu tej uroczystości
pomagali także inni nauczyciele Gimnazjum nr 2: panie Anna Stekla, Beata
Samek, Anna Najberek-Ciepły, Renata Bysina, Elżbieta Szymańska, Magdalena Dziura oraz panowie Marcin Grala, Ireneusz Milc i Paweł Herod.
phm. Aleksandra Mioduszewska
nauczycielka języka polskiego,
instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Apel poległych
Los wojenny rozproszył Polaków po lądach i morzach świata. Mogiły
najlepszych synów Ojczyzny znaczą szlaki polskich wędrówek, walk i czynów bohaterskich w krajach Zachodu i Wschodu, Północy i Południa. Ale
serca ich na zawsze pozostały w Ojczyźnie. Nie możemy zapomnieć imion
i poświęcenia tych, którzy w walce o wolność Polski oddali to, co mieli najdroższego – życie.
Stajemy dziś – z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia
– do uroczystego Apelu Poległych. Apelu Polaków pomordowanych i zaginionych w czasie II wojny światowej.
Ich majętnością było tylko życie, ich winą – polskość, ich karą – cierpienie i śmierć, ich katem – system nieludzki.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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Wzywam Was – żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, rozstrzeliwanych przez wkraczające do Polski oddziały Armii Czerwonej.
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wołam Was – 250 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Was – jeńców
przymuszonych do katorżniczej pracy, za którą nie otrzymaliście ani zapłaty,
ani pożywienia.
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wzywam Was, jeńców – oficerów i policjantów z Kozielska, Starobielska
i Ostaszkowa. Was, pomordowanych przez NKWD. Was, zabitych bez sądu
strzałem w tył głowy w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w innych nieznanych nam miejscach.
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY
Wzywam Was, zamordowanych w Katyniu. Generale brygady Ludwiku
Pawlikowski, pułkowniku Andrzeju Hałaciński, kapitanie Józefie Krzemiński.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Wzywam Ciebie, zamordowany w Charkowie, generale broni Stanisławie Hallerze. Wzywam Was, zamordowanych w Twerze, aspiranci Policji
Państwowej – Stanisławie Klimasie i Zygmuncie Majdziku.
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wzywam Was, Polaków – mieszkańców Kresów Wschodnich, niewinnie aresztowanych i osadzonych w sowieckich więzieniach, deportowanych
w głąb Związku Radzieckiego.
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!

38

Wołam Was – Polaków przymusowo wcielonych do Armii Czerwonej,
których krew i śmierć znaczyły pola bitewne przez 5 lat wojny.
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wołam Was, żołnierzy, którzy po mękach deportacji i łagrów złożyli swoje kości w bojach pod Lenino i Monte Cassino. Wzywam Was wszystkich,
którzyście Polsce wierzyli, dla niej cierpieli i za nią ginęli na wszystkich
frontach.
WZYWAM WAS DO APELU!
POLEGLI NA POLU CHWAŁY!
Wołam Was, wszystkich Polaków – znanych z imienia i bezimiennych,
którym nie był dany powrót do kraju ojczystego, wszystkich zabijanych i katowanych za walkę o wolną i niepodległą Ojczyznę.
STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Jeśli my zapomnimy o Nich – niech Bóg zapomni o nas!

Noworoczne spotkania opłatkowe

N

asze tegoroczne spotkanie opłatkowe było pierwszym organizowanym przez nowy zarząd. Odbyło się w niedzielę 24 stycznia
2010 r. Zaprosiliśmy na nie wszystkich członków TPS, przedstawicieli władz miasta, stowarzyszeń i organizacji lokalnych. Zaszczycili nas
Goście: przewodniczący Rady Powiatu dr Krzysztof Karczewski, sekretarz
Powiatu Adam Wójcik, burmistrz Miasta i Gminy Adam Najder, ks. Jan Cieślik, wiceprezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury i zarazem prezes Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” Janusz Bierówka,
dyrektor Centrum Kultury i Sportu Janusz Bysina, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Michał Grzeszczuk, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Jaśkowice – Nasza Przyszłość”
Bronisław Bieś, wiceprezes SSPM Arkadiusz Wrzoszczyk, przedstawiciel
Podkrakowskiej Izby Gospodarczej Krzysztof Droździewicz, prezes Koła
PTTK w Skawinie Sławomir Sroka, przewodniczący Forum Mieszkańców
Miasta i Gminy Sławomira Żurek, przewodniczący Zarządu Osiedla Korabniki – Elżbieta Panek.
Z programem kolędowym, wokalno-instrumentalnym zawitał do nas zespół „Ostinato” z Czułowa pod kierunkiem naszego kolegi Lecha Greli, który
grał na skrzypcach i śpiewał. W skład zespołu wchodzą uczniowie ze Szkoły
Podstawowej z Czułówka i Czułowa; Natalia Romańska – śpiew i marakasy,
Anna Romańska – tamburyn, Krzysztof Matyda – akordeon. Zespół działa
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów; u nas wystąpił gościnnie. Melodie kolęd płynęły przed rozpoczęciem uroczystego spotkania,
w czasie jego trwania, w przerwach oraz na zakończenie.
Gości powitał i rozpoczął spotkanie prezes Zarządu TPS Jan Liskiewicz.
Przedstawił najważniejsze działania TPS, począwszy od ubiegłorocznego
Opłatka. Prezentacja tego gorącego okresu w naszej działalności społecznej
była obrazowana wyświetlanymi zdjęciami aranżowanymi przez p. Bronisława Biesia, za co mu bardzo dziękujemy. Uczestnicy spotkania mieli okazję, przy gorących napojach i ciastkach, przypomnieć sobie albo w ogóle
dowiedzieć się, jak nam upłynął miniony rok w działalności społecznej:
W I kwartale 2009 r. odeszli nasi nieodżałowani Koledzy: 15 I – długoletni działacz TPS, członek Zarządu od 1981 r., do 2005 r., przewodniczący
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Zarządu trzech kadencji – Stanisław Chmielek, 15 III – I przewodniczący
Zarządu, z legitymacją członkowską nr 1 i członek władz TPS do 2005 r.,
– Jan Gajniak. Mieli oni duży wkład w osiągnięcia TPS. Ich pamięć i innych
członków TPS, którzy odeszli, uczciliśmy chwilą ciszy, a zespół muzyczny
zagrał dla Nich Ciszę.
Oto najistotniejsze działania w minionym roku w skrócie – z wystąpienia
Przewodniczącego Zarządu:
– 4 III odbyło się pierwsze robocze spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń
i organizacji z terenu miasta i gminy z przedstawicielami Pracowni Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – w związku z rozpoczęciem przygotowań do dwudniowej sesji popularno-naukowej poświęconej naszemu regionowi. W dniu
rozpoczęcia sesji zaplanowane było otwarcie w budynku Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie wystawy poświęconej Skawinie i gminie. Po spotkaniu rozpoczęliśmy przygotowania do udziału w sesji oraz
wybrania z naszych zbiorów eksponatów i materiałów na wystawę.
– Od stycznia do maja uczestniczyliśmy w różnych imprezach, spotkaniach
i uroczystościach w mieście i gminie, na które byliśmy zapraszani.
– 29 V odbyło się nasze Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Po zebraniu ukonstytuowały się nowo wybrane władze TPS. Pięciu
członków Zarządu przygotowało referaty na sesję, która odbywała się
w dniach 17 i 18 IX i zaprezentowało je na sesji. Przedstawiciele Zarządu
J. Liskiewicz i A. Kudela uczestniczyli w dniu 17 IX w otwarciu wystawy
poświęconej naszemu regionowi. Referaty na sesji wygłosili A. Kudela,
E. Tarnopolska, K. Skałuba, Z. Liskiewicz i J. Liskiewicz.
– W wakacje kol. J. Liskiewicz podejmował dalsze starania związane z renowacją zabytkowych nagrobków.
– Od września rozpoczęliśmy inwentaryzację naszych zbiorów – spis z natury – przygotowując się do przekazania większej ich części do muzeum,
o którego powstaniu dawno marzyliśmy. Inwentaryzacja była prowadzona w bardzo uciążliwych warunkach. W lokalu było zimno, dach przeciekał. Kurz unoszący się z rozpakowanych pudeł osiadał na wszystkim
w pomieszczeniu, które zastawione meblami i pudełkami bardzo trudno
było nam dosprzątać. Dłuższe przebywanie w naszej siedzibie było niemożliwe. Przez osiem miesięcy w tych warunkach odbywały się posiedzenia Zarządu TPS i inne czynności.

41

– Po wyremontowaniu budynku przy ul. Mickiewicza nastąpiła przeprowadzka, tym razem do piwnicznych pomieszczeń budynku – w dniu 16 I.
W perspektywie mieliśmy przygotowanie eksponatów do pierwszej wystawy na otwarcie muzeum.
– Jesienią trwały prace na cmentarzu przy czyszczeniu i renowacji nagrobków na grobach objętych planem renowacji. Te prace pilotował i osobiście w dość dużej części wykonywał Przewodniczący Zarządu.
– 1 XI zorganizowaliśmy na obu cmentarzach kolejną kwestę na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym. Przed Wszystkimi Świętymi 2009 r. została założona strona internetowa Towarzystwa:
www.tps.skawina.pl. Informacje o niej zamieściliśmy na cegiełkach wręczanych Darczyńcom podczas III kwesty. Rozdano 2000 szt. cegiełek.
– W obu przeprowadzkach korzystaliśmy z pomocy Dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej M. Grzeszczuka i Pracowników Biblioteki, za co
serdecznie dziękujemy.
– Rok ubiegły był trudny i bardzo pracowity w naszej działalności.
Po prezentacji naszej działalności na spotkaniu opłatkowym zabrał głos
p. burmistrz Adam Najder, składając życzenia obecnym i przedstawiając
plany związane ze współpracą z TPS, z powstającym muzeum, z nowymi
inwestycjami w mieście i gminie.
Następnie ks. Jan Cieślik pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim noworoczne życzenia. Uczestnicy spotkania łamali się opłatkiem i składali sobie
życzenia.
Noworoczne życzenia dla mieszkańców miasta i gminy złożyła autorka
niniejszego artykułu słowami swoich wierszy: W wigilijny wieczór i W Nowym Roku”. Przedstawiła również swój wiersz Nasza Skawina.
Później odbył się poczęstunek przy tzw. „szwedzkim stole”, przygotowanym i sponsorowanym przez państwa Annę i Adama Styrylskich, jak w ub.
roku. Stół był bogato i estetycznie zastawiony. Państwo Styrylscy otrzymali
od nas serdeczne pisemne podziękowania i symboliczny upominek w postaci
dużego albumu.
Podobne podziękowanie przygotowaliśmy dla p. Tadeusza Sokala, który
pomagał nam w pracach renowacyjnych na cmentarzu – nie tylko odpłatnie,
ale ze względu na nieobecność na naszym Opłatku otrzyma je w innym terminie.
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Bardzo dziękujemy
kol. Lechowi Greli i jego
zespołowi za uczestnictwo w spotkaniu z pięknym śpiewem i muzyką.
Po poczęstunku wspólnie
kolędowaliśmy, a także
na końcu – zespół zagrał
kilka pieśni ludowych.
Rozmowy towarzyskie
i śpiew przedłużyły sympatyczną atmosferę spot- Kapela „Ostinato” z Czułowa, pod kierunkiem Lecha Greli
kania. Niech spełnią się
życzenia, które składaliśmy i otrzymaliśmy.
W przeddzień naszego Opłatka dwie osoby reprezentowały nasz Zarząd na
tradycyjnym opłatkowym spotkaniu Małopolskiego Związku Regionalnych
Towarzystw Kultury. W spotkaniu uczestniczyły: C. Kopeć i K. Skałuba.
Przebiegło ono podobnie jak w ubiegłych latach. Rozpoczęło się w kościele
oo. Karmelitów na Piasku przy ul. Karmelickiej mszą świętą odprawioną
przez ks. Władysława Pilarczyka, prezesa MZ RTK. Później spotkaliśmy się
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, gdzie gościła nas p. dyrektor Anna
Wiśniewska. Obecni byli członkowie Zarządu MZ RTK; członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP Eugeniusz Skoczek, redaktor
naczelny rocznika „Małopolska. Rejony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”
dr Edward Chudziński, sekretarz redakcji dr Sylwester Dziki i przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych.
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć członków stowarzyszeń regionalnych,
którzy zmarli w ub. roku. Ks. Władysław Pilarczyk pobłogosławił opłatki,
złożył wszystkim regionalistom życzenia, a następnie wszyscy nawzajem
przekazywali sobie życzenia.
Podczas mszy świętej i w czasie spotkania słuchaliśmy kolęd w stylu
krakowskim w wykonaniu zespołu regionalnego z Mydlnik, z oprawą muzyczną. Po złożeniu życzeń – przy herbacie, kawie i ciastkach odbywały się
rozmowy na temat działalności stowarzyszeń i wymiana ich publikacji. My
obdarzyliśmy przedstawicieli stowarzyszeń naszymi „Informatorami”. Od
Zarządu MZ RTK otrzymaliśmy kilka egzemplarzy Informatora MZ-RTK
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Sptotkanie opłatkowe w Radziszowie. Od lewej: J. Liskiewicz, C. Kopeć, K.Skałuba

„Regionalista Małopolski”, w którym 5 stron tekstu (na 20) poświęcone jest
naszym Prezesom TPS, którzy odeszli na zawsze w ub. r. – Stanisławowi
Chmielkowi i Janowi Gajniakowi. Jest to tekst wysłany przez nas do redakcji
tego informatora, wzbogacony o opisaną przez Zarząd MZ RTK „Działalność Stanisława Chmielka w strukturach wojewódzkich Regionalnych Towarzystw Kultury” na większej części ostatniej z tych 5 stron.

*
29 stycznia nasza trzyosobowa delegacja w składzie: J. Liskiewicz,
C. Kopeć i K. Skałuba uczestniczyła w Spotkaniu Opłatkowym w Radziszowie, organizowanym przez Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” oraz „Stowarzyszenie Kobiet Twórczych” w Radziszowie, któremu przewodzi p. Maria
Wiecheć. Było to spotkanie wieczorne, rozpoczęło się o g. 18:30. W uroczystości uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Kuflowski,
ks. proboszcz parafii Radziszów Stanisław Kamionka i radni miejscy z Radziszowa.
Życzenia noworoczne obecnym złożyli: M. Kuflowski i J. Bierówka,
J. Liskiewicz – w imieniu Zarządu TPS oraz ks. proboszcz S. Kamionka,
który też pobłogosławił opłatki. Później nastąpiło wzajemne osobiste składanie życzeń. Zanim rozpoczęło się spotkanie oraz w trakcie jego trwania grała
i śpiewała kolędy Kapela Ludowa z Radziszowa.
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W czasie spotkania prezes J. Bierówka przedstawił wyniki tradycyjnego
konkursu na najładniejszą dekorację i oświetlenie posesji w okresie świąteczno-noworocznym. Właściciele wyróżnionych posesji zostali nagrodzeni.
„Kobiety Twórcze” przygotowały smaczny, urozmaicony poczęstunek
dla uczestników spotkania. Wysłuchaliśmy też wiersza p. Celiny Piętkowskiej na temat wzajemnej współpracy radziszowskiej społeczności.
Czuliśmy się bardzo dobrze w gronie Radziszowian. Wpisaliśmy się –
w imieniu Zarządu – do kroniki Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”. Nasza
współpraca ze Stowarzyszeniem trwa od jego początków i rozwija się.
Kazimiera Skałuba

Muzeum Skawińskiej Ziemi
Wreszcie po wielu latach
spełniły się nasze marzenia
Wystawa „Dzieje Skawiny”
w muzeum się zmienia.
Przez ponad ćwierć wieku pamiątki
świadczące o miasta przeszłości
Gromadziliśmy wytrwale
i z myślą o potomności.
Mieli w tym udział koledzy,
których dziś nie ma tu z nami
Niektórzy odeszli na zawsze…
a inni są tutaj myślami.
Sześć i pół wieku historii
naszej Skawińskiej Ziemi
Znajdzie odbicie w muzeum,
które rozwijać chcemy.
Są w tej historii karty
pisane zgłoskami złotymi
Znaczone męstwem, patriotyzmem,
wydarzeniami ważnymi.
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Dziś Radnym i Burmistrzowi
składamy podziękowanie
Za wsparcie naszej idei
i wszelkie podjęte działanie
Aby powstało muzeum
jako nasze wspólne dzieło
I od dnia dzisiejszego
działalność swą rozpoczęło.
Dziś cała Skawińska Ziemia
radosny dzień przeżywa
Niech każdy zakątek tej ziemi
tu swoją przyszłość odkrywa.
Dla naszej Małej Ojczyzny
dziś zbiory przekazujemy
W rozwoju tego muzeum
swój udział także mieć chcemy.
W pejzaż Skawińskiej Ziemi
muzeum dzisiaj wrasta.
Niech będzie jej obrazem
i wizytówką miasta.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny słowami Kazimiery Skałuby.
19 II 2010 r.

Nasze Sprawy
Grudzień 2009
Trwa inwentaryzacja naszych zbiorów. Komisja spisowa pracuje teraz codziennie, bo wielkimi krokami zbliża się czas powrotu naszych zbiorów do
przebudowanego na potrzeby muzeum i biblioteki budynku przy ul. Mickiewicza 26. Spisane eksponaty pakuje się od razu do wielkich pudeł, by
usprawnić przeprowadzkę. Jest to naprawdę ciężka praca, tym cięższa, że
lokal jest ciasny, załadowany meblami i pudłami do granic niemożliwości
i na domiar złego niedogrzany. Ale przynajmniej widać już koniec tej drogi przez mękę i to dodaje ludziom sił. Chuchając w zziębnięte dłonie kursują slalomem między sprzętami, przesuwając już zapieczętowane, gotowe
do przetransportowania pudła w stronę korytarza.
W mieście od początku grudnia panuje przedświąteczny nastrój. Skawina
tonie w światłach, a na ulicach można spotkać Świętego Mikołaja, czasem
z całym orszakiem. Niestety ten współczesny Mikołaj w nikłym stopniu
przypomina swój święty pierwowzór. Kojarzy się raczej z krasnalami z filmu
Disneya albo z lansowanym przed laty Dziadkiem Mrozem, który mimo odgórnego poparcia jakoś się w społeczeństwie nie przyjął. Dobrze, że chociaż
aniołki z orszaku nie upodobniły się do tych okropnych lalek Barbie!
20 grudnia
Pod ogromnym namiotem na parkingu odbył się gminny konkurs na najpiękniejszy tradycyjny stół wigilijny. Koła gospodyń i różne stowarzyszenia
kulturalne z terenu gminy prezentowały świąteczne potrawy na stole nakrytym zgodnie z lokalną tradycją oraz choinki przystrojone własnoręcznie zrobionymi łańcuchami i innymi ozdobami. Członkowie jury kosztowali różnych potraw i oceniali je według podanych w regulaminie konkursu
kryteriów, wśród których niepoślednią rolę odgrywała wierność tradycji.
Wysokie oceny zyskiwały również tradycyjne potrawy z dodatkami nowo
wprowadzonymi na rynek: takim właśnie przebojem, łączącym starodawne
przepisy z nowinkami kulinarnymi okazały się „czarne pierogi” z rybami
i ośmiornicą. Pychota! Palmę pierwszeństwa zdobyło jednak Stowarzyszenie Kobiet Twórczych z Radziszowa, które perfekcyjnie przygotowało i stół,
i choinkę, i opowieść o świątecznych potrawach oraz o samej wieczerzy wi-
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gilijnej. Wszyscy członkowie jury otrzymali od pań z Radziszowa przepisy
na serwowane przez nie dania.
Drugie miejsce zdobyło Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu z Woli
Radziszowskiej, a trzecie – Koło Gospodyń Wiejskich z Jaśkowic. Trzy kolejne wyróżnienia przyznano Kołom Gospodyń Wiejskich z Krzęcina, Borku
Szlacheckiego i Wielkich Dróg. Pozostałe zespoły: Koła Gospodyń Wiejskich z Ochodzy, Facimiecha i Gołuchowic oraz Stowarzyszenie Miłośników Grabia uzyskały nagrody pocieszenia. Podkreślić jednak trzeba, że na
każdym stole znalazło się jakieś danie, czy też element wystroju, które nie
miały sobie równych albo które przywrócono naszej pamięci, gdy były już
prawie zapomniane.
Bardzo ważne jest to, że konkurs przebiegał w prawdziwie sportowej atmosferze: rywalizujące ze sobą zespoły współdziałały przyjaźnie, wprowadzając zaiste świąteczny nastrój powszechnej życzliwości. Ten konkurs
był strzałem w dziesiątkę, a jego pomysłodawcy zasłużyli na skawińskiego
Nobla!
Po rozstrzygnięciu konkursu rozpoczęła się wigilia. Zgodnie z ustalonym
rytuałem było poświęcenie opłatków, dokonane przez ks. prałata Edwarda
Ćmiela, wspólna modlitwa i życzenia, najpierw Ojców miasta dla mieszkańców, a potem już każdego dla każdego.
Harcerze z niezawodnego „Czerwonego Maku” przekazali światełko betlejemskie uczestnikom. Uwagę dzieciaków (i nie tylko!) przyciągnęła żywa
szopka z owcami, kozą i barankiem. Nie można było jednak stać przy niej za
długo, bo tego dnia był trzaskający mróz. Orkiestrze dętej ustniki pozamarzały, a kolędników spowijały obłoczki pary, unoszącej się z ich własnych
ust. Zziębnięci ludzie częściej niż zwykle zaglądali do namiotu, gdzie można
było zjeść coś ciepłego i rozgrzać się herbatą lub barszczem.
Mróz, nie mróz – w sercach ludzkich było jasno i ciepło. Tak już jest w Boże
Narodzenie.

Styczeń 2010
4–16 stycznia
Spis z natury dobiega końca. Równocześnie w pośpiechu pakujemy cały dobytek, bo 16 stycznia musimy opróżnić nasze pomieszczenie zastępcze, czyli
„Skawę”. Robimy to bez żalu, bo warunki były tu okropne, ale niepokoi nas
brak przydziału na nowe pomieszczenie. Na razie mamy przewieźć wszystko do budynku przy ul. Mickiewicza i złożyć w przyziemiu. Gmach jest
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pięknie odnowiony, adaptowany do potrzeb Muzeum Regionalnego, ale na
górze dla nas miejsca nie ma, a cały dół zajmuje biblioteka. Po przekazaniu
zbiorów nie jest nam potrzebny wielki lokal, ale gdzieś przecież musimy
mieć swój kąt.
Styczeń to miesiąc spotkań opłatkowych. Było ich dużo – omawiamy je wewnątrz numeru.
14 stycznia
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
w Skawinie serdecznie zapraszają na przedstawienie jasełkowe, które odbędzie się w sali teatralnej Kościoła Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie
dnia 14 stycznia 2010 r. o godz. 18:30.
Takie zaproszenia trafiły do wielu skawińskich domów, stowarzyszeń i instytucji. Ci, którzy je przyjęli, nie żałowali: jasełka były piękne, głęboko
wzruszające, a i od strony teatralnej doskonale przygotowane. Wystawienie
ich musiało kosztować wiele trudu, ale efekt końcowy wart był tego.
To już nie pierwszy raz „jedynka” daje miastu taki piękny gwiazdkowy prezent. Dziękujemy! Wiemy, że i w innych szkołach przygotowuje się jasełka.
Może któregoś roku uda się zorganizować coś w rodzaju przeglądu?
16 stycznia
W stałym cyklu muzycznym organizowanym przez Centrum Kultury i Sportu odbył się w Pałacyku Sokół noworoczny koncert Galicyjskiej Orkiestry
Straussowskiej „Obligato”. Ci, którzy go wysłuchali, z zachwytem opowiadali o nim. Comiesięczne koncerty w „Sokole” przyciągają coraz więcej
i więcej słuchaczy i dobrze służą popularyzacji muzyki.
22 stycznia
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentowane przez Annę Kudelę oraz
Biblioteka Miejska nawiązały kontakt z rodziną Henryka Różyckiego, autora jedynej dotąd powieści o naszym mieście. Powieść nosi tytuł Umarła
babka w Skawinie i wydrukowana została w drukarni „Prawdy” Józefa Jondry w roku 1911; przed kilku laty Wydawnictwo SK dokonało przedruku
tego wydania. Jak się okazuje, prawnuk autora p. Krzysztof Jastrzębski ma
kilka niepublikowanych dotąd rękopisów powieści, maszynopis monografii
Skawiny, sporo fotografii, listów i różnego rodzaju notatek po pradziadku.
Wystarczy tych materiałów na zorganizowanie wystawy w największej sali
Muzeum Regionalnego. Warto przypomnieć skawinianom postać ich zasłużonego Rodaka, warto spopularyzować jego dotąd niewydane utwory.
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Pozostali potomkowie Henryka Różyckiego mieszkający w Skawinie – trzy
jego wnuczki (p. Bożena Jóźwiak, p. Elżbieta Jastrzębska i p. Zdzisława
Różycka-Nowak) zaakceptowały tę propozycję, wygrzebały z domowych
archiwów pamiątki po dziadku i dzięki temu na otwarcie muzeum przygotowana zostanie porządna wystawa. Mamy nadzieję, że zaowocuje ona
dalszymi poczynaniami w kierunku rozpowszechnienia dorobku Henryka
Różyckiego.
24 stycznia
Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbyło się w Sokole. Pisze o nim K. Skałuba wewnątrz numeru.
27 stycznia
Na zebraniu Zarządu dyskutowano sprawę lokalu dla TPS. Przewidziano dla
nas duże pomieszczenie w przyziemiu. Część Zarządu przyjęła tę propozycję z oburzeniem, uważając, że zasłużyliśmy na coś lepszego niż piwnica.
Inni, którzy już widzieli cały budynek, uznali, że ostatecznie lokum to jest
do przyjęcia. Ma malutkie okienka i pracować w nim trzeba przy sztucznym
świetle, ale jest duże, czyste, ma porządną posadzkę – w gorszych warunkach
ludzie pracują i się uczą. Zachwytu jednak ta oferta nie wzbudziła w nikim.
Postanowiono zwrócić się do p. Burmistrza z prośbą o znalezienie pomieszczenia dla TPS w wyższej części budynku, zwłaszcza, że nam to obiecano.
Z końcem stycznia członkowie naszego Zarządu p.p. Czesława Kopeć, Jan
Liskiewicz, Kazimiera Skałuba, Wacław Skokoń i Ewa Tarnopolska odwiedzili kilku Seniorów TPS, którym stan zdrowia uniemożliwił udział w naszym spotkaniu opłatkowym. Złożono im świąteczne i noworoczne życzenia
w imieniu wszystkich Przyjaciół Skawiny, była i chwila wspomnień i wielka
nadzieja, że w przyszłym roku spotkamy się wszyscy przy świątecznym tepeesowskim stole z radością w sercach i w dobrym zdrowiu.

Luty 2010
19 lutego
Bez przesady można powiedzieć, że ten dzień na zawsze wpisał się w dzieje Skawiny: w pięknie odnowionym i przygotowanym do nowych potrzeb
Dworku Ludwikowskich – taką bowiem nazwę otrzymał budynek przy
ul. Mickiewicza 26 – otwarto Muzeum Regionalne Ziemi Skawińskiej
i wznowiono działalność Biblioteki Miejskiej. Przy wejściu wstęgę przeciął
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p. burmistrz Adam Najder, który także witał zgromadzonych gości. Z wyraźnym wzruszeniem mówił o podwójnym powodzie do dumy, którą wszyscy odczuwamy. Po pierwsze – nasza biblioteka dawno już przestała być
tylko wypożyczalnią książek, a obecnie, w nowych warunkach, może stać
się „prężnym ośrodkiem skupiającym życie kulturalne” mieszkańców miasta i gminy. Po drugie – powstało pierwsze w dziejach miasta Muzeum Regionalne, które będzie prezentowało dokumenty i inne pamiątki przeszłości
naszej gminy. Muzealna sala konferencyjna, będąca równocześnie miejscem
wystaw ruchomych, umożliwi przeprowadzanie różnorodnych sesji i prezentacji multimedialnych, poświęconych miastu i gminie. Na zakończenie
p. Burmistrz wyraził życzenie, „by w niedalekiej przyszłości obie instytucje
działające w tym pięknie odnowionym obiekcie w istotny sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i poczucia tożsamości naszej skawińskiej społeczności”.
Kończąc swe wystąpienie p. Burmistrz wręczył okolicznościowe prezenty:
komputer dla Miejskiej Biblioteki i miniaturę pomnika Kazimierza Wielkiego dla Muzeum Regionalnego. P. Kazimiera Skałuba wygłosiła swój wiersz
pt. Muzeum Skawińskiej Ziemi, prezes TPS p. Jan Liskiewicz przeciął wstęgę
przy wejściu do Muzeum Regionalnego i otwarcie nowego obiektu stało się
faktem. Na korytarzu I piętra czekał obficie zastawiony szwedzki stół – niespodzianka dla uczestników uroczystości i pierwszych zwiedzających. A już
na drugi dzień, w sobotę, pojawiła się następna grupa mieszkańców miasta.
W ciągu pierwszych pięciu tygodni muzeum przyjęło około pięciuset osób.
Niestety od 1 kwietnia zostało czasowo zamknięte – trwa przekazywanie
eksponatów.

Marzec 2010
7 marca
Radio Alfa zaprosiło p. dyr. Michała Grzeszczuka (Miejska Biblioteka), p. dyr.
Krystynę Droździewicz (Biblioteka Pedagogiczna) oraz Annę Kudelę (TPS)
do udziału w godzinnej audycji z cyklu „Każdy rodzi się poetą”. Prowadzący
ten program Ryszard Rodzik rozmawiał z nami, najogólniej mówiąc, o życiu
kulturalnym naszego miasta, o twórcach-amatorach, a zwłaszcza o Henryku
Różyckim, o Muzeum Regionalnym i o innych formach działalności promującej lokalny dorobek twórczy. Mieliśmy zatem i my, skawinianie, swoją
godzinkę na falach eteru!
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10 marca
A oto kolejne wielkie wydarzenie kulturalne w naszej gminie: w Woli Radziszowskiej oddano do użytku filię naszej biblioteki po generalnym remoncie i gruntownej modernizacji. W trakcie remontu wymieniono właściwie
wszystko z wyjątkiem ścian; ale i te wyrównano i pomalowano. Poza tym
zmieniono instalację elektryczną, stolarkę okienną i posadzki, odremontowano toalety, doprowadzono Internet i cały lokal wyposażono w nowe, funkcjonalne meble. Kącik dziecięcy przyciąga wzrok kolorowymi mebelkami,
pięknie ilustrowanymi książeczkami i zabawkami. Cztery stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do Internetu zapraszają internautów, miłośników gier i wszelkich poszukiwaczy potrzebnych informacji. Miłośnicy
tradycyjnego czytelnictwa mogą sobie wygodnie usiąść przeglądając różne
pozycje, zanim się zdecydują, co wypożyczyć do domu.
Ks. proboszcz Józef Kania poświęcił nowy obiekt, seniorka wolskich czytelniczek i przed laty współzałożycielka gromadzkiej biblioteki (poprzedniczki
obecnej filii) – pani Szlachta przecięła wstęgę i uczestnicy uroczystości mogli dokładnie obejrzeć tę starą placówkę w nowej, godnej XXI wieku wersji.
Nie był to koniec spotkania. Gościnni gospodarze umożliwili uczestnikom
zwiedzenie starego kościółka, prawdziwej perełki architektury drewnianej,
a ks. Proboszcz opowiedział o jego walorach i dziejach, nierozerwalnie związanych z historią parafii. W Domu Ludowym czekała nowa niespodzianka:
przygotowana przez Stowarzyszenie „Dziejba” multimedialna prezentacja
zrekonstruowanej osady łużyckiej, znajdującej się na terenie Woli Radziszowskiej. Tej prawdziwej wielozadaniowej uczcie dla ducha towarzyszyła
i uczta dla ciała: obficie zastawiony szwedzki stół. Uczestnicy, a wśród nich
reprezentująca TPS Anna Kudela z żalem opuszczali gościnną Wolę. Wielu
obiecywało sobie wrócić tutaj w wolnym czasie, bo ta śliczna wieś oferuje
wiele atrakcji, z których warto skorzystać.
17 marca
Odwiedzili nas niezwykli goście: p. Łucja Sęktas z Krakowa i p. Zbigniew
Niwiński z Warszawy. Pan Zbigniew reprezentuje fundację „Pamięć, która
trwa”. Oboje nasi goście poszukiwali grobów Żydów, zamordowanych przez
okupantów w Skawinie w pamiętną sierpniową niedzielę w 1942 r. Wśród
tych ofiar holokaustu byli rodzice pani Łucji. Przywiezieni tu zostali z Myślenic. Córka ich, wówczas kilkumiesięczne niemowlę, została wcześniej
oddana chrześcijańskiej rodzinie, dzięki czemu zdołano ją ocalić. Zamiast
niej rodzice wzięli ze sobą dużą lalkę, owiniętą w dziecięce ubranka – staty-
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styka skazanych na zamordowanie musiała się zgadzać! Pani Sęktas szuka
jakichkolwiek śladów ich ostatniej drogi. Drodzy Czytelnicy! Jeśli ktokolwiek z Was słyszał coś o losie myślenickich Żydów, przywiezionych tutaj
w 1942 roku, przekażcie nam tę informację. Może ona mieć wielkie znacznie
dla naszych Gości i dla historyków.
17 marca
W sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego, gdzie obecnie jest wystawa
Henryka Różyckiego, odbyło się spotkanie opiekunów Młodzieżowych Kół
TPS. W Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II nastąpiła zmiana opiekuna: p. Konrad Rzepecki zastąpił w tej funkcji p. Kijakową.
Prowadząca zebranie p. Kazimiera Skałuba serdecznie podziękowała za dotychczasowy wkład pracy; omówiono też najważniejsze zadania bieżącego
roku. Było to miłe i pożyteczne spotkanie.

Kwiecień 2010
9 kwietnia
W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych zorganizowany został tradycyjny „Dzień Papieski”, którego hasłem w tym roku były słowa Jana Pawła II: Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie.
Nasz Zarząd był reprezentowany przez K. Skałubę. Młodzież szkolna przedstawiła piękny program o życiu Papieża. Treść słowno-muzyczną uzupełniały zdjęcia. W programie recytowane były przez uczniów dwa wiersze
K. Skałuby poświęcone Papieżowi. Zabierając głos K. Skałuba nawiązała do
spotkań Ojca Świętego z młodzieżą i zachęcała do wierności przesłaniom,
które jej pozostawił.
Podczas uroczystości wręczono nagrody dla uczestników konkursu powiatowego pod powyższym hasłem. Konkurs zorganizował ZSTE w obszarze
literackim i plastycznym. Pokazano prace plastyczne.
(KS)

14 kwietnia
Po raz pierwszy w naszej historii, liczącej dwadzieścia dziewięć lat, pojawił
się konflikt pomiędzy p. Przewodniczącym a Dyrekcją CKiS. Wciąż jeszcze
nie mamy stałego lokalu, w związku z czym p. Prezes postanowił wstrzymać
przekazywanie eksponatów do muzeum. Z inicjatywy p. Burmistrza w ratuszu odbyło się spotkanie Zarządu TPS z panami dyrektorami CKiS i Bi-
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blioteki Miejskiej oraz z p. burmistrzem A. Najderem. Mamy ustalić termin
rozpoczęcia prac związanych z przekazywaniem naszych zbiorów Muzeum
Regionalnemu. Równocześnie otrzymaliśmy stałe pomieszczenie: świeżo
wyremontowany lokal przy ul. Żwirki i Wigury.
15 kwietnia
Zarząd spotkał się w naszym nowym lokalu. Ma on wiele zalet i tylko jeden,
ale za to poważny mankament: jest położony dość daleko od Muzeum i Biblioteki. Te trzy placówki powinny stanowić jedną wspólną przestrzeń kulturalną. Po przedyskutowaniu sprawy Zarząd większością głosów (siedem
do trzech) postanowił wystąpić do p. burmistrza Adama Najdera z prośbą
o cofnięcie decyzji o lokalizacji i o przywrócenie nam prawa do użytkowania proponowanego nam wcześniej pomieszczenia w przyziemiu Dworku
Ludwikowskich.
22 kwietnia
Komisja, która będzie przekazywać zbiory TPS-u spotkała się z p. dyr. Muzeum Regionalnego Czesławem Gąsiorowskim. W skład naszej komisji
wchodzą pp. Jan Liskiewicz, Zdzisław Liskiewicz i Anna Kudela. Ustalono
regulamin przekazywania i datę rozpoczęcia pracy (4 maja). Prace powinny
się zakończyć do 14 maja. Kwestią sporną pozostaje sprawa wynagrodzenia
dla przekazującego, czyli pana Prezesa. Pozostali członkowie komisji traktują swój wkład pracy jako działanie społeczne.
Opracowanie Anna Kudela

Sprostowania

W

artykule S. Cinala i K. Guzik pt. Janosik z Krzęcina, opublikowanym w Informatorze nr 68 znalazł się niezawiniony przez Autorów błąd: podano, iż poszukiwany przez gestapo Stanisław Godawa ukrywał się w Borku Szlacheckim u Jana Kaczmary. W rzeczywistości
p. Kaczmara miał na imię Władysław, a nie Jan.
Za sprostowanie serdecznie dziękujemy p. Mieczysławowi Lackowskiemu, wnukowi Władysława Kaczmary. Poprawkę tę wprowadzimy też do
opracowań pt. Ruch Oporu na terenie Skawiny i okolicy w latach 1939–45
J. Nowaka oraz Ruch Oporu w czasie okupacji hitlerowskiej w Skawinie
i okolicy Z. Raczyńskiego i J. Studenckiego.
Prostujemy również nieaktualną informację o konkursie plastycznym
dla dzieci pod hasłem „Moje miasto wczoraj i dziś”. Konkurs ten odbył się
w ub. roku i nie będzie kontynuowany. Niepojętym zbiegiem okoliczności
materiały trafiły do redakcyjnej teczki i zostały opublikowane. Natychmiast
po stwierdzeniu błędu wysłaliśmy sprostowania do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych naszej gminy. Jeszcze raz przepraszamy Organizatorów i Czytelników.

Podziękowania
Bardzo dziękujemy kol. Lechowi Greli i prowadzonemu przez niego
zespołowi „Ostinato” za uczestnictwo w naszym spotkaniu opłatkowym.
W skład zespołu wchodzą uczniowie ze szkół podstawowych z Czułowa
i Czułówka: Natalia Romańska – śpiew i marakasy, Alina Romańska – tamburyn, Krzysztof Matyda – akordeon. Kierownik zespołu kol. Lech Grela gra
na skrzypcach i śpiewa. Zespół, działający przy „Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju Wsi Czułów”, stał się prawdziwą ozdobą naszego Opłatka. Jeszcze
raz dziękujemy!
Dziękujemy też pani Elżbiecie Jastrzębskiej z synem Krzysztofem, pani
Bożenie Jóźwiak z córką Ewą oraz pani Zdzisławie Różyckiej-Nowak za
wypożyczenie nam rodzinnych pamiątek i rękopisów Henryka Różyckiego,
pisarza-amatora i piewcy starej Skawiny, a także za wielką pomoc w zorganizowaniu poświęconej mu wystawy. Wzbudziła ona wielkie zainteresowanie i wedle wszelkich znaków na niebie i na ziemi zaowocuje naukowym
opracowaniem twórczości autora opowieści o Babce i zapewne czymś więcej. Bez pomocy rodziny Różyckich tej wystawy by nie było.
Dziękujemy również paniom Bożenie i Elżbiecie Jóźwiak za podarowanie nam drewnianej prasowalnicy sprzed stu kilkudziesięciu lat oraz akwareli przedstawiającej skawiński kościół parafialny przed przebudową wieży.
Świątynia nasza, malowana od strony wschodniej, nakryta jest jeszcze hełmem cebulastym.
Uczennicom z ZSTE za pomoc w adresowaniu kopert z Informatorem
nr 68, wysyłanym do Członków TPS.
Ks. prałatowi Edwardowi Ćmielowi, proboszczowi Parafii pw. św. św.
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, za przekazanie nam szkiców budowlano-architektonicznych, afisza, broszur i innych pozycji pozostałych po śp.
Antonim Bigajskim, mieszkającym kiedyś przy ul. Kilińskiego 1.
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Pani Marii Repecie za przekazanie nam książeczki Gotować... lecz co?
– Polska kuchnia, wydanej w latach międzywojennych przez właścicieli
popularnej „Kawy”. Jako wydawca figurują Henryka Francka Synowie SA
Skawina–Inowrocław. Zawiera ona przepisy i porady kulinarne, w niewielkim tylko stopniu oparte na produktach wydawcy, za to bardzo praktyczne
i łatwe. I pomyśleć, że był czas, gdy reklama nie była ani wrzaskliwa, ani
agresywna, za to była i skuteczna, i pożyteczna!
Pani Ewie Tocie-Ramisz za zakupienie dla TPS tuszu do drukarki. Zastanawialiśmy się, czy nas stać na ten wydatek i czy jest on niezbędny. Pani
Ewa z właściwą sobie wielkodusznością rozwiązała ten problem: zakupiła
tusze z własnych środków. Dziękujemy serdecznie!
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