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Wraz z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi przesyłamy Wam, Drodzy Czytelnicy, wiersz naszej Koleżanki.
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Bóg się rodzi
w Betlejem ludzkich serc.
Jadwiga Zacharzewska

Publikacja współfinansowana
ze środków budżetu Miasta i Gminy Skawina.
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie - www.um.skawina.net
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Jerzy Raczyński

U

rodził się w Krakowie. W Skawinie mieszkał całe życie i kochał to miasto. Jego ojciec
był legionistą i pułkownikiem Wojska Polskiego, matka był aptekarką i prowadziła najstarszą
w Skawinie rodzinną aptekę „Pod Gwiazdą”.
Duch patriotyzmu i atmosfera rodzinnego domu
miały znaczący wpływ na osobowość i postawę
życiową Jerzego. Cechowała go otwartość, chęć
pomagania ludziom i zaangażowanie społeczne.
Od 1951r. przez 3 lata pracował w Biurach Projektów, później w Hucie Aluminium, kolejne 8 lat był
Jerzy Raczyński
zastępcą dyrektora w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego, do czasu przejścia na wcześniejszą emeryturę.
Po zakończeniu pracy zawodowej Jerzy Raczyński aktywnie zaangażował się w pracę społeczną. Działał w Stronnictwie Demokratycznym
w Skawinie. Przez blisko 15 lat był radnym Miejskiej Rady Narodowej
w Skawinie, pełniąc funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego.
Działał społecznie w kilku organizacjach; wiele czasu poświęcał działalności w Krakowskim Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Był jednym z założycieli TPS. W kwietniu 1982r. wszedł w skład Zarządu, a w grudniu, po rezygnacji Jana Gajniaka z funkcji przewodniczącego
Zarządu, wybrano Go przewodniczącym. Pełnił tę funkcję do końca życia.
Jako prezes TPS spotykał się z młodzieżą skawińskich szkół. Kochał młodzież i umiał znaleźć z nią wspólny język. Z ramienia Zarządu TPS opiekował się kołem TPS w Liceum Ogólnokształcącym.
Działalność w TPS absorbowała Go bardzo i dawała mu wiele satysfakcji. Dążył do powstania muzeum w Skawinie. Zbierał dla TPS pamiątki
z historii Skawiny. Zabiegał u władz miasta o odpowiedni lokal dla TPS
i pomoc w naszej działalności. Wiedział, że poprzez działalność TPS można
będzie ocalić historię Skawiny od zapomnienia.
Za swoją działalność zawodową i społeczną był wyróżniony kilkoma
odznaczeniami, a wśród nich: Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od młodzieńczych lat pisał wiersze, a twórczość Jego rozwinęła się po zakończeniu pracy zawodowej. Znaczną cześć wierszy poświęcił Skawinie.
Wiersze dla przyjaciół i znajomych pisał często „na gorąco”, na różnych
kartkach, a nawet na serwetkach podczas spotkań towarzyskich. Prawie w
każdym domu Jego znajomych są jakieś Jego wiersze.
Odszedł w wieku 61 lat, w dniu 3 I 1990r. Jeszcze 3 dni wcześniej gościł
w moim domu z życzeniami noworocznymi i był – jak zawsze – radosny. Żegnała Go Skawina w dniu 5 I jako wielkiego Przyjaciela tego miasta.
Młodzież szkolna bardzo licznie uczestniczyła w tej smutnej uroczystości.
Mimo zimowej pory mnóstwo wiązanek kwiatów okryło Jego grób. Zapisał
się w naszej pamięci na zawsze.
W dniu 5 XII 2010r. w Muzeum Regionalnym w Skawinie odbył się wieczór wspomnieniowy „Zaduszkowe spotkanie z poezją Jerzego Raczyńskiego”. Obecni byli Jego krewni, przyjaciele i inni mieszkańcy Skawiny,
w tym członkowie TPS. Odżyły wspomnienia o naszym Koledze i Przyjacielu. W siedzibie TPS gromadzimy Jego poezję. Prosimy Państwo Czytelników, mających Jego wiersze, o udostępnienie nam tych utworów, które
Państwo chcieliby do tego zbioru dołączyć.
Kazimiera Skałuba

Obozowa wigilia

W

czesną wiosną 1951 roku z ciężkich więzień z Wronek, Rawicza,
Strzelec Opolskich i innych, wyprowadzono zwarte kolumny
młodocianych „przestępców” i ładowano ich do więźniarek doczepionych do pociągów zdążających na południe kraju.
Decyzja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wyrwała ich z tych
przepełnionych grobowców, w których nieludzkie warunki i beznadziejność były powodem wielu udanych prób samobójczych, a gruźlica zbierała
obfite żniwo.

Był zawsze pogodny, dowcipny, życzliwy dla ludzi. W naszej wspólnej działalności w TPS był bardzo koleżeński, pełen energii i optymizmu.

Młodzi chłopcy skazani z artykułów antypaństwowych, a więc „wrogowie ludu”, po tym, co przeżyli, spodziewali się najgorszego. Celem podróży było jednak Jaworzno, a dokładniej - dawny hitlerowski obóz, filia
Auschwitz III- Ausen Lager. Po „wyzwoleniu” obiekt nadal pełnił tę samą
funkcję, zmieniali się tylko jego mieszkańcy. W latach 1945-1947 wypełniali
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--

go jeńcy wojenni, volksdeutsche i członkowie organizacji niepodległościowych bez wyroku. W latach 1947-1949 jego stare baraki „udostępniono”
z kolei członkom Ukraińskiej Powstańczej Armii i ich sympatykom zwiezionym tutaj po „Akcji Wisła”. W roku 1950 zaczęła się wielka rozbudowa.
Do prac wykorzystywano fachowców spośród aresztowanych członków
AK, BCh, WiN. Przywożonych wczesną wiosną 1951 roku młodych chłopców witał na progu swojego królestwa kpt. Salomon Morel.

zostawiamy go na wieczór, na Wigilię. A może będzie spokój, bez pracy,
bez pogadanki, może dodadzą ćwiartkę chleba, może… Nieśmiało tworzy
się świąteczny nastrój. Rozmowy prowadzone są półgłosem, prawie szeptem. Chłopcy stopniowo milkną, za oknem szaleje zamieć. Zamykam oczy,
ale widzę dom, mamę, Pasterkę, sanki, czuję zapach świerków.

Grudzień 1951 roku. Jeszcze noc wypełnia celę, jeszcze na suficie tańczy
blask lampy z pola śmierci, a ja już nie śpię. Nie wiem, ile czasu zostało
do pobudki, ale to nieważne. Dziś wigilia. To już trzecia w moim życiu
bez domu, bez bliskich. Mrok odgradza mnie od reszty łóżek, od kolegów
z brygady. Pozwala na chwilowy luksus samotności. Wszystko się zmieniło w moim życiu, nawet sen. Zniknęły gdzieś te lekkie, pachnące sny,
zwiewne, czasem kolorowe. Odeszły, jak wiele innych spraw. Obecnie mój
sen to czarna pustka, w którą zapadam się nagle i jakby na kilka minut.
Po przebudzeniu z oporami wracam do rzeczywistości. Jeśli nawet śnię, to
inne są dzisiaj moje sny. Z mroków wyłaniają się postacie krzywe i wulgarne. Osaczają, gniotą, zioną smrodem i bólem. To wspomnienia ze śledztwa
i więzień.

Na oddziale jest kilkanaście cel, około trzystu chłopców. Narasta gwar
i tupot drewniaków. Później odliczanie i cichnące kroki. Czekamy w napięciu. Szczęk klucza daje znać, że nie zapomnieli o naszej brygadzie. Wciągamy stare szynele, formujemy szyk i wychodzimy w wigilijną zamieć.
Co dziś będziemy robić?

Rzednie mrok. Blednie tańczący odblask na suficie. Słyszę senne westchnienia, czyjś zduszony krzyk, bezwładne szamotanie z sennymi majakami. To chłopcy z brygady, kiedyś obcy, dzisiaj są dla mnie wszystkim,
są moją nową rodziną.

Ostry dzwonek i uderzenie w kraty na klatce schodowej powodują gwałtowny powrót do rzeczywistości. Jednak przychodzą po brygady.

To następna niespodzianka. Z kierunku marszu usiłuję odgadnąć,
co nam przygotowali. Cegły, żwir, belki, cement? To specjalności naszej
brygady. Prowadzi nas klawisz p.Majdak. Krzykacz, ale rzetelny. -„Co się
nam szykuje”?, zaskakuję go pytaniem- „Dowiesz się”. Odpowiedź krótka
i typowa. Dochodzimy do wewnętrznej bramy. Przed nami kilka brygad
czeka na swoją kolej. Jest nas w tym jaworznickim obozie ponad trzy tysiące. Znamy się. Pozdrawiamy kiwnięciem dłoni. Wiatr wciska śnieg w oczy,
oblepia twarze, przenika przez wysłużone szynele.

Słychać ruch na korytarzu. To oddziałowy wyprowadza dyżurnych.
Po chwili ostry krzyk obwieszczający pobudkę kończy moje rozmyślania.
Na śniadanie niespodzianka. Do czarnej, śladowo słodkiej kawy i ćwiarteczki chleba, który ma wystarczyć na cały dzień, dodają małego kwaśnego śledzika. Ostatnio taką niespodziankę sprawili nam na rocznicę Wielkiej Rewolucji. Rozczula mnie ten śledzik. Nie tylko mnie. Jednomyślnie

Przy bramie do sektora „B” pierwszeństwo mają brygady pędzone na
prefabrykację. Ich praca to prawdziwe piekło. Wysoka norma, ciężkie oporne formy, mokry beton i nieodłączny towarzysz nas wszystkich- wieczny
głód. Czekamy nadal. Skorupy śniegu odpadają przy ruchach, ale teraz
my. Odliczają nas dokładnie i marsz w prawo. Ale już wiem, że będzie to
rampa i rozładunek cementu. Tutaj nic nie przypomina obozu. W zamieci
giną wagony, mur z „bociankami” i sierżant Majdak. Piękna jest ta iluzja
wolności, ale wagony czekają. Kawałkami desek zgarniamy śnieg do gołej ziemi. Ze starego baraku przynosimy rolki papy do otulenia worków.
Chłopaczki z resztek desek układają stos, który podpalają kawałkami papy.
Ten ogień przywraca nam życie. Otaczamy go ciasnym kręgiem, wyciągamy ręce i chłoniemy błogosławione ciepło. Mroźny wiatr przegryza się
przez drelichy i skuwa plecy. Odwracamy je do ognia. Mokre bluzy aż
parują. Chowamy szynele pod papę i ruszamy do szturmu. Rozdzielamy
role. Są trzy wagony. Sześciu na wagon W każdym dwóch nakłada, dwóch
nosi na plac, z pleców zdejmuje pozostała dwójka. Chłopaczki pilnują ognia i otulają worki papą. Zmieniamy się co pewien czas. Każdy worek to
50 kg. Nakładają go na kark i zbiegamy po trapie na plac, tutaj zdejmują go
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--

Niewielu nas, zaledwie osiemnastu. Pochodzimy z różnych stron Ojczyzny, od Podhala po Gdańsk i od Wrocławia po Suwałki. Mamy też dwóch
szesnastolatków spod Lubaczowa. Skazano ich za porachunki z sąsiadem,
byłym „striłcem” z UPA. Tych chłopaczków otaczamy specjalną opieką,
bo nasza praca w transporcie inwestycji jest ponad ich siły, ale kpt. Salomon
Morel nie przejmował się takimi głupstwami. Cała brygada to „wrogowie
ludu” -chłopcy w wieku od 16 do 19 lat, oderwani od szkoły, od rodziny.
Tylko brygadzista jest pospolitym bandziorem. To sprawdzone kołymskie
wzory. Ale Józek, na szczęście, był równym kiziorem.

i układają na resztkach desek. Stopniowo nikniemy pod warstwa cementu,
pot przylepia koszule do pleców, cement zakleja oczy. Chwilę grzejemy
się przy ognisku i znowu w obłędny tan. Nie trzepiemy nawet ubrań, nie
warto. „No, chłopcy, spieszcie się, dziś wigilia” -to sierżant. Spieszymy się.
Spluwamy szarą śliną i walczymy o każdą minutę Wigilii. Obozową zupkę
łykamy błyskawicznie. Mam wrażenie, że nie dociera nawet do żołądka.
Czuję wewnątrz ssącą pustkę i już po obiedzie. I znowu pędzimy w górę
i w dół, w górę i w dół. Wpadamy prawie w amok. Majdak patrzy na nas
bez słowa, przytulony do ściany wagonu. Przez cement w ustach, przez
chrapliwy oddech przebija się we mnie dziadek Gorki ze swoim „Człowiek
to brzmi dumnie”. Krzyczę to do Maćka, odpowiada natychmiast „Arbeit
macht frei”. Arbeit macht… krzyczymy razem zbiegając z workami. Jeszcze dwadzieścia, dziesięć, dwa – koniec. Na trzęsących się nogach idę do
ognia. Ścieram śniegiem cementową skorupę z twarzy. Dreszcz wstrząsa
naszymi ciałami, ale to wreszcie koniec. Wracamy. Sierżant milczy, patrzy
w ziemię. Przepuszczamy kolegów idących z kopalni. Grzechoczą kaski,
trzeszczą ubrania skute lodem. Wymieniamy pozdrowienia. Przed bramą
wracają chłopcy z prefabrykacji. Niewidzące oczy, chwiejny krok, prawie
nie reagują na pozdrowienia. Czekamy na swoją kolej. Majdak stoi razem
z nami, nie chroni się do dyżurki. Wiatr uparcie szarpie szynelami, może
z żalu, że odchodzimy. Na sztywnych nogach przekraczamy bramkę.
Z piekarni dolatuje mnie zapach chleba, najcudowniejszy zapach na świecie. Czuję wewnątrz ssącą pustkę i otępienie. Idziemy w szeregu jak automaty bez słowa. Przed łaźnią stajemy na rozkaz sierżanta. Słyszymy, jak
pyskuje na łaziennego i po chwili wprowadza nas pod letni prysznic. Stopniowo przytomniejemy. To już trzecia niespodzianka i wyjątkowy prezent.
Podchodzimy pod blok. Schody, krata, odliczanie i cela. Lekceważąc zakaz
siadam na łóżku. Jest mi dziwnie lekko. Powoli wracamy do wigilijnego
oczekiwania. Zapewne innym, tak jak mnie, wracają obrazy z dawnych wigilii. Za oknem gwiżdże wiatr i miotając śniegiem, zasłania mur, kolczaste
druty i bocianki. Czekamy spokojnie pogrążeni we wspomnieniach, prawie pewni, że dość już niespodzianek.

Przeciąga się ta gadanina, już przeszło godzinę tej męki. Ktoś cichutko
zanucił nasz jaworznicki hymn podchwycony niemal natychmiast przez
wszystkich. Gruchnęły słowa jak lawina:

Niestety, władza dba o nasz kościec ideowy. „Zapraszają” na świetlicę.
Prelegenci to elita. Wszyscy ze służb specjalnych. Siedzą za nadużycie władzy, kra… przywłaszczenie mienia; Bóg wie, za co jeszcze; to dawna agentura, która siedzi za pospolite przestępstwa. Obecnie usiłują ukształtować
w nas nową soc-moralność. Balcerzak, bo to on dzisiaj ma wykład, duka
o echach feudalizmu, zabobonach, przesądach i dawnych wierzeniach.

Mamy się czym pochwalić.

--

„Gonią już górale trzody
nie czekaj na mnie dziewczyno
nie wrócę prędzej aż Dunajca wody
w górę do źródeł popłyną – Hej.”
Skapitulował tow. Balcerzak.
Idę ze śledzikami do umywalni, nawet, o dziwo, jest woda. Szoruję kawałek szyby, że błyszczy jak kryształ. Układam płatki śledzika w ślimaczki. Chłopcy pokroili zachowany chleb w cienkie kromeczki i ułożyli z ręczników obrus. Niespodziewanie dodają nam po chochelce mlecznej zupy.
Jest cudownie. Wrócił ten czas, gdy przy ognisku tworzyliśmy harcerski
krąg. Teraz też czuję ciepło dłoni moich przyjaciół. Wierzymy, że powróci ten czas bez Morela i cementu. Nucimy cichutko „ Lulajże Jezuniu”.
Zza murów przebija się głos dzwonu. Jego dostojny dźwięk do reszty rozprasza naszą rzeczywistość. Oddziałowy gasi światło. Rozchodzimy się do
samotności. Po suficie zaczyna swój taniec blask lampy z pola…
Aleksander Józef Wojtylak

Ratowanie pamięci
„Człowiek żyje dotąd,
Dokąd żyje pamięć o nim.”

P

aroletnie kwestowanie organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny we Wszystkich Świętych na skawińskich cmentarzach,
daje wymierne efekty ratowania zabytkowych grobów.

Za środki pozyskane od społeczeństwa, w razie potrzeby powiększone o kwoty przekazane przez Burmistrza na ten cel, uprzednio renowacji poddano:
- Obelisk Cmentarny z 1857r. „Odpoczną – wstaną”
--

- Grób ks. Jana Mordzińskiego +1877
- Grób Michała i Teresy Szklarskich /ufundował – „wdzięczny
syn Walenty Szklarski, Radca Stanu Cesarza Wszechrosji”/
- Grób Jakóba Chmielarczyka +1879, sędziego powiatowego
w Skawinie
Stany przed i po renowacji można porównać na naszej stronie internetowej www.tps.skawina.pl w zakładce: RENOWACJE.

Obraz namalowała nasza koleżanka Zuzanna Wędzicha; osoba renesansowo uzdolniona, o dokonaniach
z przeszłości, jakim nie sprostałaby
dziś niejedna etatowa placówka kulturalna.
Pozostałą do wykonania tablicę informującą, skąd 120-letnie nagrobki
znalazły się na nowym cmentarzu
i z jakich środków przeprowadzono
renowację – zawdzięczamy Henrykowi Janasowi, prowadzącemu firmę
poligraficzną przy ul. Korabnickiej.

Jednak największym dotychczasowym przedsięwzięciem jest tegoroczne przemieszczenie nagrobków dziedziców Korabnik z Cmentarza Parafialnego – gdzie od czasów poprzedniego Proboszcza niszczały pod ścianą
kaplicy cmentarnej – na cmentarz Komunalny.
Tam na wcześniej posadowionej betonowej płycie, ponownie zestawiono nagrobki dziedziców:

Estetyczną i czytelną tablicę ceramiczną 50x25cm, wykonał gratisowo
sobie tylko znaną techniką, utrwalając drukowane napisy w wysokiej

- Maxymiliana Dzięgielowskiego +1886
- Zofii Brudzewskiej +1890
o których, na prośbę TPS pisze Barbara Ciryt w Dzienniku Polskim nr 253
z dnia 29-30 października br.
Wyżej wspomniane roboty, także płytę betonową o wymiarach 4x1m oraz
stojak informujący /szczegóły – strona internetowa/, wykonało Przedsiębiorstwo GOMIBUD z Borku Szlacheckiego. Szybko, solidnie – bez zleceń, obmiarów, faktur; całkowicie gratis!
Podziękowaliśmy serdecznie za ten
odruch serca prezesowi Maciejowi Cichemu i pracownikom GOMIBUDU na
łamach naszego Informatora /nr 72, 73/
a w prezencie wręczyliśmy Sponsorowi
dowód naszej wdzięczności.
Jest to obraz olejny 70x40cm., w kolażowym rozwarciu kąta 90*, przedstawiający z pietyzmem odrestaurowany
dworek w Borku Szlacheckim będący
siedzibą firmy, z umiejętnie dostosowanymi zabudowaniami… produkcyjnymi.
Rzadka symbioza szlachetczyzny z gospodarką rynkową, godna sprawdzenia
w realu!
- 10 -

Zuzanna Wędzicha

Tadeusz Sokal przy pracy
- 11 -

Od lewej ks. Edward Ćmiel, Ewa Tarnopolska, Henryk Janas, Elżbieta Panek, Jan
Liskiewicz

Uczniowie i zastęp harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Korabnikach

temperaturze, zapewniając im przez to wieloletnią jakość.

Mimo nawału zajęć przed tak ważnym dla katolików świętem, ks. proboszcz Edward Ćmiel znalazł czas, aby modlitwą i błogosławieństwem
zasymilować zabytkowe nagrobki z poświęconą ziemią nowego cmentarza i wyrazić przekonanie, iż „obecność przeniesionych nagrobków będzie
przypominać o dziedzicach, kiedyś właścicielach tych gruntów”.

Renowację tak przygotowanych nagrobków przyjął konserwator dzieł
sztuki Tadeusz Sokal, sprawdzony na terenie Gminy artysta plastyk – także
wykonawca wcześniej wymienionych renowacji.
Prace konserwatorskie: wypełnienia ubytków, zabezpieczenia piaskowca przed dalszym niszczeniem, pozłoceń a przede wszystkim usunięciem
120-letnich zanieczyszczeń, ten specjalista wykonał przed 1 listopada, mimo
równoczesnego prowadzenia koniecznych, pilnych prac renowacyjnych na
Rzeszowszczyźnie.
Ponadto bezinteresownie zabetonował wspomniany stojaczek informujący oraz wykonał z płytek dojście do kompozycji odnowionych nagrobków i Krzyża.

Te słowa mocno zapadną w pamięć obecnie zamieszkującym Korabniki.
Zaproszona przez nas na poświęcenie wraz z opiekunami i młodzieżą
harcerską dyrektor SP. nr 4 Anita Karczewska zadeklarowała pieczę nad
otoczeniem nagrobków, jako że Patrona tej szkoły – artystę Stanisława Wyspiańskiego – bardzo wiele łączyło z rodziną Brudzewskich i Korabnikami.

I tak dnia 26 października br. na Cmentarzu Komunalnym nastąpiło poświęcenie nagrobków dziedziców Korabnik, z takim trudem tu przeniesionych i odrestaurowanych.

Kończąc, godzi się nadmienić, że całość spraw – począwszy od uzyskania zgody na przemieszczenie nagrobków do ich poświęcenia na Cmentarzu Komunalnym, w czasie od lutego do listopada br. – z upoważnienia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny prowadziłem, pomagałem
fizycznie, załatwiałem i koordynowałem.
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Cieszę się, że po ośmiu latach moich poszukiwań nowej lokalizacji, po
trzech przypadkach odmowy, nagrobki dziedziców Korabnik znajdują się
w najbardziej odpowiednim miejscu. Jest to też wyraz szacunku dla minionych czasów, rodzinnych stron i pewnej ciągłości pokoleniowej, gdyż mój
dziadek, Stanisław Czopek, przez wiele lat był kamerdynerem u państwa
Brudzewskich we dworze, zwanym przez miejscowych „Pałacem”
Jan Liskiewicz

Agnieszka Zawadzińska, Karolina Czekaj.
Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych:
Natalia Łazarek, Justyna Pierzchała,
Agnieszka Mrowiec, Agnieszka Wąs,
Karolina Marszałek, Magdalena Bronis,
Marek Matuszek, Konrad Motyczko,
Karolina Sermet, Agnieszka Pyka.
Zespół Szkół Katolickich:

V Kwesta
na renowację zabytkowych grobów

S

zczegółowo przygotowana, jednodniowa Kwesta organizowana we
Wszystkich Świętych przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny na
dwu cmentarzach: Parafialnym założonym około 1820 r. i Komunalnym liczącym 21 lat, przyniosła łączną kwotę 9.830,90 zł.
Ogółem w V Kweście brało udział ponad 100 osób i miała ona, jak poprzednie, charakter patriotyczno – pragmatyczny, co oznacza, iż zbiórka
środków na renowację była drugoplanowa a podstawowe przesłanie to
okazanie szacunku zmarłym, podkreślenie potrzeby renowacji zabytkowych grobów i dokumentujących historię „małej Ojczyzny”, jak również
przekazanie idei społecznikowskiej młodszym pokoleniom.

Joanna Banach, Monika Porębska, Piotr Gardynik,
Patrycjusz Kwartnik,
Piotr Czopek, Katarzyna Sudoł, Karolina Żuradzka,
Kinga Pinkalska,
Magdalena Pachlowska, Ilona Morek,
Aleksandra Pietrzyk, Marek Marszałek,
Paulina Szłapak, Mateusz Stefański, Rafał Więckowski.
- harcerze NZH „Czerwony Mak”:
Paulina Hajdo, Wioletta Kęska, Ewa Rydzewska.

Na starym Cmentarzu Parafialnym kwestowali:
- młodzież skawińskich szkół:
Zespół Szkół Ogólnokształcących:
Paweł Niedbała, Dawid Lelek, Magdalena Balza,
Sara Dąbrowska,
Grzegorz Burdek, Karolina Bucka, Ola Modzelewska,
Karolina Górka,
Joanna Duda, Klaudia Ściubak, Jakub Krasuski,
Kamil Gaczołek,
Magdalena Ślęzak, Katarzyna Kozik, Karolina Badura,
Patrycja Sobesto,
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- członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny organizatora kwesty:
Czesława Kopeć, Władysław Matuła,
Maryla Borowiecka, Zofia Płonka,
Helena Kaim, Janina Jurek, Zdzisława Różycka-Nowak,
Halina Lech,
Maria Blus, Stanisław Grodecki, Wanda Pabian,
Jan Liskiewicz, Ewa Tarnopolska,
Elżbieta Łozińska, Zdzisław Liskiewicz, Janusz Opydo.
Ponadto zaszczycili nas obecnością honorowo kwestujący:

- Urszula Stochel - wicestarosta Powiatu Krakowskiego,
- Adam Najder - burmistrz Miasta i Gminy Skawina,
- Ewa Strzałka – sekretarz Gminy Skawina
- Norbert Rzepisko - przewodniczący Rady Miejskiej,
- Marcin Kuflowski – radny Rady Miejskiej,
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- Janusz Bierówka – Przewodniczący Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”,
- Włodzimierz Galaciński – Przewodniczący Rady Honorowych Dawców
Krwi i Przewodniczący Związku Rencistów i Emerytów,
- Janusz Bysina – Dyrektor CKiS,
- Krystyna Droździewicz – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej,
- Sławomir Sroka – Przewodniczący PTTK
- Edward Płonka – Przedstawiciel Straży Miejskiej.

- Honorowo kwestujący:
Marcin Cichoń – Bank Spółdzielczy
Michał Grzeszczuk – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Nad sprawnym przebiegiem Kwesty czuwał tutaj:
Prezes OSP Korabniki Leszek Maj – pierwszy z lewej.
Licznie odwiedzający ten cmentarz dostrzegli i bardzo pochlebnie oceniali przeniesienie oraz renowację nagrobków dziedziców Korabnik, a ich
akceptacja przełożyła się na hojne datki.

Na nowym Cmentarzu Komunalnym kwestowali:
- strażacy z OSP Korabniki:
Piotr Suder, Jerzy Suder, Tomasz Maj, Dariusz Martyna,
Łukasz Bodek, Grzegorz Szmaciarz,
Joanna Rojewska-Maj,
Łukasz Czopek, Kamil Ożóg, Łukasz Martyna.
- Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych:
Sylwia Jezierska, Sabina Skowronek.
- przedstawiciel Organizatora:
Jan Liskiewicz

Starościna Urszula Stochel

Asystent Burmistrza Tomasz Stawowy
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Pieczę na koordynacją tegorocznej Kwesty na swe barki wzięło jak
zwykle, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, a w szczególności: z-ca Przewodniczącego Zarządu TPS - Ewa Tarnopolska, Stanisław Grodecki i Jan
Liskiewicz – członkowie TPS. Straż Miejska zapewniała transport puszek
kwestarskich z obu cmentarzy i przechowanie ich do dnia następnego. Nazajutrz po przewiezieniu pieniędzy do siedziby TPS przeliczono je.
Odwiedzający Cmentarz Parafialny: 8.033.42 zł
Na Cmentarzu Komunalnym:
		

1.797.48 zł
Razem: 9.830,90 zł

Zebrane środki zostały zdeponowane na odrębnym koncie w Banku
Spółdzielczym.

1. Natalia Sikorska, siostra Teofila Galacińskiego, działacza PPS (Informator nr 72). Jej mąż prowadził duży zakład szewski przy ul. Konopnickiej,
będący do dziś miejscem naprawy obuwia.
2. Ignacy Majkiewicz był zatrudniony w transporcie surowców.
3. Jan Kowalówka był osobistym kierowcą Stanisława Rosenberga, dyrektora skawińskiego „Francka”. W sierpniu 1939r został objęty wojskową
mobilizacją. Służbę pełnił w obsłudze technicznej dywizjonów lotniczych w Polsce i Anglii. Był mechanikiem. Po wojnie do domu nie wrócił, osiedlił się w Kanadzie. W Skawinie pozostawił żonę z dwojgiem
dzieci. O jego synu Janie Kowalówce pisaliśmy w Informatorze nr 73
„Niepokorni harcerze Skawiny lat 1948-1949”.

Wszystkim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy zapewnili godny
i sprawny przebieg V Kwesty – serdecznie dziękujemy.
						

Ewa Tarnopolska, Jan Liskiewicz

Ludzie od Francka

R

edakcja składa podziękowanie p. Barbarze Kowalówka, Włodzimierzowi Galacińskiemu i Zygmuntowi Ryllowi za uzupełnienie naszej
wiedzy o „Ludziach od Franckach” (Informator nr 71) i rozpoznanie postaci na fotografiach.

1. Roman Friedel, księgowy, zwany książkowym lub buchalterem.
Z Inowrocławia do Skawiny przybył z żoną Walerią z Jezierskich i trojgiem dzieci (dwie córki i syn). W listopadzie 1939 r. odmówił podpisania
volkslisty i pożegnał się z dobrze opłacaną pracą u Francka, powrócił
do niej dopiero po zakończonej wojnie. Zwolniony z pracy, podejmował
każdy nadarzający się zarobek, wspólnie z Leonardem Jezierskim, bratem żony, którego rodzina po wysiedleniu z poznańskiego zamieszkała
w Skawinie. Stałą prace konwojenta w transporcie kolejowym otrzymał
w 1940 r. dzięki biegłej znajomości niemieckiego. Jego zarobki wówczas
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nieporównanie mniejsze od tych u „Francka” były jedynym źródłem
utrzymania rodziny.
2. Bronisław Ryll, księgowy. Do „Francka” w Skawinie przybył w 1923 r.
z Poznańskiego Banku Ubezpieczeń w Poznaniu. W 1939 r. był wśród
20-tu zakładników po rozbrojeniu niemieckiego żołnierza w Skawinie.
13 grudnia 1939 r. zwolniony z aresztu razem z pozostałymi po wpłaceniu przez skawinian 20-tu tysięcy złotych kontrybucji. W 1950 r.
za niezłożenie podpisu pod „Apelem Sztokholmskim” Bronisław Ryll
po 30-tu latach pracy został usunięty z „Francka”. „Apel Sztokholmski”
był to ruch wzywający do rozejmu po nieudanej agresji komunistycznej na Koreę. Wówczas w całym kraju dla poparcia partyjno-rządowego
stanowiska w sprawie rozejmu zarządzono zbieranie podpisów. Ryll
apelu nie podpisał, za co został wyrzucony z pracy i pozbawiony części
służbowego mieszkania. Dopiero „odwilż” w 1956r. spowodowała jego
powrót do Francka.
3. Lutosław Ryll, księgowy. Pracę u „Francka” w Skawinie rozpoczął
w 1926 r. Jemu przypisuje się incydent rozbrojenia Niemca. Pisaliśmy
o tym w Informatorze nr 67 „Rozbrojenie niemieckiego żołnierza w Skawinie”.
4. Genowefa Ptak.
5. Henryk Kwiatkowski, księgowy.
6. Stanisław Popek, księgowy.

trudnionych osób w fabryce kawy i cykorii. Tylko wtedy nie było komputerów,
maszyn do liczenia. Wszystkie obliczenia i zapisy należało robić w głowie, liczydle
i ręcznie. A w Skawinie każdy klient miał swoją kartotekę gdzie odnotowywał zakupy, należności i wpływy opłat. A tych klientów w całej Polsce były tysiące i tysiące.
W fabryce byli pracownicy którzy na listy odnotowywali po polsku, niemiecku,
czesku, ukraińsku, białorusku i żydowsku. Znaczki na listy firmy były podziurkowane monogramem firmy. Na prywatny list znaczka nie można było nakleić. Byli
pracownicy nazywani podróżnymi, takim był Kozik, którzy ciężarowymi samochodami jeździli po Polsce szczególnie na kresach, odwiedzali każdy żydowski sklepik
oferując kawę i cykorię. Wozili zapasy produktów i reklamowe pamiątki. Dlatego
tylu klientów i kartotek.
Teraz jak wyglądała praca. Miejscem pracy nie były małe pomieszczenia, biura. Na dużej powierzchni poprzegradzanej szklanymi ściankami pomieszczenia.
W jednym takim pomieszczeniu, klatce, urzędował prokurent. Prokurent to był
szef, zastępca dyrektora. Ten szef wiedział co się dzieje w każdej klatce. Palić nie
wolno było podczas pracy. Jak kto chciał zapalić papierosa musiał udać się do palarni w piwnicy. Jednak musiał przechodzić obok prokurenta. Nie było to zachęcające
dla palaczy. Od godz. 13 do 14 była przerwa obiadowa. Taka przerwa i w Inowrocławiu była. W przerwie należało zdążyć udać się do domu, zjeść obiad i powrócić do
pracy. Samotne osoby obiad jadły w stołówce na miejscu. W Skawinie przed wojną
za mostem w kierunku Borku tam gdzie stoi krzyż długi wzdłuż drogi budynek
z napojami i tam była kuchnia.
Jak pracowałem w Monopolu Spirytusowym to także była 1 godz. przerwa
na obiad.

7. Łukomski, księgowy.
8. Jan Krakowiecki, księgowy.
Redakcja serdecznie dziękuje siostrzenicy Leonarda Jezierskiego (rocznik 1912) obecnie zamieszkałego w Janowcu Wielkopolskim a w czasie
okupacji w Skawinie, harcerza, żołnierza AK i naocznego świadka losów
„Ludzi od Francka” za udostępnienie i zgodę publikacji jego listu, który
zamieszczamy w wersji oryginalnej.

To stosowanie przerw na obiad ma uczonymi badaniami potwierdzenie, że po posiłku podnosi się wydajność pracy. U „Francka” przed badaniami o tym wiedziano.

Jeżeli już piszę to uważam aby Tobie napisać jak się pracowało przed wojną
u „Francka” i jakie obowiązywały obyczaje. Najpierw może zastanowić ilość za-

Do pracy nie przychodziło się równocześnie z buczeniem syreny przekroczyć
bramę, ale należało już być przy swoim biurku, stole siedzieć przy pracy. Wychodziło się także kilka minut po upływie godziny kończącej pracy. Jeżeli komuś zdarzyło
się nieszczęście, że się spóźnił do pracy i to pierwszy raz to bardzo szybko dostawał
od dyrektora Rosenberga ładnie zapakowany budzik. Koszt zakupu budzika został
jednak potrącony z najbliższego wynagrodzenia. A co w wypadku jeżeli komuś
zdarzyło się nieszczęście spóźnienia po raz drugi? W takim przypadku pracownik
do fabryki już nie przychodził. Przychodził natomiast po odprawę 3 miesięczną
rozwiązującą umowę o pracę. Ten sposób rozwiązywał umowy i dawanie 3 miesięcznej odprawy rozpoczęto stosować po pewnym doświadczeniu. Mianowicie tak
się kiedyś wydarzyło, że pracownik po drugim spóźnieniu się do pracy, który miał
3 miesięczny okres wypowiedzenia odpracować, w ostatnim dniu pracy wszystkie

- 22 -

- 23 -

„Jeżeli piszę, to korzystam i powrócę do sprawy pracowników „Francka”.
W ostatnich dniach wpadł mi do ręki nadesłany miesięcznik skawiński. Na fotografii zbiorowej wszystkich pracowników umysłowych przez silne szkło powiększające starałem się wyszukać znajome mi osoby. Poznałem Twojego Ojca, p. Kozika
i Adlera. Nie udało mi się rozpoznać Rylla i Popka. Załączam wyciętą fotografię
z zaznaczeniem rozpoznanych.

Skawinskie ulice

dokumenty przed godziną ukończenia pracy zniszczył rzucając je do muszli klozetowych. Zniszczył dokumentację, klientów, dłużników itp.
Pieniądze, pensję pracownicy otrzymywali w kopertach. Kopertowały pieniądze
dwie starsze zaufane panie. Kwitowało się także nie było widocznych zarobków.
Obowiązywał zwyczaj, kodeks, że kolega, koledze nie zdradzał ile zarabiał, ile dostał, bo zarobek zależał od oceny zawsze wykonywanych obowiązków.
Każdego roku jesienią był robiony bilans roczny, pracowano przy tym wieczorami. Wynagrodzenie za to także było w kopertach wg oceny szefów.
Jak przyjeżdżał żyjący Franck, była uroczystość w Sokole, każdy dostawał nagrodę w kopercie, a ile od oceny dyrektora i to także było ile niejawne.
W urodziny dyrektora tak jak i raz w karnawale każdego roku była w szkole
uroczystość imieninowa, lub bal. Udział był obowiązkowy z żoną. Do Sokoła zawożono pracowników samochodem. Każdy dostawał taką samą ilość kuponów na
napoje, ciasta i inne dania. Nie było możliwe przez cwaniaków, kosztem innych się
obżerać.
Do pracy oczywiście chodziło się dobrze i schludnie ubranym. W Skawinie było
nie do pomyślenia aby pracownik się upił i pokazywał się na ulicy.
Jeżeli panowie mieli ochotę się zabawić to jeżeli była dostateczna ich ilość,
to mogli poprosić, zamówić autobus, który ich zawoził i przywoził do Krakowa.
Także jeżeli była odpowiednia ilość żon chcąc pojechać po zakupy, dostawały autobus na przewóz.
Franck bardzo dużo łożył na reklamę. Jeżeli dziecko uzbierało określoną ilość
z opakowaniami młynków, nakleiło na pocztówkę i wysłało, dostawało zeszyty,
ołówki, gumki, piłkę itd. Wydali także bardzo dobre reklamowe albumy Wawelu
i komnat, Krakowa, Zakopanego. Chyba to jeszcze się zachowało u nas po wojnie.
W Inowrocławiu Franck wydzierżawił na kilka lat słupy wszystkie reklamowe.
Takie okrągłe wysokie na 2.5m. Powierzchnie słupów wyrównał i na nich artysta
wymalował produkty wytwarzane i oczywiście nazwę producenta i adres.
Oczywiście dyrekcja fabryki spodziewała się że pracownicy wszyscy w domu
używają kawy i cykorii wytwarzanych w firmie w której pracują. U Twoich rodziców na widocznym miejscu były wyroby Francka, choć nie były używane. Sądzę,
że to był powszechny zwyczaj stosowany przez większość pracowników.
Wydaje mi się że napisałem to wszystko o czym dowiedziałem się o warunkach
pracy u Francka”.
Tak zakończył swój list do siostrzenicy Leonard Jezierski.
Opracował Stanisław Cinal
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72 numerze Informatora Towarzystwa Przyjaciół Skawiny ukazał się artykuł przybliżajacy postać Marka Kublińskiego,którego
imieniem nazwana jest jedna z ulic w Skawinie.Publikacja ta stała
się drożdżami do kontynuacji tego cyklu. Ileż to ulic nazwano imieniem
bohaterów, o których nie wiemy nic lub niewiele...
W kolejnych numerach Informatora TPS postaramy się przybliżyć osoby,
kóre patronują naszym skawińskim ulicom.

Ulica ojca Adama Studzińskiego
2 czerwca 2011 roku minęła 100 rocznica urodzin Ojca
generała Adama Studzińskiego. Uchwałą Rady Miejskiej
Nr IV /191/ 08 z dnia 9 czerwca 2008 roku jego imieniem
została nazwana ulica na nowym osiedlu TBS w Skawinie.
Rok wcześniej, w dniu 17 września 2007 r. odbyła się
uroczysta sesja Rady Miejskiej zwołana w związku z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy
Skawina Ojcu generałowi brygady harcmistrzowi Adamowi Franciszkowi Studzińskiemu.
Chciałbym przybliżyć czytelnikom postać ojca Adama, dominikanina,
jednocześnie legendarnego kapelana 4 pułku pancernego „Skorpion” pod
Monte Cassino, kapelana środowisk kombatanckich i harcerskich, miłośnika historii, konserwatora sztuki, malarza, a przede wszystkim - wspaniałego, pogodnego i radosnego człowieka.
Wielkim zaszczytem dla mnie jest fakt, że mogłem znać ojca Adama osobiście, przez ponad 30 lat, gościć go wiele razy w swoim domu, zarówno
w Krakowie jak i w Opolu.
Mój pierwszy kontakt z dominikaninem Adamem Studzińskim miał
miejsce w roku 1977. Do tego poznania przyczyniło się kilka czynników;
między innymi moje zainteresowanie historią wojen i wojskowości, moja
decyzja o związaniu się ze służbą wojskową,a przede wszystkim wątek rodzinny.
Kilka lat wcześniej zmarł mój dziadek, plut. Antoni Kowalik, żołnierz
6 batalionu transportowego, 2 Korpusu Sił Polskich na Zachodzie generała
Andersa, uczestnik walk pod Monte Cassino. Odziedziczywszy po dziad- 25 -

ku szereg pamiątek, zdjęć, dokumentów i odznaczeń chciałem dowiedzieć
się coś więcej o wojennych losach mojego dziadka.I tak poprzez żyjących
wtedy jeszcze towarzyszy wojennej tułaczki mojego dziadka dotarłem
do klasztoru dominikanów, do ojca Adama Studzińskiego. Okazało się,
że wojenny szlak ojca Studzińskiego i mojego dziadka był bardzo zbliżony. Palestyna, Irak, Iran, Egipt, kampania włoska z Bitwą o Monte Cassino
włącznie, a po wojnie obóz przejściowy Przysposobienia i Rozmieszczenia
2 Korpusu Sił Polskich w Heimsey w Wielkiej Brytanii, wreszcie powrót
w 1947 roku do Polski.
Spędziłem wtedy z ojcem Adamem dużo czasu, słuchając jego fantastycznych wspomnień niekiedy ubarwionych żartami, często przykrymi
i tragicznymi wydarzeniami. Zawsze była to jednak żywa lekcja historii.
Byłem nią zafascynowany, jako młody człowiek i młody oficer. Niestety
w owym czasie bohaterowie wojenni z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
nie byli zbyt cenieni w procesie wychowania patriotycznego młodzieży.
Po zmianach ustrojowych w Polsce weterani II wojny światowej walczący na Zachodzie zaczęli być doceniani a ich wojenny heroizm, poświęcenie
i patriotyzm stały się symbolem bohaterstwa i waleczności żołnierza polskiego.

W tym czasie służyłem w Brygadzie Pancernej w Opolu. Będąc motorem
napędowym wespół z kilkoma zapaleńcami historii wojennej, doprowadziliśmy do nadania w 1993 roku naszej 5 Brygadzie Pancernej zaszczytnego
miana –„Skorpion”, oraz przejęcia przez naszą jednostkę tradycji 4 pułku
pancernego „Skorpion”. Ojciec Adam Studziński, jako wojenny kapelan
„Skorpionów” stał się częstym naszym gościem, a moje osobiste kontakty
z ojcem Adamem jeszcze bardziej się zacieśniły.
Moje kontakty z ojcem Studzińskim jeszcze bardziej zintensyfikowały
się po roku 2001, gdy kontynuowałem moją służbę wojskową w Krakowie. Były to spotkania na uroczystościach oficjalnych takich jak: spotkania
wigilijne, spotkania wielkanocne i inne. Przede wszystkim były to jednak
nasze spotkania prywatne. Spędziłem z nim wiele czasu na interesujących
rozmowach o historii, o Polsce, o szeroko rozumianej kulturze, sztuce i zabytkach. Spotykaliśmy się w utworzonym przez niego muzeum w podziemiach Klasztoru Dominikanów w Krakowie, w jego klasztornej celi,
czasami na ławce na Rynku Głównym, niekiedy spędzając wiele godzin
w podróży samochodem. Wraz z grupą oficerów „Skorpionów” byliśmy
z ojcem Adamem na Wzgórzu Monte Cassino oraz na Cmentarzu Polskim,
na którym leżą tysiące Polaków poległych w tej historycznej bitwie. Mimo,
że dzieliła nas duża różnica lat, wytworzyła się miedzy nami swoista nić
przyjaźni.
Tak było do kwietnia 2008 roku, do dnia śmierci Ojca Generała Adama
Studzińskiego. Ostatni raz rozmawiałem z ojcem Adamem tydzień przed
jego śmiercią. 2 kwietnia 2008 w godzinach wieczornych zmarł ojciec generał
harcmistrz Adam Studziński. Jakże symboliczna jest ta data -2 kwietnia!!

Opole 1993. Uroczystość przejęcia przez 5BPanc tradycji 4 pułku pancernego
„Skorpion”

9 kwietnia 2008 roku dobyły się uroczystości pogrzebowe ojca generała Adama Studzińskiego Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 kwietnia 2008 w Krakowie i miały uroczysty charakter. Po mszy św. w kościele
Dominikanów, trumna ze zwłokami ojca Adama została przewieziona na
Cmentarz Rakowicki, gdzie pochowany został z wojskowymi honorami w
Alei Zasłużonych. W uroczystej ceremonii pogrzebowej uczestniczyło wiele osób reprezentujących niemalże wszystkie środowiska społeczne. Byli
przedstawiciele świata polityki, reprezentacje władz lokalnych Krakowa,
generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, duchowieństwo, środowiska
kombatanckie, reprezentanci Harcerstwa Polskiego. Nie zabrakło również
reprezentacji władz Skawiny z burmistrzem panem Adamem Najderem
na czele, ani hm. Kazimierza Dymanusa ze skawińskimi harcerzami NZH
„Czerwony Mak”.
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9 kwietnia 2009 Cmentarz Rakowicki w Krakowie Na lawecie frontowego jeepa
trumna ze zwłokami Adama Studzińskiego udaje się w ostatnią ziemską podróż.
9 kwietnia 2008 roku Uroczystości pogrzebowe ojca generała
Adama Studzińskiego.
Tak doniosła uroczystość pogrzebowa miała również dla mnie akcenty
osobiste. W tym miejscu przydatną jest informacja, że w tym okresie byłem
dowódcą 5 batalionu dowodzenia w Krakowie.
Uroczystą oprawę wojskową i żołnierskie pożegnanie przez kompanię
honorową wystawił 5 batalion dowodzenia. Zdaniem wielu znawców tematyki jest to najlepiej wyszkolona kompania honorowa w Wojsku Polskim. Dodatkowym atutem jest jej unikalny mundur, czyli sukienna peleryna i góralski kapelusz z piórkiem.
Nie był to jednak jedyny mój osobisty aspekt pożegnania tak wspaniałego człowieka. Trumna z ciałem przewożona była na lawecie oryginalnego
frontowego jeepa „KAPELAN”. Właścicielem i kierowcą „Kapelana” jest
mój przyjaciel a jednocześnie „Skorpion” sierż. Marek Dwernicki ze Szwadronu Pojazdów Historycznych w Opolu. Tym frontowym jeepem ojciec
Adam był wożony za życia podczas wielu uroczystości związanych z obchodami historycznych rocznic o charakterze patriotycznym.
Nad trumną powiewał historyczny proporzec Pułku 4 Pancernego Skorpion, owiany piaskiem pustyni Środkowego i Bliskiego Wschodu oraz
prochem pól bitewnych Monte Cassino. Ten oryginalny sztandar jest symbolem i relikwią dla nas członków Stowarzyszenia „ Pancerny Skorpion”
skupiających byłych żołnierzy 5 Brygady Pancernej „Skorpion”.
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Minęło kilka lat od dnia, gdy pożegnaliśmy ojca generała harcmistrza
Adama Studzińskiego. Zapewniamy Cię Ojcze Generale, że zawsze będą
o Tobie pamiętać żołnierze „Skorpionów”, Harcerze NZH „Czerwony
Mak”, kombatanci i wszyscy ludzie, którzy mieli szczęście Ciebie znać.
Cmentarz Rakowicki w Krakowie.
2 rocznica śmierci 2 kwietnia 2010 r.
Na zdęciu przedstawiciele: Stowarzyszenia „Pancerny Skorpion”, harcerze NZH
„Czerwony Mak”, kombatanci spod Monte Cassino.

Cmentarz Rakowicki w Krakowie.
100 rocznica urodzin 2 czerwca 2011 r.
Na zdęciu delegacje: Prezydenta Miasta Krakowa, delegacja UMiG Skawina,
przedstawiciele Wojska Polskiego, Stowarzyszenia „Pancerny Skorpion”, Szwadronu pojazdów Historycznych, Kombatanci
II wojny światowej, Harcerze NZH „Czerwony Mak”, szwadronu 8 pułku ułanów.
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Franciszek Studziński
Urodził się 2 czerwca 1911 w Strzemieniu, powiat żółkiewski. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Strzemieniu, a do gimnazjum w Żółkwi. Egzamin dojrzałości zdał w Gimnazjum im. Henryka
Sienkiewicza w Krakowie.
W 1928roku wstąpił do Zakonu Dominikanów
i wtedy przyjął imię ADAM. Studiował teologię
we Lwowie i w Warszawie, święcenia kapłańskie
przyjął we Lwowie 9 marca 1937 z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka. W roku 1939 został mianowany
katechetą w szkole w Czortkowie, do którego przybył już w pierwszych dniach wojny.
Po napadzie sowieckim na Polskę 17 września udał się na Węgry,
gdzie rozpoczął pracę duszpasterską wśród internowanych tam żołnierzy
W czerwcu 1940 roku przybył do Jugosławii. Z powodu zagrożenia atakiem
wojsk niemieckich w dniu 7 marca1942 roku przez Grecję i Turcję udał się
do Palestyny. Przebywał w Hajfie i tam 1 sierpnia 1942 roku wstąpił do służby wojskowej. 5 sierpnia 1942 roku został kapelanem 4 batalionu czołgów,
a 29 sierpnia tegoż roku został już mianowany szefem duszpasterstwa 2 Brygady Czołgów. Z Brygadą, przebywał w Iraku, Iranie, Palestynie i Egipcie.
W dniu14 listopada 1942 roku powrócił do 4 batalionu czołgów. To ten batalion został w lipcu 1943 roku przemianowany na 4 Pułk Pancerny „Skorpion”, z którym Ojciec Adam przebył w 1944 roku kampanię wojenną we
Włoszech. Mimo propozycji pozostania w jednym z zakonów w krajach,
przez które prowadził jego szlak, nie porzucił służby wojskowej.
Najbardziej znany był z udziału w bitwie pod Monte Cassino. Gdy ruszył pierwszy atak na wzgórze, szedł przed czołgami z krzyżem w ręku.
Przez kilka dni walk niósł duchową posługę rannym i umierającym na
pierwszej linii frontu, pomagając także w ewakuacji rannych oraz identyfikacji zabitych (również żywcem spalonych w czołgach). To właśnie wtedy
zaskarbił sobie miłość szeregowych i szacunek oficerów, a na jego piersi
zawisł Srebrny Krzyż Virtuti Militari. Był bowiem Ojciec Adam nie tylko
odważnym kapelanem, ale także dzielnym żołnierzem. Zawsze podkreślał,
że gdyby nie poszedł do seminarium duchownego, to zapewne trafiłby do
szkoły oficerskiej.

potem przemianowana na 2 Warszawską Dywizję Pancerną. Wraz z nią
Ojciec Adam w maju 1945 roku wyjechał do Wielkiej Brytanii. Stacjonował
w Heimsey. Po demobilizacji wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Wraz z pozostałymi żołnierzami Polskich Sił na Zachodzie przeżywał rozterki duchowe i tęsknotę za Ojczyzną.
Po powrocie do kraju 28 października 1947 roku został dyrektorem Seminarium Diecezji Opolskiej w Gliwicach. Po pół roku znalazł się w konwencie w Krakowie. Na Prądniku Czerwonym jako szef gospodarczy prowadził folwark aż do zarekwirowania go poprzez ówczesne władze PRL.
Był też prefektem w krakowskiej Szkole Handlowej.
W roku 1950 za radą byłego kapelana 1 Dywizji Pancernej postanowił uciec za granicę. Kurier okazał się agentem UB i Ojciec Adam został
w Gdańsku aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Wyrok ten został
zmniejszony do 1,5 roku w wyniku rozprawy rewizyjnej. Po wyjściu z więzienia przebywał w Krakowie i Poznaniu. W roku 1952 został proboszczem
parafii Św. Dominika na Służewiu w Warszawie. W latach 1958-1961 był
przeorem w Lublinie, a od roku 1962 przebywał w klasztorze w Gdańsku.
W październiku tegoż roku został proboszczem w Korbielowie W roku
1963 powrócił do Krakowa, jak się później okazało - na stałe.
Pomimo represji i szykan, zdołał ukończyć krakowską Akademię Sztuk
Pięknych, uzyskując w 1970 roku tytuł magistra sztuki w zakresie konserwacji zabytków. Korzystając z tej wiedzy, zajął się odkrywaniem i przywracaniem do dawnego stanu średniowiecznych skarbów krakowskiego
klasztoru oo. dominikanów. Dopóki starczało mu sił, sam wynosił gruz,
polerował posadzki, wykonywał mnóstwo fizycznych prac. Jego dziełem
jest odrestaurowanie najstarszej części klasztoru. Gdy tych sił mu zabrakło,
kierował już tylko robotami konserwatorskimi, gromadząc i fachowo opisując bogate zbiory konwentu. Doprowadził także do otwarcia klasztornego muzeum. Posiadał w swoich zbiorach kolekcję ornatów oraz inne dzieła
sztuki sakralnej.

W kwietniu 1945 roku, został mianowany kapelanem 2 batalionu komandosów zmotoryzowanych w 2 Brygadzie Pancernej. Brygada została

Corocznie organizował w krypcie klasztornej spotkania opłatkowe dla
kombatantów i harcerzy. Opiekował się kościołem św. Idziego w Krakowie, który odrestaurował w latach osiemdziesiątych XX wieku. Odprawiał w nim coniedzielne msze św. dla harcerzy, na których wygłaszał do
nich kazania i patriotyczne pogadanki. Będąc naczelnym kapelanem ZHR
w Polsce brał udział w IV Międzynarodowym Zlocie Harcerzy Polskich
w Stanach Zjednoczonych w Rising Sun w dniach 15-28 sierpnia 1988 roku.
Na tym Zlocie otrzymał nominację na harcmistrza. Uczestniczył też w Jubileuszowym Zlocie 80-lecia Harcerstwa koło Częstochowy.
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Na co dzień blisko współpracował ze skawińskimi harcerzami. Uchwałą
nr 14 z 15.02.2002roku nadano ojcu harcmistrzowi Adamowi Studzińskiemu tytuł honorowego kapelana Niezależnego Związku Harcerskiego imienia Bohaterów Monte Cassino „Czerwony Mak”.

mieli kiedyś okazję współpracować z nim w duchu służby Bogu, Polsce
i bliźnim. Cieszył się ogromną sympatią, był jednym z niekłamanych autorytetów Krakowa. Jego harcerskie zaangażowanie znane było nie tylko
starszemu pokoleniu instruktorskiemu, ponieważ wciąż aktywnie współpracował z młodymi ludźmi w szarych i zielonych mundurach.

Harcmistrz Adam Studziński w izbie pamięci Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”
w Skawinie

W dniu 3 maja 2006roku prezydent RP awansował go na stopień generała brygady WP.

Aktywnie działał w środowiskach kombatanckich, współorganizował pielgrzymki żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na
Jasną Górę w rocznice bitwy o Monte Cassino
oraz marsze legionistów z ul. Oleandry w Krakowie.

Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari,
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyż Walecznych,
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami,
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino,
Medal Wojska Polskiego,
oraz odznaczeń brytyjskich;

Jednocześnie skupiał wokół siebie kombatantów wielu pokoleń. To właśnie on organizował
słynne opłatkowe spotkania legionistów, na które regularnie przychodził
ówczesny metropolita krakowski, ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Opiekował się weteranami walk o niepodległość nie tylko duchowo, ale także
materialnie, pomagając starym, schorowanym i często wciąż prześladowanym przez komunistyczny reżim żołnierzom związać koniec z końcem.
Regularnie uczestniczył w spotkaniach żołnierzy generała Władysława
Andersa, jest również powszechnie znany wśród polskiego powojennego
uchodźctwa na całym świecie. Z wielką radością witali go kombatanci Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, mieszkający poza granicami Polski.
Równie gorąco witały go powojenne pokolenia żołnierzy Wojska Polskiego. Jego częste wizyty w 5 Brygadzie Pancernej Skorpion w Opolu,
a po jej rozformowaniu, w „Stowarzyszeniu Pancerny Skorpion”, zawsze
były świętem. Żołnierze 5 Brygady Pancernej i członkowie stowarzyszenia
są dumni, że mogą na beretach nosić symbol Skorpiona na czerwonym
rombie, tak jak ich opiekun duchowy ojciec Adam Studziński.

Ojciec generał Adam Studziński posiadał wiele polskich medali i odznaczeń;

Gwiazdę za wojnę, Gwiazdę Afryki, Gwiazdę Italii, Medal za wojnę.
Ojciec generał Adam Studziński posiadał również tytuły honorowe;
Tytuł honorowego członka Towarzystwa im. Józefa Piłsudskiego
(nadany w marcu 1998),
Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (1999),
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skawina (2007).
Ojciec Adam jest autorem książek:”Wspomnienia kapelana Pułku 4 Pancernego „Skorpion” spod Monte Cassino” oraz „Przewodnik po polskich
cmentarzach wojennych we Włoszech.”
Był także współautorem planu ratowana Krzywej Wieży w Pizie.
Jest autorem kilkunastu obrazów, które namalował i wystawione zostały w Muzeum Wojska w Warszawie w lipcu 2007 roku.
Jego imieniem nazwano plac przed kościołem św. Idziego w Krakowie,
nieopodal Wawelu.
Stanisław Grodecki

Niewiele było postaci tak charakterystycznych dla Krakowa. Kroczący
po ulicach miasta w białym habicie i czarnym berecie ze Skorpionem, z przypiętymi na piersi Krzyżem Virtuti Militari oraz krzyżem Harcerskim,Ojciec
Adam witany był serdecznie przez wielu ludzi w różnym wieku, którzy
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A jednak
jest Klub Seniora w Skawinie

G

rupa zapaleńców – „bardzo dojrzałej młodzieży”, wziąwszy sobie
do serca maksymę Maurice’a Maeterlincka: „uczmy się szanować
małe godziny, bo z nich urastają dni i lata”, postanowiła wypowiedzieć wojnę samotności, gnuśności i nudzie. Nie dając się czasowi, wymyśliła powstanie Klubu Seniora w Skawinie.

W pełnej pogody ducha i nadziei atmosferze, smakując kawę zagryzaną paluszkami, kontemplując piękno ojczystej przyrody przedstawionej
w prezentowanych przez różnych twórców w Pałacyku „Sokół” obrazach,
snuto plany na przyszłość. Sypały się bogate pomysły programowe do pracy przyszłego klubu.
Dziś są to już wspomnienia, które stały się rzeczywistością. Spotkania
Seniorów odbywają się w każdy wtorek od godziny 11.00 do 14.00, a wieść
o istnieniu klubu szeroko rozeszła się wśród mieszkańców Skawiny. Jest
nas coraz więcej. Klub liczy już około stu osób.
Co robimy? Żyjemy życiem miasta. Wiemy, co w trawie piszczy, gdzie
i kiedy dzieje się coś ciekawego. Bywamy na wernisażach, wystawach,
koncertach. Korzystamy z występów artystów skawińskich i gościnnie występujących u nas np. w Salonie Poezji. Jesteśmy obecni na seansach filmowych w kinie „Piast”. Urządzamy spotkania z ciekawymi ludźmi. Poznajemy dzieje naszego miasta, wspominamy historię, w której niektórzy
nasi członkowie uczestniczyli osobiście.
Robimy to, co lubimy; recytujemy wiersze lub inscenizujemy scenki kabaretowe. W tej dziedzinie rej wodzi p. Zdzisław Jurek. Naszym fotografem
jest p. Stanisław Wójcik, a solistką o niezwykłym głosie – Maryla Styrylska.
No i śpiewamy, śpiewamy, śpiewamy; pieśni biesiadne, harcerskie, patriotyczne przy akompaniamencie akordeonu, na którym gra Maryla Borowiecka. Dołączył do niej fantastyczny gitarzysta p. Feliks Szczypczyk. Mamy
też własne piosenki np. „Walczyk o Skawinie”.
Chcecie go poznać? Bardzo proszę:

Od lewej Maryla Borowiecka, Maria Blus, Zdzisław Samborski
Ziarno zasiały p. Maryla Borowiecka i Maria Blus szukając oparcia
wśród przyjaciół i gdzie się dało. I tak doprowadziły do pierwszego zebrania zwolenników tego pomysłu. Było to 6 maja 2011r. w Pałacyku Sokół.
W spotkaniu uczestniczyło 19 osób, spośród których została wyłoniona
grupa inicjatywna. W jej skład weszli: Maria Blus, Maryla Borowiecka, Zuzanna Baran, Anna Świdowska i Zdzisław Samborski.
Zebrani mogli cieszyć się obecnością przedstawiciela Urzędu Miasta
w osobie p. Ewy Strzałki oraz pp. Małgorzaty Tomali i Krystyny Kędziory
z Centrum Kultury i Sportu.
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„Gdy robi się ciemno i noc już zapada dokoła
To słyszę szum parku, śpiew ptaków, plusk stawu i wołam
Ja kocham to miasto, ja lubię spacery po rynku,
Me szczęście jest tutaj, nad cicho płynącą Skawinką.
Tu zbieram wspomnienia z miasteczka mojego uliczek,
Chwil tutaj spędzonych szczęśliwie wśród swoich nie zliczę.
Tu słucham bajania i gawęd i legend sprzed laty
I widzę piękniejszy mój świat w tradycję bogaty
Znam króla co serce Babetcie w zameczku zostawił
I chociaż odjechał, to przecież Skawinę rozsławił.
Dziś burmistrz, mieszkańcy, jak ongiś nasz król zakochani
Serduchem swym całym są miastu Skawinie oddani.
Radują się oczy gdy widzę starania rodaków
By była tak piękna, jak dziś jej prastary brat Kraków
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Więc śpiewam tę piosenkę i do snu serdecznie kołyszę
Tak chłonę jej spokój, by rankiem ją znowu usłyszeć
Ja kocham to miasto, ja lubię spacery po rynku
Me serce jest tutaj nad cicho płynącą Skawinką”.
Słowa piosenek znają wszyscy, bo nasza aktywna grupa postarała się
o wydrukowanie śpiewników.
Wszelkie poczynania Klubu Seniora zostają uwiecznione w kronice.
Dbamy o ducha i ciało. Nawiązaliśmy kontakt z bratnimi klubami w Krakowie i Wieliczce. Bywamy u siebie i świetnie się razem bawimy i uczymy.
Troskę o kondycję fizyczną rozpoczęliśmy zgodnie z naturą od nauki
chodzenia. Uczył nas „chodzić” instruktor sportu „nordic walking” Roman
Styrylski. Posiadłszy tę skomplikowaną umiejętność możemy wyprawiać
się na wycieczki (Starorzecze, Orawica, Grecja) pielgrzymki (Częstochowa,
Jerozolima) czy wczasy (Łazy). Właśnie w Łazach nad morzem w tym roku
mile spędziło dwa tygodnie, za kwotę adekwatną do naszych kieszeni, ponad dwudziestu naszych seniorów.
Ale to jeszcze nie wszystko. Uczestniczymy też w zajęciach gimnastycznych przyjaznych naszemu wiekowi i w gimnastyce na basenie. Prostujemy kręgosłupy, wzmacniamy stawy i mięśnie i nie poddajemy się czasowi
w myśl hasła: „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. Nasi „studenci” właśnie
rozpoczęli rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Mamy też wielkie marzenie: lokal nie tymczasowy, ale stały, nasz dom,
w którym zawsze znajdziemy przyjaciół.
Tak, tak młodzi, my was jeszcze zaskoczymy!
Jadwiga Zacharzewska

Stowarzyszenie
Nasz Dom - Nasze Wielkie Drogi

W

poprzednim numerze Informatora anonsowaliśmy powstanie
stowarzyszenia regionalnego w Wielkich Drogach. Inicjatorką
jego założenia była, jak już pisaliśmy, p. Zuzanna Wędzicha, która została wybrana na stanowisko przewodniczącej Zarządu. W skład zarządu weszli młodzi ludzie. „Oprócz mnie” – mówi skromnie pani Zuzanna.
Kiedy się jednak rozmawia z tą pełną zapału i pomysłów kobietą, kiedy się
patrzy na jej zawsze uśmiechniętą twarz, nie można się oprzeć wrażeniu,
że zastrzeżenie to jest zupełnie niepotrzebne – pani Przewodnicząca zachowała młodość serca i usposobienia. Jej zainteresowanie przeszłością wioski,
w której przyszło jej pracować, ujawniło się jeszcze w ostatnim ćwierćwieczu ubiegłego stulecia, gdy była nauczycielką w Wielkich Drogach. Zgromadziła pokaźny zbiór starych przedmiotów i utworzyła z nich pierwszy
w naszych stronach kącik regionalny. Potem, gdy wyjechała do Szczebrzeszyna, eksponaty przeszły w inne ręce, a i zainteresowania lokalnymi sprawami zeszły potem na drugi plan wobec wielkich przemian w naszym kraju.
Gdy Zuzanna Wędzicha wróciła do Wielkich Dróg, dostrzegła i potrzebę,
i szansę zorganizowania towarzystwa o charakterze regionalnym. Włożyła
w nie wiele serca i pracy i oto jest ono, jest i działa.
Stowarzyszenie, liczące parę miesięcy, ma już za sobą pierwsze, organizacyjne prace: zebrano dokumenty potrzebne do zarejestrowania w KRS,
przesłano je do stosownego urzędu, wybrano zarząd i sprecyzowano cele:
Stowarzyszenie Nasz Dom – Nasze Wielkie Drogi będzie chroniło zabytki kultury i pomniki przyrody, będzie gromadziło materiały dotyczące
regionu, dołoży wszelkich sił, by we wsi wybudowano nowoczesna salę
gimnastyczną, a wszystko to będzie wymagało potężnej aktywizacji społeczeństwa. Cele te i zadania wydrukowano na ostatniej stronie legitymacji
członkowskiej.
Na forum wsi Stowarzyszenie pojawiło się po raz pierwszy przed zebraniem wiejskim. Zorganizowano wówczas wystawę własnoręcznie wykonanych kwiatów bibułowych. Zaangażowały się w nią kobiety z trzech
pokoleń, a mamusie i babcie przyprowadzały swe dzieci i wnuki. Któraś
z nich przykazywała swoim pociechom „ patrzcie się dobrze i uczcie, żebyście
i wy potrafiły je robić”. Podczas majowego spotkania śpiewano stare pieśni
i piosenki, przypominano majowe wróżby z kwiatów a solenizantom majo-
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wym zaśpiewano „Sto lat” w wersji zmienionej przez p. Wędzichę i utrwalonej w „śpiewającym pamiętniku dla seniorów”.

administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.

Postępy w gromadzeniu wiadomości o Wielkich Drogach będą mogli
Czytelnicy sami ocenić, czytając w następnym numerze publikację nadesłaną przez p. Wędzichę. Dodajmy, że wioska ta żyje nie tylko w społecznych
poczynaniach pani Zuzanny, ale także w jej wierszach i obrazach.

Wśród tych tysięcy pomordowanych w obozach NKWD Polaków, było
dwóch oficerów Wojska Polskiego, związanych z Ziemią Krzęcińską i Krzęcinem. Byli nimi generał broni Stanisław Haller oraz kapitan Feliks Marian
Grabski.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć najserdeczniej życzymy Stowarzyszeniu licznych sukcesów, niesłabnącego zapału i niezmożonych sił niezbędnych w dalszej pracy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej postanowiło uczcić ich
pamięć organizując uroczystość patriotyczną połączoną z uczczeniem
93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość tę nazwano „Dęby Pamięci”. Głównym jej akcentem było posadzenie dwóch dębów
nazwanych od imion zamordowanych oficerów „Stanisław” i „Feliks”.
Nieopodal dębów stanęły 2 kamienne obeliski, z tablicami pamiątkowymi,
które zostały w podniosłej atmosferze odsłonięte w trakcie uroczystości.

Anna Kudela

Krzęcińskie „DĘBY PAMIĘCI”
W hołdzie Tym,
którzy zostali zamordowani w Katyniu za Ojczyznę,
a prochy ich,
nie wróciły do Skawińskiej Ziemi.

Z

brodnia Katyńska jest pojęciem umownym, odniesionym do jednego
z miejsc eksterminacji polskiej elity przywódczej w latach II wojny światowej, najwcześniej odkrytego – lasu katyńskiego - pod Smoleńskiem.

Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na
blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, których – po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. – wzięto do niewoli
lub aresztowano. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Rosji z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach NKWD. Jeńcy z obozów specjalnych
NKWD transportowani byli pociągami w okresie kwietnia i maja 1940 r. do
miejsc egzekucji: Katynia (obóz w Kozielsku), Kalinina (obóz w Ostaszkowie), Charkowa (obóz w Starobielsku). Zabici w Kalininie (obecnie Twer)
zakopani zostali w Miednoje.

Inicjatorami uroczystości był Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Krzęcińskiej pod kierownictwem prezesa Antoniego Poniedziałka i wiceprezes Ewy Byrskiej,oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie Haliny Jaskiernej.
Honorowymi gośćmi uroczystości była córka kapitana Grabskiego, pani
Józefa Rościszewska wraz z mężem, synem Piotrem i wnukiem oraz Maria
Dzielska, krewna rodziny Hallerów.
Wśród gości obecni byli między innymi zastępca burmistrza SkawinyPaweł Kolasa, radny Miasta i Gminy Skawina a jednocześnie sołtys Krzęcina Antoni Bylica, Przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Generała Józefa
Hallera i Hallerczyków Leszek Krupnik, niemal wszyscy dyrektorzy skawińskich szkół oraz mieszkańcy Krzęcina.

Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego funkcjonariusze policji, straży granicznej, urzędnicy

Symbolicznego posadzenia „Dębu Stanisław” i odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali; Maria Dzielska, Paweł Kolasa, Halina Jaskierna, Leszek
Krupnik oraz Robert Rak. Posadzenia „Dębu Feliks” i odsłonięcia tablicy do-
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konali; Józefa Rościszewska, Piotr Rościszewski, Antek Rościszewski, Antoni
Bylica, Antoni Poniedziałek,Stanisław Grodecki oraz Małgorzata Figarska.
Poświęcenia tablic dokonał proboszcz krzęcińskiej parafii NNMP ks. kanonik Zdzisław Budek.
Posterunek honorowy pełnili żołnierze 5 batalionu dowodzenia im.
gen. broni Stanisława Hallera oraz harcerze VII drużyny harcerskiej NZH
im. Armii Krajowej „Czerwony Mak”. Poczty sztandarowe wystawiły Szkoła Podstawowa w Krzęcinie, Szkoła Podstawowa w Rzozowie, Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach, Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach, Zespół
Placówek Oświatowych w Kopance i Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie.

Uczniowie krzęcińskiej szkoły, wspomagani przez swych nauczycieli,
przygotowali piękny program słowno- muzyczny; szczególnie mocne wrażenie zrobiła na widzach pieśń „Miejcie nadzieję”; jest to wiersz –odezwa
Adama Asnyka z muzyką Zbigniewa Preisnera.
Zarówno przed uroczystością, jak i po niej młodzież szkolna miała możliwość obejrzenia i dotknięcia sprzętu
technicznego i uzbrojenia będącego
na wyposażeniu 5 batalionu dowodzenia.
Wśród gości tej patriotycznej uroczystości była delegacja Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny.
Na zdjęciu: delegacja TPS na uroczystości
„Dęby Pamięci” w Krzęcinie:Anna Kudela, Czesława Kopeć, Ewa Tarnopolska,
Stanisław Grodecki, Halina Lech
kpt.

Feliks Marian Grabski (1905-1940)
zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z 1935 roku
(z prywatnych zbiorów córki kpt. Grabskiego Pani Józefy
Rościszewskiej)

W uroczystości uczestniczyła młodzież szkół w Krzęcinie i Polance Hallera
oraz delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie.
Po części oficjalnej uroczystości odbył się panel dyskusyjny, w którym
zebranym gościom oraz młodzieży szkolnej przybliżono życiorysy i losy
generała Stanisława Hallera i kapitana Feliksa Grabskiego. Informacjami
tymi podzielił się z zebranymi Prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków Leszek Krupnik oraz były dowódca 5 batalionu
dowodzenia im. Generała Stanisława Hallera, płk rez. Stanisław Grodecki.
Ubarwione one były rodzinnymi wspomnieniami Józefy Rościszewskiej
i prof.Marii Dzielskiej.
- 40 -

Feliks Marian Grabski urodził się 14 sierpnia 1905
roku we wsi Kurcew – w powiecie leszczyńskim.
Rodzicami byli Władysław Grabski (1867-1927) herbu POMIAN oraz Jadwiga z Oświęcimskich (18751949) herbu RADWAN. Dzieciństwo spędził w rodzinnym Kurcewie. Brak bliższych danych odnośnie
przebiegu kształcenia. Egzamin dojrzałości złożył
po ukończeniu 8 letniego wówczas gimnazjum,
a następnie studiował na Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, przemianowanej w 1920 roku na Uniwersytet Poznański, gdzie studiował na wydziale rolniczo- leśnym uzyskując tytuł inżyniera-rolnika. Wśród członków
Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego “Corona” w 1922 roku
można znaleźć nazwisko Feliksa Grabskiego oraz Eryka Hallera, syna generała Józefa Hallera. Znajomość z Erykiem Hallerem będzie miała w późniejszym czasie duży wpływ na życie Feliksa Grabskiego. „Corona” była
organizacją założoną przez młodych ziemian z Poznańskiego i Pomorza.
Myślą przewodnią tej korporacji miało być propagowanie idei monarchicz- 41 -

nych. Od innych korporacji poznańskich odróżniała się wybitnie elitarnym
charakterem związanym z faktem, że warunkiem uzyskania członkostwa
było posiadanie tytułu szlacheckiego.

Nadchodził tragiczny wrzesień 1939 roku. W sytuacji zagrożenia wojną
Felicja Grabska wraca w swoje rodzinne strony do Facimiecha, po zaledwie
dwu miesięcznym okresie małżeństwa.

Po ukończeniu studiów został zarządcą majątku Gola koło Gostynia,
należącego do Edwarda Potworowskiego. Zamieszkał w Witoldowie koło
Goli (służbowy dworek zarządcy), gdzie przebywał aż do mobilizacji
przedwrześniowej 1939 roku.

Porucznik Feliks Marian Grabski zostaje zmobilizowany do macierzystej jednostki, a w ramach zadań mobilizacyjnych zostaje przeniesiony do
1 dywizjonu artylerii 4 pułku artylerii ciężkiej stacjonującego w Tomaszowie Mazowieckim. Wraz z nim skierowany został do 44 Dywizji Piechoty,
która początkowo miała wejść w skład Armii Prusy, lecz ostatecznie wzięła
udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku. Dywizjon ten został
włączony do 54 pułku artylerii lekkiej i wraz z nim walczył na południowo
- wschodnim odcinku obrony Warszawy.

W roku 1927 poborowy Grabski został powołany do odbycia przeszkolenia wojskowego. Został skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim.
Do Szkoły Podchorążych Rezerwy byli powoływani poborowi - absolwenci szkół średnich i studiów wyższych. Służba trwała rok i składała się
z okresu nauki w szkole, podczas której żołnierze posługiwali się tytułem kanoniera z cenzusem. Szkolenie kończyło się egzaminem, a po jego
zdaniu absolwenci otrzymywali stopień kaprala i tytuł podchorążego,
a następnie kierowani do jednostek, celem nabycia praktycznych umiejętności dowodzenia podległymi żołnierzami. Podchorąży Feliks Grabski
został skierowany do 4 pułku artylerii polowej, który stacjonował wówczas w Przemyślu. Po zakończeniu szkolenia praktycznego otrzymał stopień podporucznika i przeniesiony został do rezerwy, otrzymując przydział
mobilizacyjny do 7 pułku artylerii ciężkiej, stacjonującego w garnizonie
Poznań. W tymże 7 pułku odbył przeszkolenie oficerów rezerwy (w 1931,
1933, 1935 roku ), po czym został awansowany do stopnia porucznika.
W 1938 roku podczas pobytu u swego przyjaciela Eryka Hallera w majątku Józefa Hallera w Gorzuchowie koło Chełmna poznał swoją przyszłą żonę
Felicję Günter (1903-1990), córkę Antoniego i Marii z Hallerów z Facimiecha.
20 czerwca 1939 roku w kościele w Krzęcinie odbył się ślub porucznika rezerwy Feliksa Grabskiego z Felicją Günter. Po ślubie odbyło się w dworku
w Facimiechu wesele. Po uroczystości ślubnej młoda para udała się w tydzień
poślubny prawdopodobnie do Wisły, a następnie do domu Feliksa w Witoldowie.

Dopiero w styczniu 1940 roku do Felicji Grabskiej dociera list z informacją od towarzysza żołnierskiej służby jej męża Michała Hańcia, że por.
Grabski przebywa w obozie przejściowym w SZEPIETÓWCE. Kolejny
i ostatni list od por. Grabskiego żona otrzymuje 8 marca 1940 roku z obozu
w STAROBIELSKU (barak 15). Pisze w nim między innymi, że wuj Stanisław (chodzi o gen Hallera), jest w tym samym obozie i czuje się dobrze.
W kwietniu 1940 urodziła się córka por. Grabskiego, której nigdy nie zobaczył, a córce nie było dane poznać ojca. Felicja Grabska mimo informacji
o odkrytych w 1943 roku przez Niemców zbiorowych mogiłach polskich
oficerów w Katyniu nie traciła nadziei na powrót męża, nadal oczekiwała
na informację od niego, na informację, która nie mogła już nadejść.
Po zakończeniu II wojny światowej Felicja Grabska nadal mieszkała
w Facimiechu. Do roku 1950 mieszkała w swoim rodzinnym dworku,

Na zdjęciu Maria Günter z Hallerów oraz
por. Feliks Grabski
Zdjęcie wykonane w dniu ślubu 20 czerwca
1938 w Facimiechu. (z prywatnych zbiorów
córki kpt. Grabskiego Pani Józefy Rościszewskiej)
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a później została zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania. Status dziedziczki na pewno nie pomagał jej w tamtych latach w codziennym życiu.
Pracowała jako nauczycielka w Szkole Rolniczej w Facimiechu i Wołowicach. Była katechetką w Facimiechu i Ochodzy, a przede wszystkim jako
osoba wszechstronnie wykształcona udzielała pomocy i rad mieszkańcom,
w tym porad w zakresie medycznym. To sprawiało, że była osobą lubianą przez okoliczną ludność. Wdowa po zamordowanym przez NKWD
w Charkowie por. Feliksie Grabskim Felicja zmarła w 1990 roku.

kpt. Stanisław Haller - zdjęcie z roku około
1910 (z prywatnych zbiorów pani Józefy Rościszewskiej)

Stanisław HALLER urodził się 26 kwietnia 1872
roku w majątku Polanka - Haller koło Skawiny
wówczas w powiecie podgórskim, w ziemi krakowskiej. Był kuzynem generała Józefa HALLERA.
Po ukończeniu szkoły powszechnej w rodzinnych
stronach i gimnazjum w Bielsku w 1892 roku, wstępuje ochotniczo do armii austriackiej, gdzie w maju
1893 r. kończy roczną szkołę oficerów rezerwy
otrzymując stopień podporucznika artylerii. Do zawodowej służby wojskowej przyjęty został w kwietniu 1894, rozpoczynając zawodową służbę
w CK Armii Austro –Węgier na różnych stanowiskach, począwszy od dowódcy plutonu. W 1901 roku po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole
Wojennej w Wiedniu, został awansowany do stopnia kapitana.

Zajmował następnie kolejne stanowiska:
dowódcy batalionu, oficera sztabu korpusu,
oficera Sztabu Generalnego. W listopadzie
1912 roku został mianowany na stopień majora i objął stanowisko Szefa Sztabu Twierdzy Kraków, które pełni do listopada 1915 roku. Wtedy zostaje awansowany do stopnia podpułkownika.
Od stycznia 1916 roku walczył na froncie włoskim jako dowódca pułku
artylerii. Wtedy też otrzymał awans do stopnia pułkownika CK Armii. Koniec I wojny światowej zastał go na froncie włoskim, skąd wrócił do Krakowa. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości w roku 1918 zgłasza się
w Krakowie do Wojska Polskiego i wyznaczony zostaje na Zastępcę Komendanta Miasta Krakowa, a 18 listopada 1918 roku został Szefem Sztabu
Dowództwa Okręgu Generalnego „Kraków”. 7 lutego 1919 roku Naczelnik
Państwa i Naczelny Wódz Józef Piłsudski powierzył mu pełnienie obowiązków Szefa Sztabu Generalnego II RP, a 1 stycznia 1920 roku awansował go na generała-podporucznika /generała brygady/. Jako jeden ze
zdolniejszych sztabowców aktywnie uczestniczył w opracowywaniu planów wojny polsko - sowieckiej. Od sierpnia do września 1920roku w czasie
wojny polsko-bolszewickiej dowodził 13 Dywizją Piechoty i Grupą Operacyjną. 10 września tego roku został mianowany generałem-porucznikiem
/generałem dywizji/. W tym samym miesiącu objął dowodzenie 6 Armią
we Lwowie, prowadząc ciężkie boje do zawieszenia broni 12 października
1920. Przyczynił się do pokonania 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego
i wyparcia jej za Bug. W styczniu 1921 przewodniczył delegacji polskiej na
rokowania w Bukareszcie w sprawach polsko rumuńskiej konwencji wojskowej. 9 lipca 1923 został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego II RP. Będąc na tym stanowisku dokonał wiele
korzystnych dla wojska zmian w zakresie ustawodawstwa wojskowego.
Był również doskonałym politykiem, miał zawsze na uwadze dobre sojusze wojskowe Polski. Bardzo trzeźwo oceniał sytuację polityczną i militarną Polski oraz wynikające z niej zagrożenia dla państwa. 16 grudnia 1925 r.
na skutek nie odpowiadających mu stosunków w armii podaje się do dymisji (formalnie dymisja nie była przyjęta) i przeszedł do rezerwy, osiedlając
się w rodzinnej miejscowości. W czasie przewrotu majowego 1926 r. zostaje
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Dopiero po jej śmierci Rodzina mogła zobaczyć część tragicznych dokumentów. Wśród przekazanych przez Rosjan dokumentów, znajduje
się lista ofiar zamordowanych w Katyniu. Pod pozycją 665 widnieje zapis
GRABSKIJ FELIKS WŁADYSŁAWOWICZ - 1905.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 roku
porucznik Feliks Marian Grabski został pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana.
Felicja Grabska spoczywa na cmentarzu w Krzęcinie. Tam też znajduje
się symboliczna tablica upamiętniająca jej męża, oficera WP zamordowanego w Katyniu.

Stanisław Haller (1872-1940)
Pułkownik CK Armii Austro – Węgier,
Generał Wojska Polskiego

Sport to radość życia, to gra, świętowanie (...),
to szansa, by sprzyjać dialogowi i otwarciu się jednych ku drugim,
jako wyraz bogactwa istnienia.

ponownie powołany przez Ministra Spraw Wojskowych do służby stałej.
Został Szefem Sztabu wojsk rządowych. Po przewrocie majowym w 1926
r. był czasowo internowany w hotelu „Bristol”. Po uwolnieniu, po kilku
dniach przechodzi już na stałe do rezerwy.
Gen. Stanisław Haller Zdjęcie z roku
1930 zrobione w Polance –Hallera
(z prywatnych zbiorów pani Józefy
Rościszewskiej)
W pierwszych dniach września
1939 r. opuszcza rodzinny majątek
ewakuując się na wschód, gdzie chce
włączyć się do udziału w obronie
Lwowa. Tam po 17 września 1939 r.,
po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną jako generał WP został
aresztowany przez NKWD i osadzony w obozie w Starobielsku. Wiosną
1940 roku podzielił los tysięcy Polaków osadzonych w obozach NKWD.
W oficjalnym wykazie zamordowanych w Katyniu pod pozycją 711 widnieje zapis GALLER STANISŁAW WŁADYSŁAWOWICZ -1872r. Jednak ta
bolesna prawda wyszła na światło dzienne wiele lat później. Nieświadomy
tej prawdy na przełomie lipca i sierpnia 1941 roku premier Rządu Polskiego na uchodźctwie Władysław Sikorski po uzgodnieniach z rządem ZSRR
na przyszłego dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim zamierzał wyznaczyć generała Stanisława Hallera.
Najważniejsze odznaczenia bojowe generała Stanisława Hallera:
Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari,
Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari,
Krzyż Walecznych, Krzyż Wolności.
Postanowieniem nr 112-48-07 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 października 2007 roku Stanisław Haller został mianowany pośmiertnie do stopnia generała broni. Na cmentarzu w Krzęcinie na grobie
rodzinnym Hallerów znajduje się tablica upamiętniająca generała Stanisława Hallera
Stanisław Haller decyzją Ministra Obrony Narodowej z lipca 1998 roku
został patronem 5 pułku dowodzenia w Krakowie, a po jego przeformowaniu - 5 batalionu dowodzenia.
Stanisław Grodecki
- 46 -

Jan Paweł II

U

Sala na miarę marzeń

czniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie wiele
lat czekali na ten moment – otwarcie nowej, pięknej i jakże nowoczesnej sali gimnastycznej. Marzenia o obiekcie na miarę XXI wieku, w którym będzie można ćwiczyć i trenować w komfortowych warunkach, korzystając z całkowicie nowego wyposażenia sportowego, wreszcie
się ziściły. Nowa sala jest także obiektem, spełniającym wszelkie standardy
bezpieczeństwa.
W środę, 5 października, odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, w którym to uczestniczyło mnóstwo osób zaangażowanych w jej
powstanie. Niestety, sama dyrektor szkoły, pani Hanna Szczerbak, która
z niezwykłą konsekwencją zabiegała najpierw o rozpoczęcie inwestycji,
a później przez lata z oddaniem ją wspierała, nie mogła uczestniczyć w uroczystościach. Nazwisko pani dyrektor było jednakże niezwykle często wymieniane przez prowadzącą uroczystość panią wicedyrektor Olgę Biedrawę, przemawiających gości oraz przedstawicieli wdzięcznych rodziców,
którzy nie zapomnieli o jej ogromnej roli w powstaniu sali gimnastycznej.
Uroczystość zaszczyciło wiele znakomitości: poseł na Sejm Jacek Krupa
– honorowy przyjaciel szkoły, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, wicestarosta Powiatu Krakowskiego Urszula Stochel,
burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder oraz jego zastępcy: Paweł
Kolasa i Stanisław Żak, zastępca dyrektora Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty Artur Pasek, skarbnik Gminy Teresa
Wątor, sekretarz Gminy Ewa Strzałka, kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Dorota Książek, inspektor Andrzej Cichocki, prezes
firmy „Strefa Skawina” Mieczysław Lackowski, radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącym Norbertem Rzepisko, ks. prałat Tadeusz Panuś – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
w Krakowie, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. kanonik Włodzimierz Łukowicz, wykonawcy inwestycji Aleksandra i Tadeusz Budzykowie, właściciele firmy „Albud”, Piotr i Grzegorz Pietrzko - firma „Zelpig”,
komendant komisariatu Policji w Skawinie Artur Kasicki, komendant Straży
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Miejskiej w Skawinie Wacław Siudut, honorowi przyjaciele szkoły, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, reprezentanci Rady Rodziców,
dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu miasta
i gminy Skawina, oraz wielu, wielu innych, których nie sposób wymienić.

Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała bardzo atrakcyjny program
sportowo – artystyczny. W skomplikowanych układach choreograficznych
dowiodła, że wytrwałością i systematyczną pracą może osiągnąć zamierzone cele, a werwy, zapału i rozlicznych talentów jej nie brakuje. Uczniowie
klas od pierwszych do szóstych w sposób zabawny, z humorem, swadą
i polotem pokazali kawałek sportowej historii, uczcili pamięć wielkich polskich sportowców, a także zademonstrowali swoje talenty sportowe, dając zebranym nadzieję, że i wśród nich kryje się następca Adama Małysza
lub Roberta Kubicy. Przedstawienie dostarczyło wszystkim widzom wiele
emocji, radości i wzruszeń.
Finałowym akcentem uroczystości było wniesienie ufundowanego
przez Radę Rodziców tortu, przedstawiającego boisko do piłki nożnej, oraz
wspólna pamiątkowa fotografia. Na koniec pani wicedyrektor zaprosiła
przybyłych na słodki poczęstunek.
Nowoczesna sala gimnastyczna nie tylko ułatwi i uatrakcyjni lekcje WFu, ale wpłynie na kształtowanie uczniowskich charakterów. Wszak lekcje
współzawodnictwa, porozumienia w grach zespołowych, czy choćby walki z własnymi słabościami to ważne chwile w procesie formowania osobowości młodego człowieka.
Joanna Nowakowska

Po powitaniu gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez pana posła Krupę, pana marszałka Kozaka, panią wicestarostę Stochel, pana burmistrza Najdera oraz panią wicedyrektor Biedrawę (patrz fot. powyżej).

Wymiana uczniów ze szkół
skawińskich z miastem partnerskim
Roztoky w Czechach

Poświęcenia oddawanego obiektu dokonał ks. prałat Tadeusz Panuś,
który w ciepłych słowach zwrócił się do grupy najbardziej zainteresowanej
otwarciem sali - do zgromadzonych wśród gości dzieci. To wśród nich panowało największe podniecenie i radość, a także niecierpliwość – by wreszcie
na tej wspaniałej sali zagrać, by wreszcie te kosze, piłki, maty wypróbować.
Zanim to jednak mogło nastąpić, głos zabrali dorośli na czele z panem burmistrzem Adamem Najderem, który wyraźnie wzruszony i dumny opowiedział
o początkach inwestycji i związanych z nią nadziejach. Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w projekt. Po wystąpieniu włodarza miasta, głos zabrali zaproszeni goście. Gratulowali władzom
gminy i dyrekcji szkoły pięknego obiektu. Wielu z nich przekazało
na ręce pani wicedyrektor szkoły upominki.

dniach 16 – 18 września dwudziestoosobowa grupa dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 4 miała przyjemność odwiedzić
czeskie miasto Roztoky. Dzieci pod opieką nauczycieli przyjechały tam z rewizytą w ramach wymiany młodzieżowej, na zaproszenie
Pani Dyrektor Zakladnej Szkoły w Roztokach – szkoły podstawowej, Aleny Gabalovej. Wyjazd zbiegł się w czasie ze świętem czeskiej księżniczki,
męczennicy i świętej Kościoła katolickiego i prawosławnego oraz patronki
krainy czeskiej i Czech – Świętej Ludmiły, i odwiedzinami delegacji ze Skawiny, w której wzięli udział: Stanisław Żak – zastępca burmistrza Miasta i
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W

Gminy Skawina oraz Zdzisław Samborski – radny Rady Miejskiej w Skawinie, a także ksiądz Jan Cieślik z Parafii p.w. Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza w Skawinie i członkinie Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: Krystyna Kutek i Małgorzata Kopeć, reprezentująca jednocześnie Urząd Miasta i Gminy Skawina. Kilkakrotnie obie grupy
miały możliwość wspólnego zwiedzania.
Roztoky to urocze miasteczko położone w malowniczej okolicy 6 km na
północ od Pragi, a jego mieszkańcy są niezwykle gościnni. Szybko okazało
się, że różnice kulturowe i językowe to żadna bariera – dialog polsko czeski
odbywał się bez zakłóceń, a wszystkim przez cały okres podróży dopisywał wyśmienity humor; dzieci chłonęły wiedzę na temat nowo poznanych
miejsc.
Pobyt rozpoczął się w piątkowy wieczór uroczystym oficjalnym programem artystycznym, na którym wszyscy mogli podziwiać dokonania młodych czeskich artystów. Podczas programu nie zabrakło również przemówień przedstawicieli obu miast.
Od soboty plan rewizyty był bardzo napięty. Dzieci miały możliwość
zobaczyć, jak w Roztokach obchodzone są lokalne festiwale – trafiły na
jesienny festiwal, który zachwycał rękodziełem miejscowych artystów.
Ciekawym punktem programu były odwiedziny w bazie skautów, gdzie
polscy uczniowie zdobyli wiele nowych doświadczeń i doznali niezapomnianych wrażeń. Było to szczególne spotkanie, gdyż akurat czescy harcerze obchodzili swoje 100-lecie, a wśród dzieci ze Skawiny była liczna grupa
harcerzy. Gospodarze przygotowali rozmaite konkurencje. Podczas nich
dzieci miały możliwość wraz ze swoimi czeskimi rówieśnikami zdobywać
sprawności, a ich dowodem były „fanty”, jakie zbierały za swoją odwagę,
cierpliwość i upór. Zadań było wiele i o różnym stopniu trudności. Szczególną uwagę zwracały te zmuszające do wysiłku fizycznego, ale nie zabrakło też artystycznego akcentu – samodzielnego zdobienia kubków metodą decoupage. Zmęczone acz zadowolone dzieci ruszyły na dalszy podbój
Roztok – zawitaliśmy do atelier wybitnej czeskiej artystki, malarki i grafika
– Zdenky Braunerovej, odwiedziliśmy ogrody Zamku w Roztokach – wodnej twierdzy, i stanęliśmy pod drzwiami Kościoła Narodzenia św. Jana
Chrzciciela. Popołudnie i wieczór dzieci miały okazję spędzić w Pradze –
grupa z Polski „zdobyła” Zamek na Hradczanach a w związku z tym miała
okazję widzieć nie tylko przepiękną panoramę Pragi, lecz także podziwiać
takie zabytki jak strzelistą Katedrę św. Wita, historyczny panteon narodowy narodu czeskiego, gdzie spoczywają władcy Czech, przechowywane są
insygnia koronacyjne królów czeskich, w tym korona Świętego Wacława;
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Bazylikę św. Jerzego; Kaplicę Świętego Krzyża przy dziedzińcu Nowego
Pałacu Królewskiego oraz sam Stary Pałac Królewski z jego ogromną salą
władysławowską. Nie mogło w tym wszystkim zabraknąć Złotej Uliczki,
wciąż zadziwiającej swymi kolorami, już niezamieszkanej, lecz stale ruchliwej. Pamiątki z Pragi zakupiliśmy jednak dopiero w poniedziałek, kiedy
wyruszyliśmy na Most Karola; oczywiście wśród zakupionych drobiazgów
królował nieśmiertelny Krteček i słodycze. W Pradze uwagę dzieci przyciągnęło również muzeum Království železnic, w którym mogły podziwiać
makiety ważnych części Czech, ruchome miniatury samochodów oraz, zasługujące na szczególna uwagę, modele kolejek, a także inne ciekawe techniczne niespodzianki.
Niedziela pod znakiem festiwalu św. Ludmiły rozpoczęła się uroczystą mszą polową w zabytkowym grodzisku Levý Hradec. We mszy, którą
odprawili ks. Jan Cieślik ze Skawiny oraz proboszcz parafii w Roztokach
ks. Piotr Bubeniček, uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz miasta goszczącego jak i delegacja ze Skawiny, uczniowie i nauczyciele z obu
miast; nie zabrakło również mieszkańców Roztok i okolic. Msza odprawiona została tuż pod pięknym, zabytkowym kościołem św. Klimenta, w którym dzieci oglądały z freski z lat 80.XIV w. Początki samego kościoła sięgają jednak końca IX wieku. Niezaprzeczalnie do większych atrakcji tego
dnia należała wizyta na Zamku Loučeň oraz w okalającym go parku, który
krył niejedną tajemnicę – niejeden labirynt, z którym dzieci miały okazję
„powalczyć”. Niestety, tutaj nawet kilka godzin to byłby czas za krótki. Zamek oferował kolejną lekcję historii, w której dzieci uczestniczyły z wielką
pasją mogąc dotknąć niemal każdego sprzętu, usiąść w zbytkowym fotelu. Dzień pełen wrażeń zamknęła wspólna gra w kręgle dzieci z Roztok
i ze Skawiny.
W ostatni dzień uczniowie z Polski nie zwolnili tempa. Zanim wyruszyliśmy do Pragi, odwiedziliśmy szkołę w Žalovie, gdzie na moment dzieci
wtopiły się w powszedni dzień nauki, mogły zwiedzić szkołę i uczestniczyć w lekcjach. Ponadto ich rówieśnicy z Roztok przygotowali program
artystyczny, samodzielnie wykonane upominki, oraz rozgrywki sportowe,
podczas których emocje sięgnęły zenitu. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
W trakcie części oficjalnej w ramach podziękowania za tak ciepłe przyjęcie,
nauczyciele ze Skawiny przekazali na ręce Pani Dyrektor prezenty ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.
Następnego dnia po śniadaniu opuściliśmy Roztoky. Wracaliśmy pełni
wrażeń, mimo iż pogoda nie zawsze nam sprzyjała. Pozdrawiamy Roztoky, dyrekcję i całe grono pedagogiczne Zakladnej Szkoły, którzy tak ciepło
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nas powitali, przyjęli i zadbali, by te kilka dni stanowiły dla uczestników
wycieczki cudowny czas, w którym lekcja historii w plenerze przeplatana
zabawą zostanie na zawsze w pamięci.
Katarzyna Pruszyńska

Roztoky

W

dniach 15-19 września 2011 r. delegacja ze Skawiny odwiedziła
czeskie miasto Roztoky - nasze miasto partnerskie. Wizyta związana była z obchodami Święta Św. Ludmiły, czeskiej księżnej,
męczennicy i świętej kościoła katolickiego oraz prawosławnego, patronki
krainy czeskiej (łac. Bohemii) i Czech.
Skawinę reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
Stanisław Żak oraz Radny Rady Miejskiej w Skawinie Zdzisław Samborski.
W skład delegacji weszli również ksiądz Jan Cieślik z Parafii p.w. Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz członkinie Zarządu
Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: Krystyna Kutek i Małgorzata Kopeć reprezentująca jednocześnie Urząd Miasta i Gminy Skawina.
Wizyta delegacji Skawiny zbiegła się z pobytem 20 osobowej grupy dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 4 w Skawinie, które w ramach projektu wymiany dzieci i młodzieży przyjechały do Roztok z rewizytą na zaproszenie
Dyrektor Zakladnej Szkoły pani Aleny Gabalovej.
Pobyt w Roztokach obfitował w liczne spotkania, w wymianę wzajemnych doświadczeń i pomysłów na dalszą współpracę. Delegacja Skawiny
uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy przybliżającej „trasy pielgrzymkowe na terenie Czech na przestrzeni wieków”, zorganizowanej na
Zamku w Roztokach. Ważnym elementem programu pobytu przedstawicieli Skawiny w Roztokach, była również uroczysta gala z udziałem władz
Roztok i delegacji z Polski a także księży, nauczycieli i dzieci zaprzyjaźnionych miast oraz strażaków. W trakcie spotkania burmistrzowie obu miast
podsumowali rozwój bliskich stosunków między miastami w ostatnich
latach oraz wyrazili chęć kontynuowania dalszych przyjacielskich relacji
i współpracy. Wspólny wieczór był również okazją do zaprezentowania
przez stronę czeską dorobku kulturalnego solistów i zespołów z Roztok.
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Ciekawym elementem programu była wizyta przedstawicieli Skawiny
w „bazie skautów” i w Zakladnej Szkole – szkole podstawowej. Spotkania
były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych ze specyfiką i funkcjonowaniem szkół oraz organizacji młodzieżowych w Skawinie
i Roztokach.
Na szczególną uwagę obchodów Święta Św. Ludmiły w Roztokach zasługuje uroczysta Msza Święta oprawiona w grodzisku Levy Hradec, będącym częścią miasta i jednocześnie zabytkiem narodowym. Grodzisko
to w drugiej połowie IX wieku odgrywało decydującą rolę od początku
formowania państwa czeskiego. To właśnie w tym miejscu został wybudowany w IX wieku pierwszy kościół chrześcijański w Czechach. W uroczystej mszy świętej, którą odprawili ks. Jan Cieślik reprezentujący skawińską
parafię p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz proboszcz
parafii w Roztokach ks. Petr M. Bubeniček, uczestniczyli przedstawiciele
władz Roztok, delegacja ze Skawiny, uczniowie i nauczyciele obu miast
oraz mieszkańcy Roztok i okolic. W trakcie mszy świętej zostały poświęcone sztandary Straży Pożarnej w Roztokach.
Pobyt delegacji w Roztokach związany był z podsumowaniem doświadczeń związanych z rozwojem bliźniaczych stosunków między miastami
ale również okazją do szukania nowych pomysłów na dalszą współpracę.
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Efektem wizyty jest wypracowany wstępny projekt współpracy pomiędzy
miastami na rok 2012. Obie strony zobowiązały się, że dołożą wszelkich
starań, by za rozmowami poszły konkretne działania.
Małgorzata Kopeć – Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

Comenius – wyjazd do Rumunii

W

dniach od 31 maja do 5 czerwca 2011 w mieście Cluj-Napoca,
położonym w północno-zachodniej części Rumunii, odbyło się
już kolejne spotkanie w ramach projektu Comenius „Uczenie się
przez całe życie”. Wzięła w nim udział delegacja Szkoły Podstawowej nr 1
w Skawinie w następującym składzie: mgr Paulina Augustyn (koordynator projektu), mgr Olga Biedrawa, mgr Joanna Roszkowska, mgr Paulina
Traczyk, mgr Anna Podobińska oraz mgr Marta Wacław. Gospodarzem
czerwcowego zjazdu była rumuńska szkoła Colegiul Ana Aslan.

Następnego dnia oglądałyśmy w szkole interesujące spektakle przygotowane przez uczniów. Była to wspaniała okazja do poznania kultury
i zwyczajów rumuńskich, ponieważ dzieci wystąpiły w tradycyjnych strojach tego kraju. Bardzo dużą, a zarazem miłą niespodzianką, był śpiew
w języku polskim znanej polskiej śpiewki „Kukułeczka kuka”. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie z władzami miasta Cluj-Napoca, na którym dowiedziałyśmy się, z jakimi problemami spotyka się tamtejsze szkolnictwo. Druga część spotkania była poświęcona prezentacji każdej
ze szkół biorących udział w projekcie.
Czwartego dnia gospodarze zabrali nas na wycieczkę po regionie. Głównymi jej punktami było zwiedzenie skansenu, kościołów oraz okolicznych
atrakcji, m. in. starej rumuńskiej cytadeli, kopalni soli Salt Mine Turda oraz
klasztoru prawosławnego. Pod koniec dnia odbyła się uroczysta, pożegnalna kolacja, na której podziękowałyśmy za wspaniałą gościnę, a także
za stworzenie możliwości odwiedzenia szkoły oraz zwiedzenia malowniczego miasta Cluj-Napoca.
Ostatni dzień to czas wyjazdu do Polski. Bogate w nowe doświadczenia,
powróciłyśmy szczęśliwie do kraju.
Marta Wacław

Głównym celem wyjazdu była integracja i wymiana doświadczeń zawodowych i naukowych nauczycieli z różnych szkół europejskich (Turcji,
Litwy, Łotwy, Węgier, Hiszpanii, Polski, Rumunii). Dyskutowaliśmy nad
problemami edukacyjnymi i wychowawczymi, z jakimi stykają się dziś europejskie szkoły. Nauczyciele mieli także okazję poznać kulturę i zwyczaje
panujące w Rumunii.
Pierwszego dnia pobytu przywitano nas bardzo serdecznie. Był to jednak dzień, który poświęciłyśmy na odpoczynek po długiej podróży.

Skawiński Canaletto

Z

W drugim dniu miałyśmy już okazję zwiedzić tamtejszą szkołę Colegiul
Ana Aslan, a także poznać nauczycieli w niej uczących. W tym dniu odbyła się również konferencja, na której prezentowano bajki, które zostały
przygotowane wcześniej przez naszych partnerów projektu. Grały w nich
dzieci z tychże krajów. Dostarczyło nam to wielkiej przyjemności i wielu
wzruszeń, gdyż uczniowie włożyli mnóstwo pracy w jak najwierniejsze zaprezentowanie legendy o Smoku Wawelskim. Tego dnia, z uwagi na Dzień
Dziecka, wspólnie w wychowankami szkoły rysowałyśmy na boisku szkolnym piękne ilustracje, przedstawiające więź łączącą wszystkie kraje partnerskie projektu. Wieczorem uczestniczyłyśmy w tradycyjnym spotkaniu
folkowym, na którym poznałyśmy muzykę Rumunii oraz posmakowałyśmy potraw regionalnych.

tych niewielkich obrazków, rozwieszonych na ścianach Muzeum
Regionalnego, patrzą na nas szybkami okien skromne, parterowe,
murowane domki i przysadziste, drewniane chaty, barwionym
wapnem na siwo lub różowo pomalowane, kryte gontem, papą lub słomianą strzechą. Ich obejścia odgradzają od ulicy płoty z kołków lub z desek. Można przez nie zobaczyć jakieś obory, komórki, tu i ówdzie jabłonkę
lub gruszę, a także kury i gęsi, szukające sobie strawy na podwórku. Ulice
i zaułki, targowica, mały kościołek… stara nasza Skawina sprzed osiemdziesięciu lat, mieścina, która żyje już tylko w pamięci i sercach najstarszego pokolenia skawiniaków i na obrazach, malowanych przez Ludwika
z Dołku Lipowczana. Taką ją zobaczył, gdy w 1927 r. rozpoczynał pracę
u Francka, jak potocznie nazywano Fabrykę Środków Kawowych Henryka
Francka Synowie. Taką też uwiecznił na około pięciuset obrazach poświę-
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Nowy pracownik warsztatu elektrycznego u Francka był przystojnym,
trzydziestojednoletnim człowiekiem, o jasnych świetlistych oczach, uważnie i życzliwie na świat patrzących. Lubił swoja pracę, znał się na niej i wykonywał ją z właściwą sobie sumiennością. Uczynny, chętny do pomagania
innym, szybko zdobył szacunek i serdeczną sympatię otoczenia. W fabryce na drugim brzegu Skawinki przepracował resztę swego zawodowego
życia, dochodząc do stanowiska kierownika warsztatu elektrycznego.

Nie miał najmniejszych tendencji do popadania w rutynę, przeciwnie, stale coś tam
ulepszał i poprawiał. Przyznano mu nawet
Odznakę Racjonalizatora Produkcji. Mieszkał przy obecnej ulicy Hallerów, w jednym
z wybudowanych przez zakład pracy domków pracowniczych nad Skawinką. Lubił
ten dom i często go malował. Malownicze
Ludwik Lipowczan
okolice Skawiny kusiły nie tylko jego artyw swoim żywiole
styczna duszę – pobudzały do aktywności
także spragnione ruchu, zdrowe ciało. Ludwik robił wycieczki w najbliższą
okolicę, a w zimie jeździł na nartach. Wkrótce skupiła się wokół niego grupka miłośników białego szaleństwa. Stoki pobliskich wzgórz w południowej
części miasta okazały się świetnym terenem narciarskim. Uczestnicy tych
wypraw spotykali się zwykle na Rynku, skąd razem ruszali w kierunku
Falbówek. Jedną z takich zbiórek uwidoczniono na fotografii. W styczniu
1930 roku w Skawinie powstał oddział Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarskiego, a funkcję jego prezesa aż do września 1939 roku sprawował Ludwik Lipowczan. Podmiejskie pagórki przestały wystarczać skawińskim
narciarzom – coraz częściej organizowano wspólne wypady do Zakopanego. Wiązało się to z pewnymi kosztami i kilkugodzinną podróżą, ale i na to
znalazła się rada; zwrócono się do ministerstwa o przyznanie zniżki kolejowej dla zorganizowanych grup i uzyskano prawo do biletów ulgowych.
Zarząd oddziału TPN, zachęcony powodzeniem, podjął starania, by lukstorpeda, pokonująca trasę z Krakowa do Zakopanego w ciągu 2,5 godziny,
zatrzymywała się w Skawinie. I w tym przypadku władze przychyliły się
do prośby. Podróż w Tatry skróciła się o połowę. Kilka lat po wojnie TTN
połączyło się ze stowarzyszeniami krajoznawczymi, tworząc polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a jednym z członków jego zarządu
był niemłody już wówczas Ludwik Lipowczan. Niektórzy turyści zapewne
pamiętają starszego pana w wiatrówce, uczestnika rajdów tynieckich, który często przysiadał na kamieniu lub pniaku, wyciągał z chlebaka szkicownik i zapominał o bożym świecie, pochłonięty utrwalaniem jakiejś ulotnej
chwilki, przebłysku słońca czy też podmuchu wiatru smagającego gałązki wierzby. W połowie lat sześćdziesiątych reprezentował on Zarząd Oddziału PTTK na pierwszym, założycielskim zebraniu szkolnego koła PTTK
w naszym Liceum Ogólnokształcącym, które właśnie ukończyła jego córka. Bez cienia przesady można więc uznać, że ten człowiek był pionierem
turystyki i wielkim popularyzatorem narciarstwa w Skawinie, choć tylko
nieliczni skawinianie o tym pamiętają.
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conych naszemu miastu. Dzięki niemu nasze dzieci, wnuki i jeszcze dalsze pokolenia potrafią sobie wyobrazić i lepiej poznać realia życia w naszej
małej ojczyźnie. „Poznać” zaś to pierwszy krok do „pokochać tradycję”.
Zasłużył więc pan Lipowczan na to, by współcześni skawinianie poznali
jego dorobek i drogę życiową.

1. Z Ustronia w świat
Ludwik Lipowczan urodził się w 1896r. w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Lipowczanów było tam wielu, więc dla lepszego rozróżnienia
rodzin do nazwisk dodawano przydomki czy, jak nazwał je Mickiewicz,
„imioniska”. Stąd wzięło się określenie „z Dołku”. Rodzina była bardzo
liczna, uczuciowo mocno ze sobą związana, ale w domu się nie przelewało, więc i dzieciństwo Ludwika było stosunkowo krótkie: miał czternaście
lat i ukończoną szkołę podstawową, gdy zaczął pracować jako goniec. Nie
zrezygnował jednak ze zdobywania zawodu. Zapisał się do zawodowej
szkoły wieczorowej dla terminatorów i zdobył fach elektromontera. Zdolny, bardzo pracowity i odpowiedzialny chłopak miał teraz lepszą prace,
w ustrońskiej fabryce i dużo więcej czasu, mógł więc realizować swe artystyczne pasje. Zawsze, od dziecka lubił rysować. Przypadek sprawił,
że rysunki jego zobaczył znany artysta –malarz, rzeźbiarz i pedagog Ludwik
Konarzewski (1885-1954), mieszkający wówczas, w 1918 roku, w pobliskiej
Istebnej. Natychmiast rozpoznał samorodny talent, zachęcił młodego człowieka do systematycznej pracy i sam udzielał mu bezcennych wskazówek.
Od tej pory Ludwik Lipowczan nie rozstawał się ze szkicownikiem. Zabrał
go nawet na ucieczkę we wrześniu 1939r. Systematycznie doskonalił swój
warsztat twórczy, m.in. posyłając swe prace do berlińskiej akademii sztuki, skąd otrzymywał ich recenzje i dalsze wskazówki. Opanowywał coraz
to nowe techniki plastyczne. Pogłębiał także wiedzę i umiejętności zawodowe. Pomiędzy 1922 a 1927 rokiem często zmieniał miejsce zatrudnienia,
poszukując coraz to lepszych warunków życiowych. Wtedy to właśnie,
w 1927 roku dostał posadę w Skawinie..

2. W pracy i po pracy

Praca, malarstwo, kontakty towarzyskie i rodzinne, narciarstwo w zimie,
a piesze lub rowerowe wycieczki w lecie, wszystko to bez reszty wypełniało
życie Ludwika Lipowczana. Ten atrakcyjny i powszechnie lubiany mężczyzna dobiegał pięćdziesiątki i, ku żalowi wielu skawinianek, wciąż był kawalerem!. Mogło się wydawać, że tak już zostanie. Stało się jednak inaczej.
Pod koniec okupacji zauroczyła go śliczna, czarnooka dziewczyna o prawym
charakterze i złotym sercu. Nazywała się Łucja Bromboszczówna. W lecie
1946 roku została panią Lipowczanową. Dla skawińskiej społeczności ślub
ich był prawdziwym wydarzeniem. Odbył się w Krakowie, w ewangelickim
kościele św. Marcina. Młodzi i ich orszak pojechali tam z fasonem, wynajętymi bryczkami. Liczni przyjaciele czekali na Rynku, by złożyć nowożeńcom
życzenia. O tym wszystkim, a także o życiu w Skawinie w pierwszym roku
po wojnie pisze pięknie pani Jadwiga Wrońska w ostatniej części swej książki
„Z dala od burzy”, dostępnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Autorka jako
mała dziewczynka spędziła w naszym mieście ten rok właśnie w domku Ludwika Lipowczana, brata jej dziadka. Ludwik i Łucja przeżyli 22 szczęśliwe
lata. Wychowali dwoje dzieci, Hanię i młodszego o siedem lat Pawła. Artysta
zmarł w 1968 roku i pochowany jest na skawińskim Cmentarzu Parafialnym.
W tym samym grobie od czterech lat spoczywa jego żona.

3. Dorobek twórczy

pejzaże i scenki rodzajowe z całej Polski, ale tematem dominującym jest
Skawina i Ziemia Skawińska. Artysta
nierzadko malował te same miejsca
w różnych porach dnia i roku, wydobywał z nich nastrój i charakterystyczną atmosferę małego miasteczka.
Trzeba mieć oko artysty, by dostrzec
i ukazać piękno w tak zwyczajnych,
prostych widokach i trzeba być zwiąŁucja Bromboszczówna
zanym uczuciowo z miejscami, któi Ludwik Lipowczan
re się maluje, by tchnąć w nie duszę.
Skawina na obrazach Ludwika z Dołku Lipowczana tę duszę ma.
W latach powojennych wzrosło zainteresowanie twórczością skawińskiego artysty, co potwierdziły liczne wystawy. Oto one:
1949 r. – na I Ogólnopolskiej Wystawie Plastyków Amatorów w Łodzi nie
tylko wystawiono jego prace, ale przyznano mu I nagrodę;
1950 r. – autorska wystawa prac malarskich w Krakowskim Pałacu Pod
Baranami miała bardzo dobre recenzje;

Ludwik Lipowczan dużo czytał i zostawił po sobie spora biblioteczkę
a także mnóstwo szkiców i zapisanych zeszytów. Dopiero po śmierci jego
żony, podczas porządkowania książek, dokumentów i innych papierów
okazało się, że miał on także zacięcie literackie: pisał opowiadania, wspomnienia, prowadził pamiętnik, a jego zbeletryzowaną, ale wierną relację
o pierwszych dniach wojny w 1939r. zamieszczaliśmy w kilku numerach
Informatora. Ta część jego dorobku pozostaje dotąd nieznana i czeka na
opracowanie. Znacznie więcej wiemy o jego spuściźnie malarskiej, do której sam twórca przywiązywał nieporównanie większa wagę. Zapisywał
on w specjalnej księdze wszystkie swe obrazy, ich rozmiary, technikę, jaką
były wykonane, a także to, co z nimi się potem działo: jeśli je sprzedał - zapisywał, komu i za ile. Jeśli je dawał w prezencie - również notował, komu
i z jakiej okazji. Tych pozycji jest łącznie 1364 i taka informacja jest oficjalnie podawana w różnych źródłach. Dopiero w ostatnich latach, w sytuacji,
o której mowa powyżej, znaleziono zwykły zeszyt będący kontynuacją
księgi. Malarz zapisał w nim kolejne obrazy, łączna więc ich ilość osiąga 1500- 1600 malowideł i rysunków. Część tych obrazów rozsiana jest
po świecie, ale chyba ponad połowa znajduje się w naszym mieście, w prywatnych domach oraz w Muzeum Regionalnym. Można na nich zobaczyć

1964 r. – w związku z 600 leciem naszego miasta w skawińskim Klubie
Hutnika Gubałówka wystawiono 140 jego prac;
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1965 r. – mimo trudnych warunków lokalowych (było to jeszcze przed
nadbudową III piętra w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie wystawiono 130 rysunków i szkiców wcześniej nie pokazywanych;
1966 r. – z okazji 10 lecia Skawińskiego Oddziału PTTK na Gubałówce pokazano koleje obrazy Ludwika Lipowczana;
1967 r. – w Zakładowym Domu Kultury Kuźni Ustroń, w rodzinnej miejscowości malarza odbyła się ostatnia za jego życia wielka wystawa jego
obrazów. Historia zatoczyła koło: w Ustroniu zaczęła się artystyczna droga
Ludwika z Dołku Lipowczana, w Ustroniu też się skończyła.
W 1964 roku oglądałam ze swoją klasą wystawę na Gubałówce. Moi nastolatkowie studiowali wtedy na lekcjach kulturę oświecenia. Z pewnym
niedowierzaniem patrzyli na obrazy miasta, które już wtedy wyglądało
inaczej, niż na płótnach Lipowczana. Któryś z nich rzucił: no to Skawina
ma swojego Canaletta. TRAFNA UWAGA.
Anna Kudela

Obóz wędrowny harcerzy ze Skawiny
Tatry – Pieniny
Rok 1947
Mojemu Przyjacielowi Władkowi
Zielińskiemu ps. „Małpa”
poświęcam te wspomnienia.

Z

Ryszard
Pietraszek

Część I

araz po latach II wojny światowej w małym galicyjskim
miasteczku Skawina pod Krakowem, młodzi chłopcy
pełni zapału i patriotyzmu rozpoczęli swoją wspaniała
przygodę z harcerstwem - organizacją opartą na umiłowaniu
Boga i Ojczyzny, organizacją, która była szkołą patriotyzmu
i humanizmu. Wojna jeszcze toczyła się na zachodnich granicach Polski, a w Krakowskiem organizacja ZHP rozwinęła
swą działalność zwłaszcza w samym Krakowie, ale w Skawinie również.

ZHP tego okresu w działaniu swoim oparła się na wspaniałych wzorach
okresu międzywojennego, które z kolei zaczerpnęły wzory z międzynarodowego skautingu stworzonego przez Baden Powella - Anglika inspirowanego w dużej mierze pisarstwem Kiplinga.
Z tamtych lat pozostał mi mój serdeczny przyjaciel Władek Zieliński
mieszkający obecnie w Warszawie, z którym właściwie nigdy nie utraciłem
kontaktu,mimo, że praktycznie od 1949 roku mieszkamy w dużej od siebie
odległości.

Władek mieszkał w Skawinie przy ulicy, jak to się wtedy mówiło, „Korabskiej” (dzisiaj ulica Korabnicka) w swoim domu rodzinnym. Jak pamiętam dom był obszerny i trochę zaniedbany, co wynikało ze specyfiki tych
powojennych trudnych czasów. Matka mojego przyjaciela pani Zielińska
była już w tym czasie wdową, starszą sympatyczną panią z widocznymi
śladami dużej kiedyś urody. Pracowała ciężko w miejscowej Fabryce Kawy
Zbożowej, przed wojną nazywanej „u Francka”, aby utrzymać siebie,
Władka i jego młodszą siostrę, którą nazywaliśmy krótko „Bronka”; była
trochę dzika i zaczepna, ale dała się lubić. Podwórko ich domu było sympatyczne, wielkie, trawiaste a w ogrodzie rosło parę drzew owocowych
zawsze okupowanych przez Władka. W tym ogrodzie i na tym podwórku
spotykaliśmy się dość często, aby obmyślać nasze obozowe, wycieczkowe
i puszczańskie plany prywatne i organizacyjne, harcerskie.
Siostra Władka, młodsza od niego Bronka, była czarnooką i czarnowłosą
„dzikuską”, która w sympatyczny i właściwy dla siebie sposób lubiła zadzierać z kolegami brata. W domu państwa Zielińskich bywała też siostra
matki Władka, Pani, której imienia nie pamiętam, bardzo urodziwa i elegancka, ale nieco ekscentryczna jak na tamte czasy. Pani ta bardzo kolegom
Władka się podobała, mimo różnicy wieku.
Byliśmy młodzi i opętało nas harcerstwo, dlatego też nie przywiązywaliśmy większej wagi ani do młodszych, ani też do starszych pań, co nie
oznacza, że ich nie zauważaliśmy.
Jednakie ten piękny młodzieńczy okres naszego życia, życia związanego
z nauką w szkole, działalnością w harcerstwie, obozami, wycieczkami, imprezami artystycznymi i młodzieńczymi marzeniami na przyszłość, szybko
się skończył. Trzeba było zetknąć się z okrutną rzeczywistością i pożegnać
z nadziejami.

W tym czasie pieszczotliwie nazywaliśmy Władka - ja i koledzy - „Małpa”, na co tenże wcale się nie obrażał. Osobiście byłem dosyć wysoki,
bo liczyłem 174 cm wzrostu, a Władek był ode mnie trochę niższy. Był
dobrze zbudowany i wysportowany i miał bardzo długie ręce sięgające prawie do kolan. Ponadto lubił łazić po drzewach i budować sobie
na nich swoje siedliska, a robił to w okolicznych lasach i u siebie w ogrodzie.
Z tej to przyczyny zyskał u kolegów ten żartobliwy przydomek „Małpa”.

Życie pogmatwało się, kiedy przyszedł 1949 rok. Zdaliśmy matury
- Władek w Liceum Bibliotekarsko-Księgarskim a ja w Liceum Spółdzielczym. Na tym etapie nasze wspólne drogi rozeszły się i potoczyły innymi
koleinami. Ja osobiście byłem w tym czasie związany z konspiracją okresu
powojennego, która nie miała związku z naszą wcześniejszą działalnością
w harcerstwie z wyjątkiem tylko podłoża patriotycznego. Znalazłem się
w sferze zainteresowania moją osobą ówczesnych władz bezpieczeństwa
i po procesie rozpocząłem na pięć lat wędrówkę po więzieniach od „Montelupich” w Krakowie poprzez Wronki i inne. Do domu wróciłem w listopadzie 1954 roku, by rozpocząć nowy etap mojego dorosłego już życia.
W roku 1949 nasze dawne harcerstwo z ogólnie znanych przyczyn politycznych przestało istnieć, a mozolnie zorganizowane zastępy, drużyny
i organizujący się hufiec, rozpadły się.
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W naszych młodzieńczych latach (1945 - 1949) przygody harcerskiej,
dawno już wyszliśmy z dzieciństwa, do czego przyczyniła się w dużym
stopniu wojna, którą przeżyliśmy i uważaliśmy się za prawie dorosłych.

Władek podjął w tym czasie trudną a dla nas dość dziwną decyzję,
a mianowicie postanowił zostać zawodowym wojskowym. Jestem przekonany, że nie kierowały nim pobudki polityczne, ale czysto praktyczne.
Myślę, że po prostu chciał mieć dobry zawód. A może nie chciał się rozstać
z mundurkiem i dalej żyć w atmosferze rozkazów, pobudek, trąbki sygnalizacyjnej, specyfiki życia na poligonie i matczynej gderaniny rozkazowej
szefa kompanii. O tym wszystkim wie najlepiej on sam i myślę, że kiedyś
może mi to opowie.
Po 1949 roku Władek zniknął mi z oczu na wiele lat, ale po wyjściu
z więzienia zdobyłem jego adres w Warszawie i w czasie jakiegoś wyjazdu
służbowego do Warszawy odwiedziłem go przy ulicy Anielewicza, gdzie
do dzisiaj mieszka. Masz kontakt został odnowiony, ale właściwie ograniczył się do okazjonalnej wymiany korespondencji. Dopiero po roku 1991
spotkałem się ponownie z „Małpą” w Skawinie, przy okazji poświęcenia
sztandaru przez Krąg Harcerski „Czerwone Maki” w Skawinie, na którą
to okazję byliśmy zaproszeni jako starzy harcerze skawińscy. Było to jednak krótkie spotkanie i nie było okazji do pogadania. Dopiero pod koniec
października 1992 roku wracając z pracy spotkałem się z nim przed dużym domem, w którym mieszkam przy ulicy Słonecznej w Skawinie. Czatował na mnie, aby się ze mną zobaczyć i porozmawiać oraz, jak się potem
okazało, przedstawić mi pewne propozycje odnośnie spisania wspomnień
o naszej młodości, bo nikt tego do tej pory w sposób rzetelny i zgodny
z historią nie zrobił.
Władek jest tak jak i ja już po sześćdziesiątce, ale jest krzepki i zdrowy
i świetnie wygląda. Twarz ma nadal smagłą i gładką jak w młodości, tylko
włos mu się znacznie przerzedził. Nie był sam. Był ze swoją żoną, którą
zobaczyłem chyba po raz pierwszy, mimo że była koleżanką szkolną mojej zmarłej żony i chodziła do szkoły średniej w Krakowie w tym samym,
co ja czasie. Wstyd się przyznać, ale nawet nie znam jej imienia. Starsza
sympatyczna Pani, robiąca nadal wrażenie dziewczyny o siwiejących włosach i zamyślonych, smutnawych oczach. Spieszyli się, gdyż coś, o czym
nie wiem, mieli jeszcze w tym dniu do załatwienia. Rozmowa była dość
chaotyczna, ale o konkretnych sprawach. Powiedzieliśmy sobie trochę
o nas samych nawzajem i o naszym obecnym życiu. Władek prosił, abym
starał się przypomnieć sobie jak najwięcej z naszych starych dobrych czasów naszej młodości i harcerstwa i może coś na ten temat napisał. Władek
uznaje za konieczne spotkanie się w szerszym gronie tych harcerek i harcerzy z lat 1945 do 1949 którzy jeszcze są „na chodzie”, zebranie wspomnień
i spisanie ich dla potomności, aby i po nas jakiś ślad pozytywny pozostał.
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Państwo Zielińscy poszli pozostawiając po sobie sympatyczną atmosferę
wspomnień i rzeczywistości. Kiedy zostałem sam, długo jeszcze o nich myślałem. Dotykając okruszyn chleba na stole, widziałem zamyślone oczy pani
Zielińskiej, a w nich pomieszanie dawnych wspomnień i konieczności bieżącego działania, oraz entuzjastycznego Władka, który w krótkim czasie chciał
wypowiedzieć wszystko, co się w nim nagromadziło przez minione lata.
W naszej rozmowie wspomnieliśmy o obozie wędrownym przez Tatry
i Pieniny, jaki odbyliśmy wspólnie w 1947 roku wraz z innymi harcerzami
ze Skawiny. Mam ten obóz wędrowny dość wyraziście w pamięci, a poczesne miejsce w tym obrazie zajmuje sylwetka Władka, dlatego te kilka
słów dedykuję właśnie jemu.
Było lato 1947 roku, dopiero dwa lata po zakończeniu II wojny światowej, czasy entuzjazmu powojennego i niepewności politycznej. Kończyłem
wtedy 18 lat życia i cieszyłem się nim, nie przeczuwając tego, co mnie czeka
w nieodległej przyszłości.
W pierwszej połowie wakacji 1947 roku całe męskie harcerstwo ze Skawiny wraz z zuchami uczestniczyło w obozie letnim stałym w Zwierzyńcu
koło Głuchołaz na samej granicy z Czechosłowacją. Obóz był organizowany
przez VI Hufiec ZHP w Krakowie. Po tym obozie dh Stanisław Ekert, nasz
formalny i duchowy wódz, postanowił zrobić frajdę starszyźnie i zorganizował nam dwutygodniowy obóz wędrowny po Tatrach i Pieninach, co dla
nas było wspaniałym przeżyciem. Z tego obozu mam tylko jedno jedyne
zdjęcie zrobione przez zawodowego fotografa na Giewoncie. Innych zdjęć
nie było, bowiem prywatny aparat fotograficzny był wówczas rzadkością,
a my takiego aparatu nie mieliśmy. Na podstawie tego zdjęcia wykonanego
przez Foto - St. Stopka - Zakopane, Krupówki 39, mogę dokładnie wymienić tych, którzy w naszej wędrówce wzięli udział. Komendantem obozu
był dh Stanisław Ekert.
Uczestnicy:
dh Bogusław Pająk
dh Adam Balon
dh Władysław Zieliński
dh Ryszard Pietraszek
dh Jan Fidziński
dh Edward Turski
dh Stefan Olszewski
dh Stanisław Kupiec
dh Jan Kowalówka
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dh Aleksander Wojtylak
dh Adam Zieliński
dh Stanisław Dadak
dh Henryk Połatyński
Na zdjęciu brak jest dwóch naszych
kolegów, Staszka Dadaka i Adama Zielińskiego, którzy zostali na dole pilnując
naszego biwaku na Kalatówkach.

Przygotowania do wędrówki nie
trwały zbyt długo, bowiem każdy
z nas jako stary harcerz posiadał odpowiedni ekwipunek tj. mundurek
harcerski, czapkę, pas i wyposażenie
wycieczkowe. Na wyposażenie to
składały się głównie, jak to było po
wojnie, zdobyczne części wyposażenia żołnierza niemieckiego a to; tornistry tzw. „cielaki”, których klapa
wierzchnia pokryta była skórą cielęcą z sierścią, menażki, manierki, krótkie łopatki tzw. „saperki”, toporki i co najważniejsze - płachty namiotowe
tzw. „panterki”. Te panterki były to równoboczne trójkąty brezentu, lekkie
i nieprzemakalne z ochronnym nadrukiem maskującym. Na obrzeżach posiadały metalowe guziki i na środku rozpinany otwór. Mogły służyć one
jako peleryna chroniąca przed deszczem po włożeniu głowy w otwór i zapięciu guzików. Z czterech panterek po postawieniu małego masztu, zapięciu guzików i wbiciu do ziemi tzw. „śledzi”, budowało się mały namiot
do spania dla czterech osób. Namiot ten nie posiadał podłogi jak dzisiejsze
namioty turystyczne, więc wyściełało się go w środku gałązkami jedliny
lub smreka i przykrywało kocami. Przykrywaliśmy się do snu tylko kocami, bowiem takie luksusy jak śpiwory nie były nam dostępne. Koniecznie
taki namiot musiał być odpowiednio okopany, aby w razie deszczu śpiący
w nim nie skąpali się oddolnie w wodzie. Panterki wraz z kocami do drogi
były odpowiednio rolowane i przypinane na zewnątrz tornistra. Była to
swoista sztuka, bowiem panterka i koce musiały być szczelnie i estetycznie
zwinięte. Do ekwipunku wchodziły również mapy wojskowe tzw. „set- 64 -

ki”, przewodniki, marsz - kompasy kierunkowe, gwizdki sygnalizacyjne
oraz obowiązkowo noże harcerskie tzw. „finki”. W czasie wędrówki dla
piechura najważniejsze są buty. Po wojnie z dobrymi butami było ciężko.
My mieliśmy przeważnie buty wojskowe używane. Były to albo trzewiki sznurowane, poniemieckie, podbite podkówkami i ćwiekami, albo buty
z demobilu amerykańskiego na grubych gumowych podeszwach, zapinane na klapy ze sprzączkami. Buty te były ciężkie i niezbyt wygodne i daleko
im było do dzisiejszego lekkiego obuwia turystycznego. Zabraliśmy ze sobą
na wędrówkę także aluminiowe kociołki do wspólnego gotowania strawy
i tyle suchego prowiantuje, ile mogliśmy unieść na naszych grzbietach.
W czasie wędrówki mieliśmy wspaniałą sierpniową pogodę i dopiero
na jej końcu dopadła nas olbrzymia ulewa, którą opiszę w dalszej części
tych wspomnień.
Dzień wyjazdu był odświętny i radosny. Pojechaliśmy pociągiem
ze Skawiny do Zakopanego. Kilka wagonów pamiętających może jeszcze
CK austriackie czasy, ciągnęła mała lokomotywa z krótkim „tendrem”
(zbiornik wody i węgla), wesoło fukając na stromych zakolach torów pnących się często w górę. Na stacjach w Suchej i Chabówce zmienialiśmy
kierunek jazdy. Było spokojnie i wesoło, bo od czasu do czasu ćwiczyliśmy śpiewanie piosenek harcerskich i wojskowych. W wagonie, w którym
jechaliśmy, siedziało z nami dwóch młodych, niewiele od nas starszych,
żołnierzy WOP-u, którzy wracali z urlopów do swej strażnicy położonej
gdzieś koło Zakopanego. Bardzo się nami interesowali i prowadzili z nami
długie rozmowy, bo nie bardzo wiedzieli ci chłopcy, czym jest harcerstwo. Jak się później okazało, z jednym z nich miałem się jeszcze niedługo
po podróży spotkać w górach w dziwnych okolicznościach.
Podróż trwała kilka godzin, aż wreszcie koło południa wysiedliśmy
z pociągu na stacji PKP w Zakopanem i tu skończyły się żarty, a zaczęło
się życie „pod górkę”. Obładowani własnym i naszym wspólnym bagażem
pomaszerowaliśmy przez Zakopane w górę do Kuźnic, a. potem dalej na
Kalatówki.
Mimo, że był to czas powojenny, Zakopane pełne było zamożnie wyglądających letników i turystów, a sklepy były dobrze zaopatrzone. Eleganckie panie, ale przeważnie nieco starsze, mile uśmiechały się do nas,
objuczonych jak wielbłądy harcerzyków, a złota młodzież wożąca się konnymi góralskimi dorożkami patrzyła na nas z pobłażaniem (dziewczyny),
a nawet z politowaniem ( młodzi mężczyźni). My jednak byliśmy ponad
to, co widzieliśmy na ulicach Zakopanego i twardo szliśmy ku naszemu
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celowi, to jest w stronę wysokich wierchów tatrzańskich. Większość z nas
widziała Tatry po raz pierwszy, dlatego też nasza ciekawość na to spotkanie z górami i nową przygodą była ogromna. Nie wiedzieliśmy jeszcze,
że spotkanie z wysokimi górami wymaga sporo wysiłku fizycznego, mozołu i potu, a ponadto nie wiedzieliśmy o tym, że w eksponowanych niebezpiecznych miejscach górskich szlaków turystycznych napadał nas będzie
zwykły, ludzki strach przed upadkiem w przepaść.
Na Kalatówki dotarliśmy po południu. Na halach pasły się jeszcze wtedy owce, które w latach późniejszych zostały z Tatrzańskiego Parku Narodowego wyprowadzone. Kiedy wiele lat później bywałem zimą na Kalatówkach, aby w Suchym Żlebie „pędzlować” na nartach, odnajdywałem
poniżej schroniska PTTK nad wartkim potokiem miejsce naszego pierwszego biwaku. Przed zapadnięciem zmroku postawiliśmy namioty i zebraliśmy dużo suchych gałęzi na ognisko, przy którym ugotowana została
zupa na kolację. Po kolacji odbyło się mycie menażek i naczyń kuchennych
w potoku, a także wieczorne mycie nóg i pysków. Woda w potoku była tak
zimna, że ręce i nogi sztywniały, a do mycia naczyń trzeba było grzać wodę
i szorować je witkami smreczyny, jako że w górskim potoku nie znajduje
się piasku, tylko kamienie.
Po zapadnięciu zmroku ognisko kuchenne zamieniliśmy w małą watrę,
przy której dh Stanisław Ekert powiedział pierwszą na tej wędrówce gawędę. Potem w autentycznej górskiej scenerii mogliśmy zaśpiewać:
Płoną żary watr
Usnął łańcuch Tatr,
Szumem wód swych kołysany
Usnął, usnął ukochany.
Płyną wody po głębinach
Szepczą duchy gdzieś w szczelinach.
Księżyc srebrne blaski śle,
Snu nie zmąci nie.
Już wygasły skry
Las znużony śpi
Tylko czasem w cieniu drzewa
Z gór uśpionych wiatr zawiewa,
I bór senny cicho gada
Dziwy ludziom opowiada,
Księżyc srebrne blaski śle,
Snu nie zmąci nie…
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Pierwsze nasze ognisko na wędrówce zakończyliśmy kręgiem złączonych dwudziestu ośmiu dłoni (było nas czternastu) i odśpiewaniem:
Idzie noc, słońce już
Zeszło z gór, zeszło z pól, zeszło z mórz.
W cichym śnie zaśnij już,
Noc jest tuż. Bóg jest tuż…
Po ustaleniu kolejności wart do pilnowania biwaku na całą noc położyliśmy się spać, na naszą pierwszą noc w górach.
Na tym naszym pierwszym noclegu w górach pełniłem razem z jednym,
nie pamiętam już z którym kolegą, pierwszą wartę wyznaczoną na godziny
od 22.00 do 24.00. Sam poprosiłem o tę wartę, bowiem spodziewałem się
i słusznie, jak się okazało, że mogą być w nocy kłopoty. Jak już wspomniałem wcześniej, w pociągu, którym jechaliśmy do Zakopanego, na korytarzu
nawiązał ze mną rozmowę młody żołnierz z WOP, który wracał z urlopu na strażnicę w Zakopanem. Ten młody mądrala niewiele starszy ode
mnie był małego wzrostu i niezwykle gadatliwy. Pochodził gdzieś z Polski centralnej i za dobrą służbę, o której kwieciście mi opowiadał, dostał
parę dni urlopu. Pojechał do rodziny i teraz wracał w góry, żeby znów
pilnować granicy. Wypytywał mnie, gdzie jedziemy i jakie mamy plany.
Nie było to tajemnicą, więc powiedziałem mu, że jedziemy na obóz wędrowny i nieopatrznie wspomniałem, że nasz pierwszy biwak wypadnie na
Kalatówkach. Ucieszył się ten chłopek-roztropek, groźny stróż pogranicza
i zdradził mi tajemnicę wojskową, że jego strażnica mieści się w Kuźnicach.
Obiecał, że jak będzie miał służbę, a spodziewa się jej zaraz po powrocie,
to odwiedzi nasz biwak na Kalatówkach.
Rzeczywiście, gdzieś koło godziny 23.00, kiedy biwak był już uśpiony,
a my, wartownicy paliliśmy tylko mały ogień nasłuchując nocnej ciszy, zjawił się ten utrapieniec z drugim mołojcem z WOP. Podeszli nas cicho jak
duchy i zabronili kogokolwiek budzić. Ubrani byli w płaszcze, bo noc była
chłodna, a uzbrojeni w automaty tzw. „pepesze”. Przy paskach przytroczone mieli granaty. Rozmawiali z nami cicho i napili się kawy zbożowej,
jaką mieliśmy ugotowaną i ogrzewaną przy ogniu. Mój znajomy zapytał
mnie obłudnie, czy za dnia widziałem, gdzie stoi na Kalatówkach bacówka. Były to jeszcze, jak już wcześniej wspomniałem, czasy, kiedy miejscowi
górale wypasali owce w Tatrach. Oczywiście idąc przez halę na miejsce
naszego biwaku widziałem w oddali bacówkę. Mały wopista zaproponował mi, abym zaprowadził patrol do bacówki, bo on nie zna drogi. Było to
oczywiste kłamstwo ale nie dyskutowałem z nim, aby nie robić popłochu
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na biwaku. Zgodziłem się. Wziąłem latarkę na baterie i zostawiając kolegę
współwartownika na straży biwaku poszedłem z wopistami. Umówiłem
się z kolegą, że pójdę tylko do bacówki i zaraz wrócę.
Miałem porządnego stracha, bo schodziłem z warty nie powiadamiając
Komendanta obozu, ale mój mały znajomy wopista nie pozwolił nam nikogo budzić i robić zamieszania. Dobrze wiedziałem, o co mu chodzi, że robi
ze mnie czasowego zakładnika. Czasy były niebezpieczne tuż po wojnie.
W bacówce poza pasterzami mogli być na przykład przemytnicy, ludzie
z działającego jeszcze podziemia politycznego, albo ktoś ukrywający się
przed władzami. Dlatego mój roztropek chciał mieć ułatwione wejście na
bacówkę.
Szybko podeszliśmy w górę w pobliże bacówki. Górale jeszcze nie spali
i warzyli na ogniu wieczorny udój od owiec. Wopiści zaczaili się między
drzewami a mnie wysłali przodem, abym zbadał teren, a jak nie będzie
zagrożenia, mam dać znak latarką. Poszedłem z duszą na ramieniu i trzęsącymi się portkami. Na wszelki wypadek pochwaliłem Pana Boga.

jej warty. Zjedliśmy z kolegą pilnującym biwaku otrzymane od bacy serki
i uprosiłem go, aby nikomu nie mówił o niefortunnej nocnej wizycie WOP.
Rano po wczesnej pobudce i toalecie w lodowatym potoku zjedliśmy
śniadanie i szybko wyruszyliśmy na szlak wiodący na Giewont. Pogoda,
była piękna, w górach było jeszcze w tym czasie mało turystów, ale nie
byliśmy sami na tym szlaku. Szybko znaleźliśmy się na Giewoncie, mijając
wolniej idące grupy wycieczkowiczów. Na szczycie pod żelaznym krzyżem rozłożyliśmy się na odpoczynek, oglądając panoramę gór i leżące
w dolinie Zakopane. Na szczyt niedługo po nas dotarł zawodowy fotograf
z Zakopanego, który miał tam mieć dyżur cały dzień i robić zdjęcia turystom. Oczywiście zrobił zdjęcie naszej grupie i jest to jedyne zdjęcie, jakie
nam zostało po tym obozie wędrownym.
Po odpoczynku i nasyceniu się widokami zeszliśmy zachodnią stroną
Giewontu szlakiem prowadzącym na ścieżkę nad reglami. Szlakiem tym
zatrzymując się jedynie w okolicy wodospadu Siklawa doszliśmy do Kuźnic, a następnie na nasz biwak na Kalatówkach, pilnowany przez dwóch
wartowników-ochotników. Wieczorem po kolacji i krótkim ognisku, zmęczeni dzienną wędrówką i pełni wrażeń poszliśmy wcześniej spać, bowiem
następnego dnia czekała nas długa droga, a miał to być nie spacerek, na
Giewont, tylko prawdziwy marsz przez wysokie Tatry. (cdn...)

Górali było tylko dwóch i zachowywali się spokojnie. Powiedziałem im,
że przyszedłem. z patrolem WOP i zapytałem, czy oni mogą podejść. Starszy góral łypnął oczami i mruknął: a cóż oni nagle tacy grzeczni, niech przyńdą.
Błysnąłem latarką i dzielni wojacy zaraz zjawili się pod szałasem. Przepytali bacę, czy czego niedobrego aby nie widział albo nie słyszał, ale baca
gorąco się sumitował, klnąc się na żonę i dziecyska, że u niego na bacówce nic złego się nie dzieje, tylko furt jest robota i robota z owcami. Górale
z konieczności okazali się gościnni i poczęstowali nas gorącą żętycą, którą
mołojcy chętnie pili i pytali gospodarza, czy ma bimber. Góral najpierw
przysięgał się, że zapas mu się skończył, ale w końcu poszedł do szałasu
szukać i wrócił z flaszką. Wojsko skromnie wypiło po sporej porcji z małych
blaszaczków i zabierało się do odejścia. Proponowali mi, abym szedł z nimi
dalej, a oni rano odprowadzą mnie na biwak. Wcześniej podziękowałem
za żętycę i za bimber, wymawiając się, że mój żołądek nie jest przyzwyczajony do żętycy, a jako harcerz alkoholu nie piję. Uprosiłem wopistów, aby
mnie zwolnili, bo jak nie wrócę, to na biwaku zrobi się alarm i pobiegną do
Kuźnic na strażnicę, gdzie nasz pobyt był zgłoszony. Mały mądrala, mimo
że po bimberku zakotłowało mu się w głowie, zrozumiał jednak, że mam
rację. Odeszli z kolegą na szlak w stronę Hali Goryczkowej. Baca zatrzymał
mnie jeszcze na chwilę i tłumaczył, że WOP wykorzystuje czasem turystów
jako osłonę, ale żebym się nie bał, bo okolica bacówki jest spokojna. Na pożegnanie dał mi dwa małe serki owcze „oscypki” i kazał wracać na biwak.
Szybko poszedłem w dół i wróciłem na biwak jeszcze przed końcem mo-

azemkowo” – bo taką właśnie nazwę przyjęło nasze tepeesowskie koło robótek ręcznych skończyło właśnie „roczek”! Z tej
okazji nasze panie spotkały się w prawdziwie urodzinowym
nastroju. W imieniu Zarządu TPS i własnym Ewa Tarnopolska wszystkim
serdecznie gratulowała i dziękowała p. Agacie Lasek, pomysłodawczyni,
oraz p. Jadwidze Grucy, która jest też prezesem Lud-Artu. Obie panie przez
cały rok doradzały nam, udzielały porad i wskazówek. Panie miło wspominają wspólne spotkania, które mają też wymiar towarzyski. Na rocznicowe
spotkanie p. Maria Kamińska upiekła tort, a pani Zofia Kapera zaśpiewała
ułożoną przez siebie piosenkę – dziewięć zwrotek! Refren śpiewali wszyscy, chóralnie.
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Ryszard Pietraszek

Razemkowo

„R

Panie z Razemkowa dziękowały z kolei naszej Przewodniczącej
za umożliwienie działalności koła w obrębie TPS i wręczyły jej kwiaty,
czerwone maki. Jak przystało na koło robótek ręcznych, są one ślicznie wyhaftowane.
Mimo swego młodego wieku Razemkowo ma już widoczne osiągnięcia:
uczestniczyło w wystawie haftu krzyżykowego, rękodzieła artystycznego
i ludowego Skawiny i jej okolic, zorganizowanej przez Muzeum Regionalne. W naszym lokalu wystawia coraz to nowe prace – aktualnie są to ozdoby świąteczne. Tylko tak dalej! Poniżej przedstawiamy okolicznościowy
wiersz napisany przez p. Zofię.

Razemkowo
Urodziło się w Skawinie gdzieś niebożę
Chciało rosnąć chciało pląsać, chciało być
Lecz takiemu jak już nikt nic nie pomoże
Nie ma szans, przestanie, zanim zacznie żyć.
Lecz znalazła się ochocza opiekunka,
Dała miejsce pod skrzydłami, otuliła
I z uśmiechem i czułością i nadzieją
Razemkowo w TPS-ie umieściła.

Frywolitki trudna sztuka do zgryzienia
Chcesz je robić musisz mieć czółenka dwa
Lecz świętą cierpliwość w pracy, tłumaczeniu
Tej techniki chyba tylko Jadzia ma.
Jadziu- Tobie dzisiaj dziękujemy
Jadziu- właśnie takiej Jadzi chcemy
Jadziu- pierwszy roczek stuknął nam
Jadziu – za to dzióbka Tobie dam
Koleżanka, drugiej zawsze coś podpowie
Papier, włóczka, coraz inny zmienia kształt
Moc pomysłów snuje się po naszej głowie
Ale dzisiaj zaśpiewamy sobie tak
Razemkowo- tobie dzisiaj dziękujemy
Razemkowo- do ciebie należeć chcemy
Razemkowo- teraz pierwszy roczek ma
Razemkowo – a kto nam dzióbeczka da?
Zofia Kapera
Opracowała Ewa Tarnopolska

Ewciu - Tobie dzisiaj dziękujemy
Ewciu- takiej właśnie Ewci chcemy
Ewciu- pierwszy roczek stuknął nam
Ewciu – za to dzióbka Tobie dam.
Chociaż młode, dobrze sobie radę daje,
Z kolorowych nitek zawsze coś wychodzi
Z warsztatami różnych dziedzin się poznaje
I spod palców coś nowego wciąż się rodzi.
Agatko – Tobie dzisiaj dziękujemy
Agatko – takiej właśnie Ciebie chcemy
Agatko – pierwszy roczek stuknął nam
Agatko – chyba Tobie dzióbka dam
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Nasze sprawy
Wrzesień 2011
3-4 września
W dniach 3 i 4 IX br. w godz. 14.00-23.00 odbywało się tradycyjnie zorganizowane przez Podkrakowską Izbę Gospodarczą „Pożegnanie lata”. Nasz
Zarząd otrzymał zaproszenie. W pierwszym dniu reprezentowały nas Czesława Kopeć i Kazimiera Skałuba (do godz. 18.00). Impreza była zorganizowana na parkingu miejskim przy ul. Żwirki i Wigury. Dzień był pogodny.
Na plac wybrały się całe rodziny z dziećmi. Wśród przygotowanych atrakcji były m.in. występy zespołów muzycznych oraz zakup losów, dający
możliwość wygrania wartościowych nagród. Całość imprezy prowadziła
p. Joanna Budek – studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na
U.J., której organizatorzy powierzyli tę rolę. Wraz z nią występował p. Jacek Dewódzki – były wokalista zespołu „DŻEM”.
Zaproszonych gości i mieszkańców Skawiny witał prezes Podkrakowskiej Izby Gospodarczej p. Andrzej Tutajewski. Goście dopisali, a wśród
nich m.in. posłowie Jacek Krupa i Ireneusz Raś, starosta krakowski Józef
Krzyworzeka, wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel, członek Zarządu Powiatu Adam Wójcik, radny sejmiku Wojewódzkiego i kandydat na senatora – Kazimierz Czekaj, nasi wiceburmistrzowie Stanisław
Żak i Paweł Kolasa, radny powiatu krakowskiego Łukasz Krupa, wójt Zabierzowa p. Elżbieta Burtan, redaktor „Dziennika Polskiego” p. Ewa Tyrpa, kilku radnych Rady Miejskiej, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń
w mieście i gminie. Zarówno przy gościnnych stołach zaproszonych gości,
jak i stolikach innych uczestników atmosfera była bardzo sympatyczna.
Można było skosztować smacznych potraw z grilla i zatorskiego karpia.
Zespoły muzyczne: Włodek Mazoń z zespołem „Galicja”, „Bad Falcom”
– jako gwiazda wieczoru oraz skawińskie zespoły rockowe: TAXI, SETH,
HASSEL, HOFS bawiły publiczność swoim programem.
Warto było spędzić kilka godzin, żegnając lato na tej imprezie.
(K. S.)
- 72 -

Równie dobrze bawiono się na „Pożegnaniu lata” w drugim dniu imprezy. Na parkingu pod parkiem spotkały się wszystkie pokolenia skawinian:
stateczne pary małżeńskie z dzieciakami, grupki nastolatków, przytulone
do siebie parki i staruszkowie płci obojga. Niełatwo było znaleźć wolne
miejsce na ławkach pod parasolami. Na estradzie występował kabaret
DKD ze Słupska i ci, którzy chcieli go posłuchać, zasiedli zaimprowizowaną widownię tuż przed sceną. Inni woleli posiedzieć ze znajomymi przy
piwku, wodzie mineralnej, albo i bez niczego, ot, po prostu porozmawiać.
Wyraźnie było widać, że wielu ludzi przyszło tu z potrzeby bycia wśród
innych. Impreza, zorganizowana przez Podkrakowską Izbę Gospodarczą,
stwarzała po temu świetną okazję.
W sobotni program „Pożegnania” włączona była Akcja Honorowego
Krwiodawstwa, a w niedzielę losowano nagrody pomiędzy jej uczestników. W to losowanie wkradło się trochę bałaganu: zapowiedziane pierwotnie na 17.00 zostało przesunięte o trzy godziny, ale kiedy część zainteresowanych przyszła przed 20.00 okazało się, że już jest po losowaniu.
Po zapadnięciu zmroku odbyły się pokazy Teatru Ogniowego „Lumbre”. Była to już ostatnia atrakcja tegorocznego „Pożegnania z latem” –
- po zakończeniu występu imprezę zakończono.

23 września

(A.K.)

W kawiarni Pałacyku „Sokół” odbył się wernisaż wystawy malarstwa
Jadwigi Chorabik. Wystawiane obrazy mogłyby być ozdobą każdej galerii
i każdego salonu. Szczególnie zachwyciły nas pejzaże: pełne słońca leśne
polany, stary młyn wodny, zakole rzeki rozświetlone refleksami ostatnich
słonecznych promieni, chata wśród kwitnących malw… cudo! Szkoda,
że organizator wystawy wbrew własnym dobrym tradycjom zrezygnował
z jakiejkolwiek informacji o Autorce i jej dorobku. Zwiedzającym ekspozycję bardzo tego brakowało.

24 września

(A.K)

Podczas II Spotkania Rodów Skawińskich w Muzeum Regionalnym
otwarto wystawę prac malarskich zmarłego przed laty artysty Ludwika
z Dołku Lipowczana. Po raz pierwszy prezentowano na niej szkice, rysun- 73 -

ki i portrety nigdy wcześniej nie pokazywane; najwięcej emocji wzbudziły jednak obrazy Starej Skawiny, powstające od schyłku lat dwudziestych
ubiegłego wieku. Wyłaniał się z nich obraz miasteczka, w którym upłynęło
dzieciństwo najstarszych skawinian, a którego już dawno nie ma…
Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja multimedialna opracowana przez Czesława Gąsiorowskiego z tekstem opracowanym w imieniu
TPS przez Annę Kudelę, a oparta na starych fotografiach z rodzinnych albumów syna artysty, Pawła Lipowczana, któremu serdecznie dziękujemy
za udostępnienie ich. Chcąc przypomnieć zasłużonego w wielu dziedzinach Ludwika Lipowczana publikujemy w niniejszym numerze Informatora poświęcony mu artykuł.
W drugiej części spotkania wzięła udział córka byłego właściciela Dworku Małgorzata wraz z mężem prof. Calzoni. Pan Piotr Ludwikowski zaprezentował historię swego rodu od czasów głębokiego średniowiecza.
Była to pasjonująca opowieść, także ilustrowana przy pomocy mediów;
była w niej mowa i o herbie tej zasłużonej rodziny, i o jej koneksjach,
i o powodach osiedlenia się w Skawinie. Wspomniano o pomocy Ludwikowskich, a ściślej – Seweryna Ludwikowskiego, burmistrza Skawiny, dla
powstania styczniowego. Wydaje się, że w zbiorach TPS można znaleźć
pewne materiały na ten temat. Zapewne do tej sprawy jeszcze wrócimy, bo
wielkimi krokami zbliża się 150 rocznica tego wydarzenia.
Ostatnia część spotkania miała charakter pikniku: zebrani przenieśli się
na dziedziniec za Dworkiem, gdzie przygotowano stołki i słodki poczęstunek, roznoszony przez hostessy. W tej części spotkania TPS także miał
swój udział: panie Ewa Tarnopolska, Wanda Pabian i Zofia Kapera upiekły pyszne, domowe ciasta, nakrywały stoły, pełniły honory domu, a Zofia
Płonka zasponsorowała kawę i napoje. Przygrywała kapela, śpiewano stare
piosenki, a przede wszystkim – rozmawiano, rozmawiano, rozmawiano.
Pogoda dopisała, humory także – świetnie było!
(A.K.)

P a ź d z i e r n i k 2011
5 października
Otwarcie nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
nr 1 było prawdziwym świętem całego miasta. Wzięły w nim udział kol.
K. Skałuba, Cz. Kopeć i A. Kudela. Więcej informacji znajdą Czytelnicy
w artykule Joanny Nowakowskiej wewnątrz numeru.
W tym samym dniu w budynku Zespołu Szkół Katolickich im. Jana
Pawła II odbyły się eliminację konkursu piosenki, organizowanego w ciągu Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Wśród jurorów była, jak co roku,
przedstawicielka zarządu TPS.
(A.K.)

9 października
Krakowski Salon Poezji w Skawinie zainaugurował nowy sezon artystyczny; program zatytułowany „Sens”, oparto na poezji Czesława Miłosza. Wykonawcami byli Agnieszka Bubka-Sagan i Szczęsny Wroński,
a akompaniował im na gitarze Włodzimierz Mazoń.
(A.K.)

12 października
Tegoroczna, czwarta już edycja konkursu piosenki, wchodzącego w program obchodów Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, miała nieco zmieniony regulamin i więcej, niż w ubiegłym roku uczestników. Obniżył się też
wiek wykonawców: były cztery uczestniczki w poważnym wieku siedmiu
lat. To dobrze – im wcześniej zaczną się oswajać z publicznymi występami,
tym szybciej osiągną sukcesy, bo jednak trema jest hamulcem.
Impreza zgromadziła bardzo wielu słuchaczy; niezrównany prowadzący Andrzej Bober prowadził ją z właściwą sobie swadą, a Robert Budzyń
czarował głosem. Jak w starym przeboju, cała sala śpiewała razem z nami.
Było wesoło i serdecznie – dobrze, że ten konkur się przyjął!
(A.K.)
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Tego dnia odbyło się również spotkanie nauczycieli-opiekunów Szkolnych Kół TPS zorganizowane przez K. Skałubę. Opiekunka SKTPS podziękowała nauczycielom za pracę z młodymi regionalistami, za czuwanie nad
udziałem młodzieży w konkursach organizowanych przez TPS i plon tych
konkursów. Złożyła im życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

ski Marka Sowy i starosty krakowskiego, Józefa Krzyworzeki.

Zachęcała do zainteresowania młodzieży działalnością kół w nowym
roku szkolnym, m.in. poprzez:

Głównym akcentem tego Zlotu był uroczysty koncert pieśni religijnej
i patriotycznej. Ze względów pogodowych harcerskie świecowisko rozpalono 15 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej. Wśród rozpalających harcerską watrę byli zastępca burmistrza Skawiny Paweł Kolasa,
honorowy gość VIII Zlotu prof. Wojciech Narębski, wójt Gminy Mogilany
Krzysztof Musiał, oraz harcerze weterani dh Emilia Sznajder i dh Tadeusz
Para.

- organizowanie wewnętrznych konkursów w szkołach, np. fotograficznego, literackiego związanego ze Skawiną;
- założenia kroniki SKTPS (uzupełniając krótko okres od powstania
koła do czerwca br.);
- prowadzenie własnej niezbędnej dokumentacji działalności koła (spis
członków, wybór zarządu koła, realny plan działalności);
- dokumentację działalności kół poprzez jej fotografowanie;
- organizowanie spotkań typu: ogniska regionalne, imprezy z zaproszeniem rodziców uczniów - członków kół (także do pomocy);
- w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych organizowanie
spotkań i wycieczek pod hasłem: „Poznajmy gminę”;
- systematyczne uaktualnianie gazetki SKTPS w gablocie szkolnej;
- udział członków kół w kwestowaniu (uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych).
Odbyła się dyskusja nad propozycjami. Część z nich była już przedstawiana w ub. r. szk., a niektórzy opiekunowie kół relacjonowali ich realizację i zainteresowanie uczniów, a w szczególności także konkursami
ogłoszonymi przez TPS. Opiekunowie widzą potrzebę ich kontynuacji,
aby stworzyć uczniom okazję wyróżnień nie tylko w szkole, ale i na forum
miasta i gminy Wstępnie ustalono propozycję kontynuacji konkursu na
wiersz o Skawinie oraz na wiersz o swojej szkole. Propozycja została przedstawiona na zebraniu Zarządu TPS w tym samym dniu i zaakceptowana.
(K.S.)

14-16 października

Organizatorem Zlotu był NZH „Czerwony Mak”, komendantem Zlotu - hm. Kazimierz Dymanus, a jego zastępcą - hm. Halina Jaskierna, na co
dzień dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzęcinie. W Zlocie uczestniczyło
wiele drużyn harcerskich działających na terenie powiatu krakowskiego.

Oprócz pieśni religijnych i patriotycznych śpiewano piosenki. Był czas
na religijną refleksję harcerską oraz recytację poezji. Swoje dwa wiersze
o Ojcu Świętym recytowała Kazimiera Skałuba. Wspominano również
przeżycia harcerskie z dawnych lat. Swoimi wspomnieniami z lat trzydziestych poprzedniego wieku podzielił się z młodzieżą pochodzący z Wilna
prof. Wojciech Narębski.
W Zlocie uczestniczyła delegacja TPS: Ewa Tarnopolska, Kazimiera Skałuba, Stanisław Grodecki.
(S.G.)

21 października
W 238 rocznicę założenia Komisji Edukacji Narodowej, będącej pierwszym w całym świecie ministerstwem oświaty, Gimnazjum nr 2 w Skawinie, noszące imię tej instytucji, obchodziło Święto Patrona. Uroczystość
była wspólnym dziełem uczniów, Rady Rodziców i nauczycieli. W krótkim
scenariuszu własnego autorstwa przedstawili siebie jako uczniów a także
ich różne potrzeby, problemy i sukcesy. Była to bardzo udana uroczystość.
W imieniu TPS uczestniczyła w niej Ewa Tarnopolska.
(E.T)

„Jan Paweł II - Przyjaciel Młodych” - pod takim hasłem odbył się
w dniach 14-16 października 2011 roku w Krzęcinie VIII Zlot Harcerstwa
Powiatu Krakowskiego pod honorowym patronatem marszałka Małopol- 76 -
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22 października

24 października

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury uczestniczyła Kazimiera Skałuba – wiceprzew. Komisji Rewizyjnej MZRTK.

Centrum Kultury i Sportu wznowiło cykl „Poniedziałki z Akademią
Muzyczną”. Na otwarcie wystąpił duet akordeonowy Alena Budzinakova (Słowacja) i Grzegorz Palus (Polska), laureaci tegorocznych konkursów
w Chełmnie (I miejsce – Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy) i w Gorlicach (III miejsce na XIV Gorlickich Konfrontacjach Akordeonowych).
W swoim repertuarze artyści wykonali muzykę poważną od baroku do
współczesności oraz utwory z pogranicza muzyki rozrywkowej i jazzu.
Warto było posłuchać i poznać tych zdolnych, młodych ludzi – mówi obecna na koncercie Ewa Tarnopolska.

Pierwsza cześć spotkania poświęcona była współpracy między władzami samorządowymi a społecznymi organizacjami kultury w tym możliwościom starania się o fundusze unijne dla działalności stowarzyszeń. Przedstawił je p. Bartosz Radecki z Biura Inicjatyw Społecznych w Krakowie.
Tekst informacji będzie zamieszczony na stronie internetowej MZRTK. Zebranie prowadził wiceprzew. Zarządu p. Janusz Bierówka, a sprawozdanie
z działalności za okres od wyborów, czyli od maja 2010r. do września br.,
złożyła przew. Zarządu p. Barbara Miszczyk, którą gościliśmy na naszym
Jubileuszu 30-lecia. W skład MZRTK wchodzi 26 stowarzyszeń.
W dyskusji m.in. p. Eugeniusz Skoczeń – członek Rady Krajowej Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych – poinformował o zebraniu Rady, o zmianach
w składzie Zarządu i o planowanym spotkaniu regionalistów z Premierem
Donaldem Tuskiem.
Przekazał informację, że każde stowarzyszenie regionalne może wysyłać artykuł o swojej działalności bezpośrednio do wydawnictwa Rady Krajowej.
Uchwalono, że składka członkowska stowarzyszeń należnych do
MZRTK od 2012 r. będzie wynosić 50 zł rocznie (dotychczas była to kwota
20 zł).
Po zebraniu p. Janusz Bierówka zaprosił chętnych do zwiedzania Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej. Osobiście nas też oprowadzał. Zwiedzaliśmy wystawę stałą pt. „Krakowianie
wobec terroru 1939-1945-1956”. Wizytę w tym Muzeum przeżywa się bardzo, ale trzeba je koniecznie odwiedzić… Trzy Oddziały Muzeum Historycznego tworzą „Trasę Pamięci”. Są to: Muzeum przy ul. Pomorskiej, Fabryka Emalia Oskara Schindlera i Apteka pod Orłem.
(K.S.)

26 października

(E.T.)

Ks. prałat Edward Ćmiel poświęcił przeniesione na Cmentarz komunalny nagrobki dawnych dziedziców Korabnik. W uroczystości uczestniczyli
członkowie Zarządu TPS Elżbieta Panek, Ewa Tarnopolska i Jan Liskiewicz.
Więcej informacji na ten temat znajduje się wewnątrz numeru.

30 października

(E.T.)

Przygotowanie do święta Wszystkich Świętych rozpoczęto od prac porządkowych na Cmentarzu Parafialnym. Członkowie Zarządu uporządkowali siedem zaniedbanych grobów, w tym zahydrofobizowano płynem
konserwującym piaskowcowy nagrobek ks. proboszcza Jana Kantego Zegadłowicza oraz usunięto mech i zanieczyszczenia z nagrobka ks. proboszcza Teofila Flisa, a 1 listopada zapalono na nich znicze. W akcji udział wzięli: Elżbieta Panek, Czesława Kopeć, Ewa Tarnopolska oraz Jan Liskiewicz.
Przy tej okazji oglądnęliśmy groby, które będą odnawiane w dalszej kolejności.
(E.T.)
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4 listopada
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej w Skawinie skończył już 40 lat działalności! Ta zasłużona placówka uczy dzieci
z terenu znacznie wykraczającego poza obszar naszej gminy, a jej wychowankowie osiągają liczne sukcesy w różnych dziedzinach, przygotowują
się do samodzielnego życia, zdobywają poczucie własnej wartości. Lubią
swoją szkołę; również rodzice mówią o niej z wdzięcznością i najwyższym
uznaniem.
SOSW wraz z naszym Centrum Kultury i Sportu od dziewiętnastu lat
jest organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych
Szkolnictwa Specjalnego. Jest to największa w Małopolsce impreza tego rodzaju, której znaczenie trudno przecenić.
Obecnie Ośrodek współtworzą Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Uczniowie
z odległych miejscowości mogą zamieszkać w Internacie. Uczy się tu łącznie 122 uczniów w 14 oddziałach pod kierunkiem 36 nauczycieli i 6 wychowawców. Administracja i obsługa zatrudniają 9 pracowników.
Od lewej Elżbieta Panek, Czesława Kopeć

31 października
Ewa Tarnopolska wzięła udział w szkoleniu przedstawicieli stowarzyszeń na temat programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi.
(E.T.)

Listopad 2011

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w Kościele pw.
Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dokonano poświęcenia nowo
otrzymanego sztandaru, a następnie dzieciaki zaprezentowały piękny program artystyczny.
Nasz zarząd i rzesze członków reprezentowała przewodnicząca, Ewa
Tarnopolska.

5 listopada

(E.T.)

Już po raz piąty na obu skawińskich cmentarzach Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało kwestę na odnowę zapomnianych i zaniedbanych grobów zasłużonych mieszkańców Skawiny. O szczegółach i wynikach tej akcji piszemy osobno.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej wraz z filią Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowały wieczór autorski Zenona Michalskiego.
Miłośnikom mowy wiązanej tego poety nie trzeba przedstawiać; tym razem
poznaliśmy go również jako prozaika. Pan Zenon czytał swe wiersze, ale
także prześliczne opowieści o dzieciństwie chłopca z krakowskiej dzielnicy
Kazimierz, o współczesnych maluchach żyjących w świecie wyczarowanym prze własną wyobraźnię; były tam impresje wymykające się wszelkim określeniom genologicznym; słowem – czysta poezja, bez względu na
to, czy pisana wierszem, czy nie. Muzyka z taśmy, wybrana przez Autora,
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znakomicie zharmonizowana z czytanymi tekstami, tworzyła specyficzny
klimat i sprawiała, że słowo mogło wybrzmieć w sercach słuchaczy.
To był niezapomniany wieczór. Ach, żeby tak udało się skłonić pana
Michalskiego do przyjazdu do Skawiny!
(A.K.)

6 listopada
Chrześcijański Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców miasta na spektakl w wykonaniu Theatrum Mundi pt. „Natchnienie trudnego dobra. Wędrówki po śladach okupacyjnych losów Karola Wojtyły”. Przedstawienie
miało miejsce w auli Parafii Miłosierdzia Bożego.
Tekst powstał w oparciu o wspomnienia robotników Solvayu, spisanych przez Karolinę Biedrzycką jeszcze w latach sześćdziesiątych, na długo
przed pamiętnym konklawe, które powołało wielkiego Polaka na Stolicę
Piotrową.
Widowisko głęboko poruszyło widzów. „Było to wspaniale przeżycie.
Wszyscy ze wzruszeniem oglądali tę sztukę” – powiedziała Czesława Kopeć, która wraz z Haliną Lech reprezentowała Zarząd TPS.
Po przedstawieniu widzowie oraz aktorzy wspólnie odśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego, „Barkę”.
(Cz.K.)

8 listopada
Z inicjatywy i przy ścisłym współdziałaniu Stowarzyszenia Ziemi Krzęcińskiej, sołectwa i miejscowej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie odbyła się podniosła uroczystość posadzenia dębów
pamięci, poświęconych Stanisławowi Hallerowi i Feliksowi Grabskiemu.
Zarówno o obu postaciach, jak i o wydarzeniu piszemy w innym miejscu.
Chcemy tylko dodać, że szczególnego blasku dodał tej uroczystości wojskowy ceremoniał i obecność żołnierzy 5 Batalionu Dowodzenia im. Gen.
Broni Stanisława Hallera. Dla młodzieży ogromną atrakcją była możliwość
oglądania nowoczesnego sprzętu wojskowego. Z tego miejsca dołączmy
się do podziękowań jeszcze raz i płk. S. Grodeckiemu, który zaproponował
taką właśnie oprawę, i tym, którzy pozytywnie odpowiedzieli na tę inicjatywę przyjmując zaproszenie Organizatorów.
(A.K)
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Po raz trzeci Szkoła Podstawowa nr 4 im. S. Wyspiańskiego zaprosiła
mieszkańców Skawiny do wspólnego świętowania Dnia Niepodległości.
Na szkolnym dziedzińców, przed obeliskiem poświęconym Stanisławowi Klimasowi, zgromadzili się Goście i Osoby prywatne, młodzież,
nauczyciele, rodzice i harcerze. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem
i odczytaniu apelu przez dha K. Dymanusa zaciągnięto honorową wartę.
Posadzonemu w ub. roku dębowi pamięci nadano oficjalne imię Stanisław, a „metrykę” podpisali przedstawiciele trzech pokoleń – najmłodszy z nich, mały zuszek, z trudem mógł dosięgnąć dokumentu.
Ten malec reprezentował liczną grupę korabnickich harcerzy.
Od pewnego czasu w szkole działa drużyna harcerska Niezłomni Generała Maczka, a w tym roku wśród najmłodszych powstała III Gromada
Zuchowa Bractwo Mądrej Sowy. W grudniu tego roku złożą oni uroczystą obietnicę – od tej pory staną się faktycznie członkami harcerskiej
rodziny. Obecność przyszłych zuchów na tej podniosłej uroczystości
wzruszała – mimo przejmującego zimna dzieciaki dzielnie i z powagą
dotrwały do końca.
Autorką oficjalnej części uroczystości była p. dyrektor Anita Karczewska. Dalsza częśc programu odbyła się w sali gimnastycznej. Młodzież przygotowała montaż słowno-muzyczny, opracowany przez
p. Jadwigę Pierzchałę, a zatytułowany „Moja mała Ojczyzna – Polaków
drogi do wolności”. Na zakończenie zebrani wspólnie śpiewali pieśni
patriotyczne i żołnierskie piosenki – nawet nie zauważono, kiedy zrobiło się późno. Posileni pysznościami przygotowanymi w hallu na piętrze
uczestnicy opuszczali Korabniki pełni wrażeń.
TPS był reprezentowany prze Ewę Tarnopolską, Elżbietę Panek, Czesławę Kopeć, Halinę Lech, Jana Liskiewicza, Stanisława Grodeckiego
i Annę Kudelę.
(A.K)
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Zdjęcie inskrypcji na froncie kaplicy na cmentarzu parafialnym w Skawinie, która powstała z inicjatywy: Koła Światowego Związku Żołnierzy
AK w Skawinie i Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, przy pełnym poparciu
ks. prałata Edwarda Ćmiela, proboszcza parafii św. App. Szymona i Judy
Tadeusza.

w wielką manifestację patriotyczną. Z biegiem czasu zapomniano o mogile
kapitana i nie wykupiono miejsca pochówku Orlicza (brak rodziny), które
ponownie zostało zagospodarowane przez Zarząd Cmentarza. Jedynie zawieszona na fasadzie kaplicy pamiątkowa tablica pozostanie niezapomnianym śladem jego działalności w Skawinie.
Tablicę pamięci ufundował anonimowy darczyńca.
Stanisław Cinal

13 listopada
Kolejne spotkanie w Salonie Poezji, zatytułowane ‘Wilcze podniebienie”, poświęcone było poezji Adama Ziemianina. Tego poety w Skawinie
nie trzeba przedstawiać: miał wieczory autorskie i w Domu Kultury (dziś
nazwany Pałacykiem Sokół), i w Bibliotece Miejskiej. – Na fortepianie Grał
Jacek Bylica.
(A.K.)

Gustaw Adler zamieszkał z żoną, córką i synem w Skawinie w okresie
międzywojennym. Lata jego młodości okrywa mgła naszej niewiedzy. Jesteśmy w trakcie zbierania informacji. W 1934 r. szczęście rodzinne przerwała śmierć żony, a w czasie okupacji na nieuleczalną wówczas gruźlicę
zmarły dzieci Adlera. O jego działalności w ruchu oporu pisaliśmy w Informatorze nr 71 (s. 18-19 „Ludzie od Francka”). W 1945 kpt. Gustaw Adler
(Orlicz) został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, mimo spełnienia
obowiązku ujawnienia swej działalności okupacyjnej przed Komisją Likwidacyjną AK. Potem postępująca gruźlica płuc przyspieszyła jego zwolnienie
z aresztu. Zmarł 6 września 1945r. Pogrzeb zgromadził tłumy skawinian,
które wspólnie z organizacjami niepodległościowymi przekształciły się
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Spis treści
Podziękowania
- dla Andrzeja Woźniczki, właściciela firmy „Stokrotka”,
za zakup tablicy korkowej dla koła „Razemkowo”;
- dla Jarosława Bolka za bezpłatny serwis sprzętu komputerowego;
- dla Witolda Bednarskiego za przekazanie nam zabytkowego cepu;
- dla Henryka Janasa, prowadzącego firmę poligraficzną
przy ul. Korabnickiej, za gratisowe wykonanie tablicy ceramicznej i zamontowanie jej na Cmentarzu Komunalnym.
Tablica informuje, skąd i czyim staraniem, stare nagrobki
ulokowano na nowym cmentarzu;
- dla Tadeusza Sokala, konserwatora zabytków, za ufundowanie stojaka do tablicy z własnych materiałów oraz wykonanie dojścia z płytek pod Krzyż Misyjny;
- dla Zuzanny Wędzichy, za namalowanie olejnego obrazu
siedziby GOMIBUD, jako wyrazu naszej wdzięczności dla
tego sponsora;
- dla Stanisława Bażeli prowadzącego Zakład Pogrzebowy „Agawa”, za bezpłatne udostępnienie mediów
i darowanie płytek ceramicznych oraz gruzu, niezbędnych
przy pracach renowacyjnych nagrobków dziedziców;
- dla Barbary Ciryt, za życzliwe zainteresowanie sprawami
TPS, m.in. zamieszczany na łamach „Dziennika Polskiego” artykuł o historii i grobach trzech ostatnich dziedziców Korabnik;
- dla dyrektora CKiS Janusza Bysiny i dla podległych mu
Pracowników, za projekt, druk i umieszczenie na okrąglakach afiszów o V Kweście.
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