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Anna Kudela

Zagłada

W

wielowiekowej historii Skawiny trudno znaleźć równie tragiczną datę, jak 29
sierpnia 1942 roku. Tego dnia, a była to piękna, słoneczna niedziela, wymordowano na miejscu lub wywieziono na śmierć około trzech tysięcy Żydów. Ich pamięci
poświęcona jest niniejsza publikacja.
Koncentracja

W przedwojennej Skawinie, liczącej około cztery tysiące mieszkańców, żyło prawie
pięciuset Żydów. W pierwszym roku okupacji liczba ta podwoiła się, gdyż władze
Generalnego Gubernatorstwa nakazały tysiącom Izraelitów opuszczenie Krakowa.
Część z nich osiedliła się w naszym mieście. Mniej więcej w połowie sierpnia 1942
roku, jak pisze w swej pracy Jan Prochwicz, „ściągnięto do Skawiny Żydów z Myślenic,
Krzeszowic, Kalwarii, Wieliczki i otaczających te miasta wsi. W ten sposób znalazło
się w Skawinie około 3000 Żydów”1. Powodem przesiedlenia, podanym oficjalnie do
wiadomości przez władze niemieckie było to, że miasta te miały być „wolne od Żydów” (Judenfrei). Wśród miejscowości, wyznaczonych na ewentualne nowe miejsce
pobytu znalazła się Skawina. Naoczny świadek tych wydarzeń, Bronisław Szatyn, relacjonuje je następująco:

Kto nie opuści do wyznaczonego terminu swego domu, zostanie zabrany przez gestapo. Wolno się przenieść do którejkolwiek miejscowości wytypowanej na ten cel. Można ze sobą zabrać wszystkie posiadane ruchomości, można je też sprzedać względnie podarować. To już ich sprawa. Termin wyniesienia
się — przeważnie siedem do dziesięciu dni. Zarząd miejski w Skawinie poinstruowano, że ma nie utrudniać Żydom osiedlania się tutaj. Tak samo arbeitsamt (Urząd Pracy – przyp. A. K.) mógł wszystkich nowo
przybyłych rejestrować do pracy, bez wywierania jednak specjalnego nacisku w tym kierunku. Ściągającym tu rodzinom wolno było zamieszkać wszędzie, gdziekolwiek zdobyły jakiś kąt, wszystko tylko
w granicach terytorialnych miasteczka.
Nikt nie znał powodu wyrzucania Żydów z miejsc ich dotychczasowego zamieszkania i nikt też nie wiedział, dlaczego kazano im się przenieść do specjalnie wyznaczonych miejscowości, wybranych z rozmysłem czy przypadkowo w pobliżu dużych węzłów kolejowych. Najciekawsze, że sposób przesiedlania
nie był na modłę hitlerowską. Okupant nie zastosował metod strachu i gwałtu2 .

Z tym niestosowaniem strachu to sprawa co najmniej dyskusyjna: alternatywę wyprowadzka lub gestapo trudno uznać za wolną od zastraszenia. Niemniej jednak napływające do miasteczka tłumy ludzi nie były konwojowane. Nic na razie nie zapowiadało tragicznego finału ich wędrówki. Przesiedlenie było aktem dotkliwej
dyskryminacji, ale w nowym miejscu żyć trzeba, naładowano więc na furmanki najpotrzebniejsze rzeczy i wyruszono w nieznane. Jedna z ówczesnych mieszkanek Ko1
2

J. Prochwicz, Żydzi skawińscy, Skawina 2000, s. 79.
B. Szatyn, Na aryjskich papierach, Wydawnictwo Literackie Kraków–Wrocław 1983, s. 30.

—4—

rabnik była świadkiem przybycia licznej grupy myślenickich Żydów do Skawiny oraz
niektórych późniejszych wydarzeń. Opisuje ona przedostatni piątkowy poranek
w sierpniu 1942:

Wyszłam przed domek i usiadłam na ławeczce. Od samego rana gorąco było nie do zniesienia. Może była
godzina wpół do ósmej rano, gdy nadeszła moja gospodyni. Wracała ze wsi ze sklepu. Twarz jej była
czerwona ze wzruszenia i zdenerwowania. Widząc ją w tak dziwnym podnieceniu spytałam:
— Dlaczego pani taka zdenerwowana? Co się znów stało?
— A bo słyszałam turkot wozów, na których wiozą Żydów z Myślenic. O, widzi pani? — tu wskazała ręką
w stronę wsi — jaki straszny tuman kurzu. Zaraz nadjadą!
Z dziwnym uczuciem w sercu powstałam z ławeczki […], oparłam się o drzewo i patrzyłam. Właśnie
nadjeżdżały fury, dużo fur — naliczyłam ich pięćdziesiąt dwie.
Przerażenie mnie ogarnęło. Starałam się uchwycić wyraz ich twarzy. Były twarze poważne, były twarze
zmartwione, były twarze smutne, spłakane, były również beztrosko uśmiechnięte. Na wozach wieziono
różny dobytek, a najwięcej pościeli i walizek. Wieziono sobie szafy, łóżka, kołyski i dużo wózeczków
dziecinnych. Kobiety tuliły maleńkie dzieci do piersi; widok był bardzo smutny.
Czy ci ludzie wiedzieli, po co ich tu zwożą? Zapewne w większej części nie przypuszczali nawet, że taka
masa ludzi mogłaby być zlikwidowana. Gdy przyjechała ostatnia furmanka, stałam długo w miejscu, nie
mogąc się ruszyć. Było mi bardzo smutno3 .

Podobne transporty można było zobaczyć na różnych gościńcach wiodących do miasteczka. W przeludnionej Skawinie wkrótce zabrakło miejsca. Nowo przybyli gnieździli
się po kilka rodzin w jednym mieszkaniu, obozowali na Ispie pod gołym niebem, nad
Skawinką, nawet w trawie w pobliżu stacji kolejowej. „Wszyscy znajdujący się tam ludzie byli przerażająco spokojni, smutni, jakby sparaliżowani” — pisze Jan Prochwicz.
Całe miasto ogarnęła groza i poczucie bezsilności. Spotęgowało je pojawienie się specjalnych oddziałów SS.

To były jakieś specjalne oddziały, których nazwy: Einsatzgruppen, dowiedziałem się dopiero później, po
wojnie; działały już drugi rok. Poprzedniego roku, to jest w 1941, kiedy Hitler napadł napadł na Związek
Radziecki, oddziały te, specjalnie zresztą do tego stworzone a składające z Niemców, Ukraińców i ochotniczych jednostek wojskowych z państw bałtyckich, posuwały się za postępującą w głąb Rosji armią
niemiecką i mordowały całą ludność żydowską. Obecnie zajmowały się transportowaniem polskiej ludności żydowskiej do obozów eksterminacyjnych4.

Z dnia na dzień było gorzej. Do ludzi docierała świadomość, że zanosi się na coś
potwornego, coś, czego wyobrazić sobie nie można. Na spełnienie tych przeczuć nie
trzeba było długo czekać.
Zagłada

Kilka dni przed ostatnią sierpniową niedzielą niemieckie władze Skawiny rozplakatowały rozporządzenie, zakazujące ludności nieżydowskiej pokazywania się na ulicach
w dniu 29 sierpnia do godzin popołudniowych. Złamanie tego zarządzenia obłożone
3
4

Tekst Zofii Hradowej-Głowackiej. Kopia maszynopisu będąca w posiadaniu TPS, s. 2–3.
B. Szatyn, op. cit. s. 47–48.
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Podarowana nam przez p. Magdalenę Szynkarczuk fotografia prawdopodobnie została zrobiona właśnie w niedzielę 29 sierpnia 1942 r. Tylko wtedy na skawiński rynek ściągnięto kilka lub kilkanaście
aut wojskowych. Ponawiamy apel do Czytelników: jeśli możecie, pomóżcie nam zidentyfikować to
zdjęcie!

było karą śmierci. Okna domów wychodzące na Rynek miały pozostać zaciemnione
a bramy wejściowe zamknięte do zakończenia akcji wysiedlania Żydów. „Wysiedleniem” okupanci nazywali ludobójstwo — lepiej to brzmiało dla świata.
W sobotę 28 sierpnia wywieszono zarządzenie dowódcy SS i Policji w dystrykcie
Krakau, skierowane „Do wszystkich Żydów”. Przesiedleniu podlegali wszyscy Żydzi,
którzy nie uzyskali odpowiedniego stempla w paszporcie. Praktycznie oznaczało to
prawie wszystkich. Mieli być gotowi do drogi w niedzielę 29 sierpnia o godzinie
7 rano. Wolno im było zabrać ze sobą bagaż do 10 kg, w tym — żywność na 4–5 dni,
gotówkę i przedmioty wartościowe. Pod karą śmierci zakazano sprzedawania czegokolwiek przed przesiedleniem. Karą śmierci było również zagrożone wszelkie działanie zmierzające przeciwko zarządzeniom przesiedleńczym.
W nocy z soboty na niedzielę podstawiono na boczny tor za stacją pociąg z krytych wagonów do przewozu bydła, z małymi okratowanymi oknami i podłogami
zasłanymi słomą. Mówiono potem, że pod słomą było rozsypane niegaszone wapno.
Wczesnym rankiem w niedzielę na Rynku pojawiły się wojskowe ciężarówki, kryte
plandekami. Kręciło się przy nich trochę Niemców. Miasto otoczone było grubym pierścieniem posterunków esesmańskich; nawet mysz się nie mogła przecisnąć. Wkrótce
do Rynku zaczęły napływać kolumny ludzi. W książce Szatyna czytamy:
—6—

Niemieckie pojazdy wojskowe na ulicach Skawiny (fotografia ze zbiorów Muzeum Regionalnego
w Skawinie)
Miasteczko wyglądało, jakby się odbywała ewakuacja. Żydzi posuwali się objuczeni tobołkami, plecakami i walizkami; każdy dźwigał, co mógł i co uważał za najpotrzebniejsze i najcenniejsze. Jakiś starzec
popychał przed sobą dwukołowy wózek z chorą żoną, gdzie indziej może dwuletnia dziewczynka niosła
w małych rączkach rzecz dla niej najniezbędniejszą — nocniczek, tu i tam silniejszy pomagał słabszemu.
Niektórzy, oprócz tego, że musieli wlec pakunki, męczyli się dodatkowo w ten ciepły i słoneczny dzień
w ciężkich zimowych płaszczach, jako że na wschodzie, dokąd w ich przekonaniu mieli być przesiedleni,
dają się we znaki ostre zimy. Kolumny posuwały się w ciszy. Nie słyszało się rozmów. Szli godnie, spokojnie, jakby jednak przeczuwali, że to jest ostatnia w ich życiu droga5 .

Zza zaciemnionych okien w wielu domach przy Rynku mieszkańcy Skawiny ze
zgrozą obserwowali rozwój wydarzeń. Moja mama wywierciła w czarnym kartonie
rolety malutkie, niewidoczne z zewnątrz otworki i wraz z dorosłą córką sąsiadów
w milczeniu patrzyły na tragedię paru tysięcy ludzi. Nic nie można było zrobić. Na
głównym placu miasta odbywała się wstępna selekcja. Ludzi starych, w widoczny
sposób niesprawnych fizycznie oraz małe dzieci upychano na ciężarówki i wywieziono do podskawińskiego lasu. Tam zostali rozstrzelani i zakopani w przygotowanych
wcześniej dołach — zbiorowych mogiłach. Pozostałych poprowadzono kolumną
w kierunku stacji, za którą stał przygotowany transport. Tutaj rozpętało się prawdziwe piekło. Wśród bicia, kopania, szczucia psami wpędzano ludzi do wagonów, przepełnionych do granic niemożliwości. Nad wszystkim unosił się nieustający wrzask
5

Tamże, s. s. 58–59.
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katów, przynaglających swe ofiary do pośpiechu. Kiedy zasunięto i zaplombowano
drzwi, wzdłuż nasypu leżały ciała zadeptanych lub zatłuczonych pałkami ludzi. Przez
cały dzień pociąg stał na bocznym torze. Upał, ścisk, brak wody i powietrza zamienił
ostatnie godziny życia ofiar holokaustu w nieopisaną męczarnię. Z wagonów dochodził płacz, jęki i błagania o wodę. Dopiero koło północy podpięto lokomotywę. Transport jechał do obozu zagłady w Bełżcu. Nie ocalał z niego nikt.
Próby ocalenia

Pierwsze dni koncentracji Żydów w Skawinie upływały we względnym spokoju. Przesiedleńcy zdawali się cierpliwie znosić poniewierkę; nie czuło się jeszcze zagrożenia
życia. W miarę przybywania esesmanów i coraz bardziej restrykcyjnych zarządzeń
niemieckich władz zagęszczała się atmosfera i rósł strach. Otoczenie miasta, zapowiedź strzelania bez ostrzeżenia do Żydów, próbujących je opuścić, wreszcie zakazanie mieszkańcom wychodzenia w niedzielę z domów zapowiadały coś strasznego.
Niektórzy Żydzi próbowali się ratować ucieczką. Zofia Hradowa-Głowacka widziała
taką próbę:
Było to w następny piątek. Wyszłam do miasta przed wieczorem, już zapadał lekki zmrok. Oczywiście
zostałam ściśle wylegitymowana. Przy kościółku jest dom parterowy, w którym mieszkało mnóstwo
Żydów. Z tego domu wyszła para małżeńska, jak się można było domyślać. Szli pod rękę, ona spłakana
straszliwie, a on blady jak płótno. On niósł pod pachą coś zawiniętego w gazetę – jak się później okazało były tam pieniądze papierowe, dużo pieniędzy. Para ta skręciła na prawo koło kościółka, idąc na
krakowski trakt koło cmentarza. Mieli widocznie zamiar ukryć się na cmentarzu lub też przedrzeć się
w pola. […] Gdy doszli za cmentarz, zostali spostrzeżeni przez gestapo. Dwóch gestapowców strzelało
równocześnie do obojga. Ona została zabita na miejscu, a on, ciężko ranny, podniósł głowę, chciał bowiem przekonać się, czy żona żyje, lecz w tym momencie doszedł do niego gestapowiec i strzelił, zabijając go. Zabrał ów pakunek i tak zostawił leżących6 .

Tego samego dnia udało się ocalić Marię Friede (jest to pseudonim, pod którym
występuje ona w książce B. Szatyna. W rzeczywistości nazywała się inaczej). Musiała
ona przebywać w Skawinie od dłuższego czasu, bo autor książki widział ją w miasteczku parę miesięcy wcześniej i rozpoznał w niej koleżankę swej żony. W tygodniu
poprzedzającym zagładę postanowił ją odwiedzić. Zapytał o nią zapłakaną dziewczynę i młodego chłopaka. Byli to skawinianie — Felicja Sikorska i Jan Czopek. O pani
Marii mówili „nasza nauczycielka”; bardzo chcieli jej pomóc. Szatyn, będący rządcą
w majątku Potockich w Borku Szlacheckim, umówił się, że przyjdą do niego nazajutrz
rano. Podejmował ryzyko tym większe, że sam był Żydem, choć miał mocne, aryjskie
papiery. Jego plan wydawał się szalony: w piątek rano kazał zaprząc konie do bryczki,
w której usadowił pannę Felicję ubraną w prochowiec hrabiny Potockiej i długi, biały
szal owinięty na głowie. Chłopak usiadł obok niej, rządca zajął miejsce stangreta
i szczęśliwie przyjechali do Skawiny, nie zatrzymani przez nikogo. Jeden z wartowników przy moście znał i pojazd, i rządcę Potockich, więc tylko machnął ręką, by jecha6

Zofia Hradowa-Głowacka, op. cit. s. 5.
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li dalej. Na miejscu w ubrania Potockiej przebrano Marię Friede, Fela Sikorska została na chwilę w mieszkaniu, a bryczka ruszyła w drogę powrotną. Mimo chwili
śmiertelnego zagrożenia zaraz za mostem na Skawince, szczęście nie opuściło tej
trójki. Panią Friede za zgodą Potockich ukryto w zamkniętym spichlerzu, a gdy w Skawinie skończono eksterminację, wywieziono ją w bezpiecznie miejsce. Wiadomo, że
przeżyła wojnę.
Prób wydostania się z otoczonego miasta było więcej. Przez całą noc z piątku na
sobotę rozlegały się pojedyncze strzały. Czy komukolwiek z podejmujących desperacką próbę ucieczki udało się ujść z życiem? Chyba nigdy się już nie dowiemy…
W książce Bronisława Szatyna, którą uważam za jedno z ważniejszych i obiektywnych świadectw tragedii, jaka rozegrała się w naszym mieście, znalazły się jednak
dwie nieścisłości. Pisząc o zmierzających do Rynku kolumnach Żydów w ten straszny
niedzielny poranek, dodaje:
na chodnikach stali Polacy. Patrzyli w milczeniu, twarze ich były jak skamieniałe7

To nie było możliwe. Jak już wspomniano wyżej, Polakom tego dnia zakazano
opuszczania domostw do godzin popołudniowych pod groźbą strzelania bez uprzedzenia. Być może w świadomości autora nałożyły się obrazy Żydów przybywających
do Skawiny w dniach poprzedzających zagładę, czemu zapewne przypatrywało się
sporo mieszkańców, na relację o wydarzeniach z 29 sierpnia? Jest to pomyłka o niewielkim znaczeniu, ale jednak pomyłka.
Druga nieścisłość związana jest z przeszukiwaniem przez esesmanów żydowskich
mieszkań po opuszczeniu ich przez Żydów:
Przetrząsnęli wszystko: mieszkania, komórki, szopy, stajnie, podwórza, nawet przyległe pola. Nikogo
rzecz jasna nie znaleźli. NIKT nie będzie się chował, nawet gdyby miał najlepszą kryjówkę, tylko po to,
żeby za kilka godzin, po wyjściu ze schowka, zostać złapanym i zastrzelonym8 .

Po obszukaniu, rzeczywiście dokonywanym przez inne grupy SS równocześnie ze
zbiórką Żydów w Rynku, mieszkania zostały zaplombowane. Nie jest jednak prawdą,
jakoby nikogo tam nie znaleziono. Tych, którzy nie wyszli na zbiórkę, zabijano na
miejscu. Taki los spotkał znaną i lubianą w mieście dentystkę, o której wszyscy mówili po prostu „Julka”. Mieszkała ona w istniejącym do dziś parterowym domku przy
ul. Mickiewicza tuż przy parku. Ukryła się w gęstym, rozrośniętym krzaku bzu. Niemcy już opuścili jej mieszkanie, ale wkrótce wrócili i zastrzelili ją.
W ogrodzie domu, należącego wówczas do Feltscherów, zabito dwoje staruszków.
Dom znajduje się przy zbiegu ulic Konopnickiej i Krzywej. Po przeciwnej stronie ulicy,
na rogu Konopnickiej i Rynku stoi duża, piętrowa kamienica, należąca do Totów. Od
podwórka otacza ją ganek, z którego jak na dłoni widać było ogród po drugiej stronie
ulicy. Na poręczy suszył się wyprany w sobotę chodnik właścicielki kamienicy. Wra7
8

B. Szatyn, op. cit. s. 59.
B. Szatyn, op. cit. s. 58.
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cając z ubikacji, znajdującej się na drugim końcu ganku, przycupnęłam za tym chodnikiem. Ostatnie czwórki Żydów zbliżały się do Rynku. Nagle w ogrodzie usłyszałam
jakiś ruch. Z drzwi domu Feltscherów wypchnięto dwoje starych ludzi. Za nimi ukazało się trzech Niemców w mundurach, z karabinami gotowymi do strzału. Miałam
wtedy dziewięć lat, nie potrafię powiedzieć, czy to byli żołnierze, czy esesmani. To, co
potem nastąpiło, noszę w sercu od siedemdziesięciu lat. Niemcy krzykiem i lufami
karabinów kierowali tych dwoje w stronę furtki na ul. Krzywą, ale ci nie posłuchali.
Objęli się jak zakochani i spokojnie, powoli szli przez zalany słońcem ogród, czekając,
aż ich dosięgnie śmierć. Ich kaci wydawali się zdezorientowani. W pewnej chwili skazańcy przystanęli i obejrzeli się za siebie. Tak to wyglądało, jakby dziwili się, że nic się
nie dzieje. Potem znowu się obrócili i poszli przed siebie, jak przedtem przytuleni,
wspierający się wzajemnie. Wtedy zostali zastrzeleni.
Potem dowiedziałam się, że byli to krewni Feltscherów, od dawna mieszkający
w Stanach Zjednoczonych, którzy w lecie 1939 r. przyjechali odwiedzić rodzinę. Opowiadano, że w sierpniu owego roku, gdy wybuch wojny był już tylko kwestią dni,
namawiano ich, by przyspieszyli swój powrót do USA. Nie chcieli. Po pierwsze — Skawina była kawałek od granicy, a my mieliśmy tę wojnę wygrać. Nikt nie liczył się
z tym, że najeźdźcy dojdą aż do naszego miasteczka. Po drugie — goście zza oceanu
mieli amerykańskie paszporty, a z Ameryką przecież Hitler nie będzie zadzierał…
Jedno więcej złudzenie, w tych okrutnych czasach przypłacone życiem.
Spośród blisko pięciuset Żydów, zamieszkałych w naszym mieście przed wybuchem
wojny ocaleli tylko nieliczni. Nikt z nich nie mieszka w Skawinie. Rozsiani po całym
świecie odwiedzali czasem swe rodzinne miasto. Przyjeżdżają tu teraz ich wnuki
i prawnuki. Przyjeżdżają również Żydzi, którzy nie mieszkali w naszych stronach, ale
dzięki pomocy skawinian uratowali się z holokaustu. Ich wędrówki po Skawinie mają
w sobie coś z pielgrzymowania.
Książka Jana Prochwicza ocaliła od zapomnienia nazwiska i losy skawińskich rodzin żydowskich. Trzeba do niej czasem zaglądać. Trzeba zachować życzliwą pamięć
o naszych dawnych sąsiadach, współmieszkańcach Skawiny, ofiarach zbrodni. Tylko
tyle możemy dla nich zrobić.
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Władysław Zieliński (Stary Wodzirej)

Moje spotkanie z druhną Oliwianką
(List do przyjaciela)
Droga Aniu!

Wiele wody w Skawince przepłynęło od czasu, kiedy byłem w naszym kochanym zawsze mieście. Obiecałem Ci wtedy, że coś napiszę o tym, jak pani Oliwa — nauczycielka skawińskiej szkoły powszechnej zakładała harcerstwo. Zawsze uważałem, że
twoja propozycja opisania tych spraw jest słuszna i potrzebna. Skawina powinna
pamiętać o takich działaczach, którzy coś zmieniali w jej cichym, sennym żywocie.
A pani Oliwa tak zrobiła, bo w życie naszego miasta wprowadziła nowoczesny ruch,
którego celem jest wychowanie dobrego, ofiarnego, aktywnego obywatela, a my, młodzi mieszkańcy Skawiny, otrzymaliśmy możliwość świetnej zabawy.
Te zawiązki dwóch drużyn harcerskich, jakimi były zastęp dziewcząt i zastęp chłopców, w literaturze harcerskiej nazywane są podstawową jednostką organizacyjną
harcerstwa. Przy dobrej pracy i szkoleniu gwarantowały, że wkrótce wyłonią się z nich
przyszłe kadry pełnej drużyny, zastępowi i przyboczni, a może nawet drużynowi.
Podobnie z zuchami. Wyróżniający się będą szóstkowymi i zostaną opiekunami
nowo zwerbowanych szóstek. W ten sposób w Skawinie może powstać szczep harcerski (nie hufiec, o którym pisze się w materiałach historycznych). Tak, jak mi się zdaje,
rozumowała pani Irena. Było to możliwe do realizacji własnymi siłami, gdyby nikt
nam w tym nie przeszkadzał. A tu ciągłe gromy i pretensje zza zachodniej granicy
burzyły nasz spokój i kazały czuwać. W tym czasie, kiedy pani Irena werbowała nas
do drużyn, organizacja harcerek rozkazem z 24 września 1938 r. ogłosiła w całym
związku pogotowie. Pracujące w nim instruktorki, kobiety mądre i odpowiedzialne,
zrozumiały, że dalej biernie czekać nie wolno, że trzeba działać.
Akcją pogotowia objęto instruktorki i starsze harcerki, które miały więcej niż 15 lat,
tak zwane wędrowniczki. Dziewczęta te objęto szkoleniem w sześciu dyscyplinach:
działanie sanitarne, działanie związane z gospodarką, opieka nad dzieckiem, obrona
przeciwlotnicza i przeciwgazowa, łączność, terenoznawstwo. Jak uważam, do wyboru
tych dyscyplin posłużono się doświadczeniami pierwszej wojny światowej. Jak powinna w takiej sytuacji działać pani Irena? Bóg raczy wiedzieć. Tak oto przedstawiłem
Ci, Aniu, scenę, na której będzie się odbywała akcja mojego opowiadania.
I jeszcze jedno, Aniu, w czasie pisania tego opowiadania miałem trudności z doborem jego formy. Mało materiału, odległy czas zdarzeń, ale za to wiele uwagi, refleksji.
Doszedłem więc do wniosku, że najlepiej, gdy to będzie list do Ciebie. Dlaczego tak?
Bo ze wszystkich osób ze Skawiny Ty jedna pamiętasz i ty jedna upomniałaś się o pamięć tej nauczycielki. Zgadzasz się? Jeśli tak, to kończę swoje przydługie wprowadzenie i przystępuję do rzeczy.
Moje spotkanie z harcerstwem, a właściwie z młodszą gałęzią tego ruchu, czyli
wilczęctwem zwanym ruchem zuchowym, miało miejsce na początku września 1938
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roku. Byłem wtedy uczniem czwartej klasy szkoły powszechnej w Skawinie. Wychowawcą klasy był pan Lubelski. Któregoś dnia coś tam nie wyszło w planowaniu zajęć
i po kolejnym dzwonku żaden z nauczycieli nie zjawił się w naszej klasie. Powstał jak
zwykle w takiej sytuacji bałagan. Klasa szumiała od głośnych rozmów jak podrażniony rój trzmieli. Hałas stopniowo narastał nabierając natężenia jak ryk motocykla
rozgrzewanego przez doktora Polańskiego. Posługuję się tym porównaniem, bowiem
w tym czasie był to jedyny dźwięk przekraczający skalę głośności, jaką znaliśmy.
Zwykle w takich chwilach w klasie zjawiał się któryś z nauczycieli z pobliskich klas,
aby nas uciszyć, przy sposobności dając nam jakieś zadanie. Jak pamiętam, pan Kaczmarczyk niszczył nas tzw. kolumną — ćwiczeniem wszystkich czterech działań. Pan
Jaraczewski zaś uspokajał nas polecając nauczenie się jakiegoś wiersza. Do dzisiaj
pamiętam początek jednego:
Zajączek jeden młody
Korzystając ze swobody itd.

Jednak tym razem było inaczej. Drzwi klasy się otworzyły i stanęła w nich młoda
pani jakaś taka uśmiechnięta i radosna. W klasie zapanowała konsternacja. Kto to
jest? Jak ją mamy powitać? Jakoś tak leniwie poderwaliśmy się i stanęliśmy przy ławkach. Dotarł do mnie szept któregoś z dobrze poinformowanych. To ta nowa nauczycielka od dziewcząt. Następnie zauważyłem, że nie ma ze sobą dziennika klasowego.
Znaczyło to, że nie będzie zajęć.
Przybyła, jakby nie zauważyła naszej konsternacji, podeszła do katedry po czym po
powitaniu powiedziała:

Nazywam się Irena Oliwa, jestem nową nauczycielką szkoły i dziś skorzystałam ze sposobności, że ktoś
nie mógł prowadzić lekcji, aby z wami porozmawiać o różnych ciekawych sprawach. Na początek zapytam was, czy wiecie, co to jest skauting i skauci?

Zapanowała cisza. Uświadomiłem sobie, że kilka metrów od naszej klasy, na podeście schodów wisi obraz, na którym widnieje postać młodego chłopca ubranego w koszulę khaki, granatowe krótkie spodnie, w kapeluszu z szerokim rondem na głowie.
Chłopak trzyma w rękach gotowy do strzału karabin. Mówiono o tym obrazie, że
przedstawia skauta, ale jak to opowiedzieć tej miłej nauczycielce? — nie wiedziałem.
Honor klasy uratował któryś kolega mówiąc:
Skauty to takie chłopaki w krótkich portkach, którzy stale po polach i lasach ganiają.

Pani Irena roześmiała się i powiedziała: „Można i tak to określić, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że skauting to sposób wychowywania młodych ludzi, który
pozwala, by wyrośli na dobrych obywateli. To ganianie po polach, różne ćwiczenia
i prace to tylko elementy programu wychowawczego”. I tu pani Irena zaczęła opowiadać o powstaniu skautingu. Skauting powstał w Anglii koło 1907 roku. Zapoczątkował
go pewien generał, o nazwisku Baden Powell, pisząc podręcznik na temat wychowania pod tytułem Skauting dla chłopców. Podręcznik ten rozprzestrzenił się po całym
świecie. Wszędzie, gdzie docierał, młodzi chłopcy zakładali drużyny skautowe. Do
Polski książka przywędrowała w 1911 roku. Działacze polscy zauważyli, że oprócz
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właściwości wychowawczych posiada
także elementy potrzebne tym, którzy
chcą walczyć o niepodległość Polski. Powstał polski skauting, czyli harcerstwo.
W roku 1912 powstały pierwsze skautowe drużyny dziewcząt. Tu pani Irena podeszła do tablicy i kilkoma ruchami kredy wyczarowała emblemat — lilijkę. Znak
skautów — polskich harcerzy. Strasznie
mi się to spodobało!
W 1914 wybuchła wojna światowa
i młodzi chłopcy wychowani przez skauting zgłosili się do wojska. W czasie tej
służby wyróżniali się dzielnością, dyscypliną, patriotyzmem i bohaterstwem. Nic
więc dziwnego, że w oczach społeczeństwa skauting kojarzył się z jakąś organizacją paramilitarną, pomijającą jego wartości wychowawcze, zwłaszcza że skauting
i harcerstwo zrzeszało chłopców starW. Kossak, Czuwaj! Straż nad Wisłą, olej na płótnie szych to znaczy od lat 13 wzwyż. Tak więc
w pierwszych latach wy, dziewięciolatki,
nie moglibyście należeć do harcerstwa.
Wadę tę zauważył również Baden Powell i dlatego w roku 1916 opracował nową gałąź
skautingu dla chłopców 8–12-letnich. Ponieważ ta nowa odmiana opierała się głównie
na zabawach, ćwiczeniach i gawędach o życiu zwierząt w egzotycznych krajach kolonialnej Anglii, a szczególnie o życiu wilków żyjących w ogromnych dżunglach Indii —
nowy ruch nazwano wilczęctwem. Tu pani Irena szybciutko narysowała na tablicy
główkę wilczka. Zapytała też, jak każda nauczycielka, czy czytaliśmy książkę Księga
dżungli napisaną przez innego Anglika o nazwisku Kipling. Książka podobno była piękna a jednocześnie pozwalała zrozumieć, na czym polega ruch wilcząt.
Nowa książka Baden Powella nosiła więc tytuł Wilczęta. Ponieważ w Europie toczyła się krwawa wojna światowa, książkę Wilczęta oddzielały od polskich instruktorów
harcerskich linie frontów. Nie było więc żadnych szans na to, aby się cokolwiek zmieniło w harcerstwie. Nadal do ruchu harcerskiego należeli tylko starsi chłopcy. Dopiero w roku 1923 przetłumaczono na język polski Wilczęta.
Niestety, książka nie znalazła właściwego uznania. Przygody egzotycznych zwierząt
były zbyt odległe od mentalności Polaków, aby się nimi zachwycić. Zainteresowała się
nimi grupa instruktorek harcerskich, kobiet pracujących jako nauczycielki. Doceniły
one elementy wychowawcze zawarte w książce Wilczęta i opracowały szereg sprawności dopasowanych do mentalności kilkuletniego dziecka polskiego, któremu obce
były zabawy w dżungli indyjskiej. Powstał ruch zuchów. W ślad za harcerkami poszli
instruktorzy mężczyźni, którzy opracowali sprawności i zasady działania dla chłopców. Dzięki temu szybko rozwinął się w Polsce ruch zuchowy.
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Ruch zuchowy umożliwia zabawę i przygodę chłopcom takim, jak wy. Opracowano
prawo zuchowe i przyrzeczenie, które kształtują charaktery i wskazują, jak macie
postępować i dlatego chcemy założyć w naszej szkole drużynę zuchową. Ci, którzy
mają ochotę zapisać się do drużyny, muszą najpierw poprosić o zgodę rodziców i z tą
zgodą zgłosić się do mnie. Mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić.
Potem druhna zapytała, czy ktoś ma pytania, ale nikt nic nie miał do powiedzenia.
Więc pani Irena wyszła z klasy. Wtedy zaczęła się dyskusja i pomysły i wymysły, jakie
ciężkie życie będą mieli ci, którzy zapiszą się do tych zuchów. Mnie to jednak nie
przerażało, bo miałem już swoje przeżycia w „Sokole”, gdzie ćwiczyłem szwedzką
gimnastykę w takt melodii gwizdanej chyba przez pana Węgrzyna. Strasznie to było
nudne a jak się zaczynało robić ciekawie, to musiałem siedzieć cicho pod ścianą, bo
to miało być dla mnie niebezpieczne. Drugą próbą znalezienia sobie swego miejsca na
ziemi była prowadzona przez księdza Czekaja „Krucjata Eucharystyczna”. Ta również
nie spełniła moich oczekiwań. Ale podobno do trzech razy sztuka. Zdecydowałem się
więc na tę drużynę zuchową. Poprosiłem rodziców o zgodę. Po kilku dniach matka
zapisała mnie do drużyny.
Jak się domyślam, czytając ten list, kręcisz głową ze zdumienia! Jak ten 9 letni smarkacz tyle rzeczy zapamiętał? Jak to możliwe, że dotrwało to wszystko w pamięci przez
75 lat? Muszę więc to wyjaśnić, aby nie zostać posądzonym o łgarstwo. Muszę porzucić na chwilę panią Irenę i pobiec parę lat do przodu. Był wtedy rok 1948, byłem
młodym, niezbyt mądrym drużynowym harcerzy w Korabnikach realizującym program szkolenia historycznego, miałem zamiar zapoznać swoich druhów z historią
skautingu i harcerstwa, czyli mówiąc po ludzku z tym wszystkim, co zrobiła i mówiła
pani Irena Oliwa pewnego wrześniowego dnia w 1938 r. Tylko że ja nie miałem doświadczenia pani Ireny, nie wiedziałem, gdzie można znaleźć materiały do tego tematu. Z prelekcji pani Ireny nie zostało nic w głowie oprócz tej lilijki i główki wilczka
wyrysowanej na tablicy. Czarna rozpacz! Zwlekałem, jak długo mogłem ze swoją gawędą, ale kiedyś wreszcie trzeba było tę gawędę wygłosić. I wreszcie zdarzył mi się
szczęśliwy przypadek. W czasie wakacji odbywałem praktykę biblioteczną w Bibliotece Pedagogicznej w Krakowie. Pamiętam, że wychodząc z zajęć podziwiałem wspaniałą, potężną sylwetkę Wawelu. A dziś nie umiałbym znaleźć tej biblioteki. Otóż
w tejże bibliotece zwierzyłem się którejś z pań bibliotekarek ze swojego kłopotu. Pani
przejęła się nim i powiedziała: Sądzę, że możemy temu zaradzić”. Po czym podeszła
ze mną do regałów, wyciągnęła z nich jedną książkę i podała mi ją mówiąc: „Ta książka zaradzi twoim problemom”. Był to Krąg Rady Aleksandra Kamińskiego wydany
w 1935 roku. Jak on przetrwał przez lata wojny! Zacząłem przeglądać książkę i już
pierwszy rozdział rozwiązał sprawę. Czytając go, przypomniałem sobie gesty i uwagi
pani Ireny. Jej prelekcja sprzed lat opierała się na nim. Byłem zachwycony, że wszedłem na drogę, którą wskazała mi ta, już wtedy nie żyjąca od kilku lat, druhna. Przysiadłem w czytelni, sporządziłem konspekt mojego przyszłego wystąpienia, będącego
powtórką prelekcji pani Ireny sprzed lat. Konspekt ten posłużył mi również do tego,
co piszę w tym liście.
Myślę, że wyjaśniłem tym sposobem Twoje wątpliwości powstałe w czasie czytania. Wracam więc do faktu powstania organizacji zuchów w Skawinie.
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Pierwsza zbiórka naszej zuchowej gromady miała miejsce pod koniec września
1938 r. Po przybyciu do szkoły byłem nieco zawiedziony, spodziewałem się, że zobaczę tłum chłopaków a tu zobaczyłem malutką grupkę, chyba nawet przestraszonych
swoją odwagą chłopców z różnych klas od 3 do 6. Policzyłem ich, było ich czternastu.
Druhna Irena określiła ilość jako niepełne trzy szóstki. Nie bardzo wiedziałem wtedy,
co to znaczy, ale przyjąłem to określenie, bo ładnie brzmiało.
W chwilę później do klasy, w której się zebraliśmy, weszła druhna Irena. Była w takiej szarej sukience z czterema kieszeniami, zapinanej z przodu na guziki, przepasanej skórzanym paskiem, na szyi miała zawiązany kolorowy krawat zwany krajką.
Przywitała się z nami słowami „Czuj zuchy”, na co mieliśmy odpowiedzieć „Czuj druhno”. Tylko tego wtedy nie wiedzieliśmy, więc zbiórka zaczęła się od nauki, jak stać na
baczność, jak stawać na zbiórce, co to jest krąg rady a co krąg parady i wiele innych
rzeczy. Na przykład, gdy druhna głośno zawoła hasło „zuchy”, to należy stanąć na
baczność z twarzą skierowaną w jej kierunku oczekując następnego polecenia. Przećwiczenie tych ewolucji trochę nas zmęczyło, więc druhna zmieniła temat zajęć. Zaczęła nas uczyć piosenki. Piosenka była bardzo ładna, do dziś ją śpiewam z wielką
przyjemnością. Nauczyłem jej kilka lat później sławetny zastęp Wodzirejów i innych
druhów ze Skawiny. Mam nadzieję, że ktoś ją jeszcze w Skawinie pamięta. Może siwy
dziadek nuci ją swoim wnukom:
Hej, wilki zasiądźcie w krąg rady,
Gdy słońce na nocleg się kładzie.
Wilk każdy jest siłą gromady,
A siła jest wilka w gromadzie.

Ponieważ pogoda była ładna, zbiórka zakończyła się na łąkach poza szkołą, nad
potoczkiem zwanym Czekajówką. Sprawdzaliśmy tam swoje umiejętności wspinania
się na pochyloną wierzbę, skakania przez potok, przechodzenia przez płoty i innych
wyczynów, które — jak mówiła druhna Irena — potrzebne będą tym, którzy będą
pretendowali do pierwszej gwiazdki. Nie wiedziałem, co to znaczy, ale ponieważ to
druhna powiedziała, skakałem, przełaziłem przez płot i jak mi się zdawało, sprawowałem się na tej pierwszej zbiórce jak prawdziwy zuch.
Któryś z chłopców nie potrafił przeskoczyć potoczka. Potoczek był płyciutki, jak się
wtedy mówiło, „żabie po kolana”, o szerokości chyba 60 cm, ale lustro wody znajdowało się w korycie zagłębionym chyba półtora metra od poziomu łąki. Takie usytuowanie potoczka tak zdeprymowało chłopaka, że nawet nie próbował przejść rzeczki.
Druhna więc rozwinęła swój talent przekonywania, zabezpieczyła miejsce zeskoku
stawiając tam dwóch „chwytaczy”, a potem puściła ciurkiem i biegiem wszystkich
chłopaków i nasz Jasiek przeleciał przez potoczek nie wiadomo kiedy. Sam się zdziwił, jak łatwo mu to przyszło. W pewnym momencie druhna podaje hasło „zuchy”
i nasza gromadka staje na baczność. Na hasło „zbiórka” trochę przepychania, ale nawet sprawnie nam to poszło. Druhna podaje termin następnej zbiórki, głośno go powtarzamy, „czuj zuchy” i rozchodzimy się. Wtedy zobaczyłem działanie druhny Ireny
jako wychowawcy, ale nie zapamiętałem, a może nie zauważyłem, jaki nosi krzyż, jakie ma sprawności i czy w ogóle je ma. Jednak już wtedy wiedziałem, że druhna Irena
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jest fajna, że cudownie się z nami bawi i że — co najlepsze — do nas pasuje. Potem
były następne zbiórki. Druhna Irena ustaliła, że zuchy będą spotykali się w szkole raz
w tygodniu i tam ustalimy, co będziemy robić dalej; czy pójdziemy na dwór, jak będzie
pogoda, czy będziemy bawić się w pomieszczeniach szkoły. Chyba była na to zgoda
dyrektora szkoły, pana Markowicza, bo groźny pan od dzwonka, zwany wtedy tercjanem, nie reagował na nasze wyczyny, chyba że nasze wrzaski zaczynały grozić murom
naszej pięknej szkoły. Tematyka zbiórek była na razie zbliżona. Druhna Irena usiłowała zrobić z nas kogoś podobnego do tych chłopaków z obrazu Kossaka wiszącego
na podeście schodów. Ciężkie to było zadanie! Więc była gawęda o mundurze zucha,
o zachowaniu się, o oddawaniu honorów a przede wszystkim o tym, co nas łączy i co
nas czyni lepszymi. O prawie i obietnicy zuchowej. Druhna stwierdziła, że dopóki nie
nauczymy się tekstu prawa na pamięć, nie zrozumiemy go i nie będziemy się do niego
stosować, nie będziemy zuchami. Dlatego pilnie zwracała uwagę na nasze zachowanie
w czasie zabaw i gier. Żaden szwindel nie uszedł jej uwadze. A jak pamiętam, było
tego sporo w naszym życiu, bo jednak cwaniactwo było uznawane powszechnie za
zaletę. No bo powiedz, jak tu się przyznać do tego, że w czasie gry piłka rzucona przez
przeciwnika musnęła moje ciało i powinna spowodować usunięcie z gry! Powiedz, jak
podejść do swojego przeciwnika, który właśnie wygrał z moim zespołem i powiedzieć
mu „Byłeś wspaniały — gratuluję”. Albo, jak nie drwić z pokonanych, tylko podejść
i pocieszyć „na drugi raz na pewno wy wygracie”. Strasznie trudnych rzeczy uczyła
nas druhna Irena. W czasie kolejnej zbiórki tematyka się zmieniła. Było to przed Świę-

Harcerze i zuchy defilują w Święto Niepodległości 11 listopada 1938 r. na skawińskim rynku. Wśród odbierających defiladę jest burmistrz Feliks Pukło
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tem Niepodległości — 11 listopada. Druhna Irena opowiedziała nam o tym święcie
i sprawdziła, czy pamiętamy słowa naszego hymnu. Czy wyobrażasz sobie, że nie
wszyscy chłopcy znali tekst, nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować w czasie jego
śpiewania? Nie wiedzieli, jak oddawać honory sztandarowi. Piszę to, bo kilka dni
temu Staszek C. przysłał mi zdjęcie zrobione w czasie tej uroczystości. Serdecznie mu
za to dziękuję i nie tylko jemu! Kłaniam się nisko temu skawiniakowi, który przez
74 lata zachował je. Dzięki temu zdjęciu możemy pokazać twarze pierwszych zuchów
i harcerzy w naszym mieście. Niestety, ja sam, jako niewidomy, nie mogę ucieszyć się
tym widokiem, ale mieszkająca w Warszawie kuzynka rozpoznała na nim twarz brata, nieżyjącego już od kilku lat Lucjana Stephanidesa. Ja też tam ponoć jestem. Wielka
to była przyjemność! Mnie zaś przypomniała wydarzenie, które całkowicie uleciało
mi z pamięci i nie pozwala na skomentowanie tego zdjęcia. Nie wiem, co to za sztandar, chyba szkoły! Dlaczego nie ma druhny Ireny? Może ktoś kiedyś wyjaśni te wątpliwości.
Kilka dni po tej uroczystości druhna Irena oznajmiła: „Słuchajcie zuchy, następnego
tygodnia będziemy szczepem Indian Nawaho. Musicie zrobić sobie indiańskie pióropusze i tomahawki. Łuków na razie nie zalecam, bo znając wasz gorący indiański
temperament, boję się, żebyście między sobą nie wykopali tomahawka wojennego”.
W ten sposób zostaliśmy włączeni w program przewidziany jako sprawność Indianina. Przez okres około 3 miesięcy będziemy żyć jak Indianie, mówić jak oni, pisać po
indiańsku, chodzić jak oni, a przede wszystkim być szlachetni, prawdomówni, dzielni
jak oni. Byłem już wtedy trochę oczytany w książkach o Indianach, znałem Ducha puszczy, Wodną lilię czy Łowców wilków. Wprawdzie nie wszyscy autorzy książek przedstawiali w pozytywnym świetle to, co się działo w czasie zdobywania i kolonizacji ziemi
amerykańskiej, ale był to wielki pociągający i urzekający smak przygody i trudno się
temu było oprzeć. Na razie trzeba było wykombinować atrybuty Indianina. Z pióropuszem poszło mi łatwo. W domu, w którym mieszkałem, mieszkało także kilka rodzin
żydowskich: Basterowie, Cuckerman i inni, których nazwisk już nie pamiętam. Konsumowali oni sporo drobiu. Porozmawiałem z panią domu i na drugi dzień miałem sporą
paczkę kurzych, gęsich czy kaczych ogonów. Nie były to wprawdzie orle lotki, ale — jak
się to mówi — na bezrybiu i rak ryba. Z pomocą siostry, także już zucha, uszyłem opaskę, przyozdobiłem ją paciorkami wyszywając ją w prawdziwie indiańskie wzory i pióropusz był gotowy. Gorzej było z tomahawkiem. Ojciec wyszukał mi kawałek deski
i powiedział — strugaj! Ojciec, stary belfer, był, jak mi się zdaje, zwolennikiem i wyznawcą jakiegoś szwedzkiego systemu wychowania chłopców przez wyrabianie zręczności w czasie wykonywania prac rzemieślniczych. System ten nazywał się, o ile pamiętam, Slojd i dlatego, oprócz wskazówek i błogosławieństwa ze strony ojca, nie mogłem
liczyć na nic więcej. Wyrysowałem więc na desce kształt broni, wyostrzyłem kozik na
kamieniu i zacząłem rzezać. Wkrótce na dłoniach pokazały się bąble. Ręce bolały od
wysiłku. Ojciec oderwał się od gazety, coś tam doradził i zachęcił do dalszej pracy. Mruknął też pod nosem, że w szkole są narzędzia, które by ułatwiły prace. Dziwne, że nikt
nam ich nie udostępnił. Rzezanie tomahawka trwało kilka dni, wreszcie po wygładzeniu
powierzchni broni i oklejeniu cynfolią, praca została zakończona. Muszę przyznać, że
nie był to majstersztyk. Z dumą i zmasakrowanymi rękami, przystrojony w uroczysty
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pióropusz stanąłem w kręgu parady. Okazało się, że moi koledzy zuchy uprościli sobie
pracę, zamiast rzezać piekielną deskę, aby z niej zrobić toporek zatrudniali naszych
skawińskich stolarzy, którzy za jakąś drobną opłatą wykonali tomahawki cuda, zgrabne
wygładzone kształty, pachnące pokostem. Gdzie mnie się równać z dziełem skawińskich mistrzów.
Ale ciekawa była reakcja druhny, która jakoś nie zareagowała na piękne dzieło mistrzów stolarskich, zatrzymała się przede mną, wzięła do ręki mój toporek, zapytała,
czy sam go zrobiłem. Zdziwiłem się na to pytanie, bo bandaż na mojej ręce świadczył
o tym dobitnie. Opowiedziałem więc o moim trudzie a moi towarzysze zuchy słuchali ze zdumieniem, co ta druhna Irena widzi w tej niezbyt udanej pracy.
Zaczęła się kolejna zbiórka z nauką piosenki:
Indian, Indian dzikich Indian
Jesteśmy szczep
Dziki nas wychował step...

Potem druhna opowiedziała o życiu szczepów na bezkresnych terenach Ameryki.
Potem jakaś zabawa, nauka pełzania na brzuchu...
Czas leciał szybko. Po zbiórce zastanawiałem się, dlaczego gawęda druhny wydawała mi się jakaś znajoma. Po chwili zaskoczyłem. Druhna opowiadała fragment
książki, którą kiedyś czytałem. Zmieniła jednak akcenty i punkty widzenia narracji.
Wszystko, co mówiła, wydawało się inne. Nie wytrzymałem i po zbiórce pochwaliłem
się, że znam dalsze losy bohatera książki. Nie zdawałem sobie sprawy z następstw
mojego samochwalstwa.
„Czytałeś tę książkę, to cudownie, na następny tydzień opowiesz kolegom zuchom jakiś fragment. Tylko, żeby było ciekawie”. Masz babo placek! Ale wpadłem!
Muszę jednak znowu odejść od tematu. Książki szkolne wydawała wtedy Księgarnia
św. Wojciecha, a mieli oni zwyczaj, że na obwolucie tych książek umieszczali krótkie
fragmenty książek beletrystycznych wydawanych przez to wydawnictwo. Fragmenty były świetnie dobrane i zachęcały do kupna reklamowanej książki. Mnie skusiła,
i chyba druhnę Irenę również. Z tym, że druhnę dodatkowo skusiło nazwisko tłumacza. Książkę tłumaczyła pierwsza dama polskiego skautingu Olga Małkowska.
Która z harcerek nie skusiłaby się na sprawdzenie, jak poszła praca druhnie Oldze
i czego się można po tej książce spodziewać? A była to książka pod tytułem Kiddi
dziecię obozu, której autorem był Robert Leighton. Aby sprawdzić te dane, musiałem zaangażować córkę do poszukiwań w Bibliotece Narodowej, bo mój egzemplarz
gdzieś zaginął.
I znowu wracam do spotkania z druhną.
W wyznaczony dzień na zbiórce zająłem w kręgu rady miejsce, które zajmowała
zwykle druhna, a ona przycupnęła na moim. Opowiadałem fragmenty, w których Kiddi, jako zwiadowca armii amerykańskiej, rozpoznaje ruchy Siuksów, niszczy informacje o miejscu koncentracji walczących plemion i w końcu jest unieruchomiony przez
potężną śnieżycę w jaskini, pod którą rozlokował się jakiś szczep Indian. Druhna Irena spokojnie wysłuchała mojego opowiadania, zadawała pytania, żądała wyjaśnień,
tak jakby była naprawdę zainteresowana losami Kiddiego w moim wystąpieniu. Mało
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tego, pytania druhny wyrażały strach o los Kiddiego. Byłem nieco zdumiony. W szkole wystarczyło w czasie takich opowiadań podać treść, a mnie druhna pytała o przeżycia chłopca. A już całkiem mnie pogrążyła pytaniem, jak wyglądała ta wiadomość
wypisana dla różnych szczepów przez jakiegoś wodza. Zrozumiałem dopiero wtedy,
kiedy w kilka dni później usiłowaliśmy zgłębić tajniki indiańskiego pisma. Moja gawęda nie była olśniewająca, ale dopiero kilkanaście lat później ujawniła mi swój sens.
A tymczasem druhna kazała się ubrać i wyszliśmy na dwór, gdzie — jak w moim opowiadaniu — padał śnieg. Zuchy zaczęły brodzić po śniegu, tak aby zostawiać jak najmniejszy ślad. Bardzo to było trudne i zakończyło się bitwą na śnieżki.
Na następnej zbiórce próbowaliśmy sobie wyobrazić, jak mógł wyglądać list indiański zniszczony przez Kiddiego w czasie prowadzonego przez niego zwiadu. Nie był
pisany literami, więc to były jakieś proste znaki. Próbowaliśmy napisać po indiańsku
krótki tekst „Jutro po południu spotkamy się na podgroblu. Wódz Szalony Koń”. Nawet
nam się to udało, list był piękny kolorowy, nie mogliśmy jednak wymyślić, jak określić
po indiańsku „podgroble”. Widać trzeba było wynaleźć jakieś znaki umowne.
Na tej zbiórce druhna zapowiedziała, że w styczniu zrobimy pokaz dla rodziców.
Przedstawimy to, czego nauczyliśmy się przez trzy miesiące zuchowania. Wiesz, Aniu,
trochę boję się o tym pisać, bo czytałem wiele różnych opisów tej imprezy. To, co czytałem, wskazuje na to, że w czasie, który upłynął, nasi przyjaciele połączyli jakieś dwie
imprezy odbywające się w różnym okresie. Posłuchaj więc, jak ten pokaz wyglądał
w moich oczach. Impreza odbywała się w szkole w takiej sali, która była łącznikiem
między szkołą męską a żeńską. W imprezie uczestniczyła gromada dziewcząt —Grzybowe Ludki i chłopcy z gromady Białych Orłów. Razem chyba 25 zuchów. Na ten pokaz
druhna zaprosiła rodziców. Zjawiła się ich spora grupa. Rodzice rzeczywiście przygotowali jakąś słodką kolację dla zuchów i chyba dla siebie, bo jedzenia było mnóstwo. Ktoś,
kto pisał kilka lat temu wspomnienia z tej imprezy zapomniał, że do harcerstwa przed
wojną należały dzieci z rodzin, jak to się w Skawinie mówiło, dobrze sytuowanych.
Dzieci gorzej sytuowane wyśmiewały się z nas przezywając nas harcokami. Rzeczywiście po prawej stronie sali pod oknami stała choinka. Nie bardzo wiem, jak współpracowali z druhną rodzice, ale na imprezie współpraca była dobra. Rozpoczęła druhna
opowieścią o dziejach gromady i dalszych planach. Następne były dziewczęta — zuchy,
Rozpoczęły swój program pląsem i piosenką „My jesteśmy krasnoludki”. Potem pląs
śląski, zwodzony (tego nie jestem całkiem pewny). Występ dziewcząt zakończyła karuzela. O ile początek występu był bardzo grzeczny i spokojny i widać było, że dziewczynki są stremowane, to przy karuzeli, jakby wstąpił w nie inny duch. Pokazały, na co je
stać. Były wspaniałe, miałem ochotę dołączyć do nich. Potem były brawa rodziców.
W czasie krótkiej przerwy ojcowie podłączyli do prądu czerwono pomalowaną żarówkę i przykryli ją kilkoma gałązkami. Miało to pozorować ognisko, które obsiedli Indianie. Zaśpiewaliśmy trzy zwrotki „Indian, dzielnych Indian jesteśmy szczep”. Potem piosenkę „Dzielny, choć mały” a zakończyliśmy marszem wokół sali z piosenką „Maszerują
zuchy lasem”. Na tym skończył się pokaz. Był skromny, ale trzeba pamiętać, że brały w
nim udział 8-, 9-letnie dzieciaki, które ćwiczyły 2–3 miesiące i na pewno żadne z nich
nie występowało nigdy publicznie. Teraz impreza przeszła w ręce rodziców. Nie wiem,
jakim cudem na sali znalazły się stoły nakryte białymi obrusami a na nich tace z ciastem
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i kubkami kakao. Herbaty na pewno nie
było. Druhna Irena zaczęła coś mówić,
a któryś z ojców zaczął zapalać świeczki
na choince i wtedy zaczęła palić się choinka. Choinka wcale nie była mała! Podsuszone przez miesiąc igliwie zapłonęło na
całego, na szczęście od górnej części. Panowie rzucili się gasić. Druhna Irena zakomenderowała: „Wyprowadzić dzieci”
i wskazała matkom na drzwi szkoły żeńskiej. Widziałem, jak dymiąca choinkę wywlekają przez drzwi szkoły męskiej panowie. Nie widziałem żadnej dzielnej dziewczynki, oprócz tych przestraszonych. Jakoś
zeszliśmy do szatni i poszliśmy do domów.
Na drugi dzień pierwsze, co zrobiłem, to
sprawdziłem miejsce zdarzenia. Nie było
prawie żadnych śladów. Może tam, gdzie
stała choinka, widoczna była jakaś plama. Wymagania, którym musiał sprostać kandydat ubieSzybko o sprawie zapomniano. Jednak po- gający się o sprawność Indianina (za: Sprawności
została plotka, która jest nieśmiertelna. zuchowe, „Na tropie” 1936 s. 32–33
Przypominam sobie jeszcze jedno nasze
zuchowe spotkanie, pewnego słonecznego
lutowego dnia, kiedy zuchy popisywały się swoją odwagą i dzielnością na saneczkach.
Pamiętasz może ten wąwozik koło poczty, wiodący od drewnianej wieży strażackiej do
koryta strugi zwanej Czekajówką? Mizerny to był tor, ale dla nas był cudowny. Nie pamiętam, czyj to był pomysł, aby tam zrobić zawody. Zebrało się tam kilku zuchów z tej
kilkunastoosobowej gromady. Druhna stanęła na mostku i rozpoczęły się igrzyska. Zjazd
normalny, zjazd na brzuchu, zjazd dwójkami i na koguta. Druhna zachęcała, ostrzegała,
łagodziła zwaśnionych.
Zuchy bratersko pożyczały sanki tym, którzy ich nie mieli. Panowała niemal olimpijska atmosfera. Imprezę zakończono zjazdem zbiorowym, pięć czy sześć sanek popędziło razem do potoku. Zakończyło się tak zwaną „kupą mięsa”. Gdy uśnieżeni,
rozbawieni, spoceni wyszliśmy na górę, pani Ireny już nie było. I tak powoli kończyła
się zima. Słońce stało wyżej, można było robić dłuższe spacery, lepić bałwana, walczyć śnieżkami, aż objawił nam się marzec. Była to ważna data, bo druhna przyznała
kilku z nas sprawność Indianina.
Piszę „kilku”, bo nie przyznała sprawności tym, którzy nie chodzili na zbiórki, którzy
lekceważyli zasady zuchowego zachowania, którzy nie wykonywali poleconych zadań.
A druhna zapowiedziała, że kolejno będziemy zdawać sprawność porządnickiego.
Zaczęły się rozmowy z rodzicami, wychowawcami i kolegami od zabaw.
Ale najpierw było powitanie wiosny. Druhna z całą gromadą, bo byli w tej grupie
chłopcy nie-zuchy, wybrała się na wycieczkę na Falbówki. Było ciepło, gdzie niegdzie
leżały łaty śniegu, w zaroślach kłębiły się ptasie czeredy, było spokojnie i miło. Na— 20 —

strój podkreślał śpiew skowronków. Druhna omawiała rośliny, które zaczynały kwitnąć. Chyba miała trudności ze zbyt wielką grupą chłopców, na których nie działały
hasła, „zuchy — mak” zachęcające do milczenia w lesie i na łąkach. Zbyt wielu cudów
przyrody nie widzieliśmy, ale oddaliśmy hołd Pani Wiośnie, która miłościwie zawitała na skawińskie pola i lasy.
Trudno mi powiedzieć, jak powitały wiosnę zuchy — dziewczęta. Pamiętam, że
Bronka, moja siostra — zuch gromady Grzybowych Ludków, która od wielu tygodni
zbierała kolorowe wstążki, mówiła, że to do ubrania gaika, z którym miały obejść
Skawinę. Śpiewała taką ładną piosenkę:
Gaiczek zielony, pięknie przystrojony
Po wsi sobie chodzi, bo mu się tak godzi

Nie wiem, czy ta inicjatywa wodza gromady doszła do skutku. A może upadła, bo
w piosence jest mowa o wsi, a przecież Skawina to stare królewskie miasto. Wiosna
to czas, kiedy ożywia się działalność sportowa, zrzuca się kurtki, płaszcze i inne ciepłe
przyodziewki i zaczyna sport. Graliśmy więc w palanta, klipę, cyrkę i dziesiątki innych
gier i zabaw. Kto dzisiaj umie się bawić w trojaka albo kozaka i tatarzyna, albo koty
i konie? Gry te przynosili z domów zuchy, znające je z opowiadań ojców i dziadków.
W gromadzie się wypróbowywało i akceptowało albo odrzucało. Czasem zmieniało
tworząc nową odmianę starej gry. Po zakończeniu zbiórki i odejściu druhny gra toczyła się dalej, dołączali inni, obcy chłopcy. Gra trwała często do czasu, gdy piłki nie było
już widać. Często zaniepokojeni rodzice za uszy odciągali synów z boiska, czy placu
zabaw. Takie to były zuchowe zabawy w niespokojnych latach 1938–1939. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że sąsiad zza granicy ma zamiar zniszczyć nasze bytowanie, że chce nie tylko Gdańska i eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przez
nasze ziemie. Wierzyliśmy w nasz rząd, prezydenta i marszałka Rydza Śmigłego i naszą piękną armię. W dniu 28 kwietnia w czasie przemówienia w Reichstagu Hitler
wypowiedział zerwanie deklaracji o niestosowaniu przemocy między Polską a Niemcami. Zapowiedziało to wybuch wojny.
Ale u nas życie toczyło się zwykłym trybem. Nasza druhna zapowiedziała zbiórkę
gromady na niedzielę 2 maja. Trochę to było dziwne, ale tłumaczyłem sobie, że to
jakaś próba przed świętem 3 Maja.
W sali upamiętnionej sławetnym pożarem choinki zebrała się mała grupa zuchów. Zawsze denerwował mnie brak jakiejś dyscypliny w gromadzie. Nigdy chyba
się nie zdarzyło, aby na zbiórce stanęła cała drużyna „niepełne trzy szóstki”. Dziś
stanęło nas chyba ośmiu. Wchodzi druhna w mundurze, stajemy na zbiórce w szeregu, jak żołnierze. Po krótkiej chwili do sali wchodzi grupa starszych osób, w środku nich chyba dyrektor szkoły, pan Markowicz. Druhna składa mu meldunek jako
opiekunowi gromady, potem jakieś krótkie przemówienia, których zupełnie nie
pamiętam a potem z ust druhny pada dziwne pytanie, jakby odpowiedzi na nie nie
było widać na pierwszy rzut oka, „Czy jest między nami zuch Władek?” Odpowiadam, że jestem. Polecenie druhny „Wyjdź z szeregu i stań przed nami”. Wyszedłem.
Pada pytanie „Zuchu, czy znasz prawo zuchów”? Odpowiadam, że tak. „Powiedz
nam, jak ono brzmi”. Cytuję je:
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Zuch kocha Boga i Polskę,
Zuch jest dzielny,
Wszystkim jest z zuchem dobrze,
Zuch stara się być coraz lepszy.

W czasie cytowania tekstu prawa z emocji plątał mi się język ale uśmiechy na
twarzach obecnych świadczyły, że wszystko idzie dobrze.
Następne pytanie druhny „Zuchu, czy
jesteś gotowy złożyć obietnicę zuchową?”
Odpowiadam: „Tak, druhno”.
„To złóż obietnicę”.
Mówię: „Obiecuję być dobrym zuchem
i zawsze wypełniać prawo zucha”. Po tych
słowach druhna podchodzi do mnie i wpi- Legitymacja zucha z Gromady Białych Orłów w Skana mi w mundurek małą metalową głów- winie, należącej do hufca Kraków-Podgórze, wrękę wilczka, tam, gdzie kilka lat później będę czona 2 maja 1939 r.
nosił krzyż harcerski. Wiesz Aniu, tak mniej
więcej zapamiętałem sobie chwilę przyznania pierwszej gwiazdki, bo pierwsza gwiazdka to było właśnie przypięcie do munduru
odznaki międzynarodowej wilcząt. Dopiero następne gwiazdki były to prawdziwe
gwiazdki i przypinane były po prawej i lewej stronie wilczka.
A następną gwiazdkę można było zdobyć po 6 miesiącach, po zdobyciu kilku sprawności, które w swoim programie zawierały ważne dla zucha umiejętności. Gwiazdki
w dniu 2 maja 1939 roku otrzymało tylko kilku zuchów, tych, którzy chodzili na zbiórki, byli koleżeńscy, umieli współdziałać z bliźnimi, którzy mówili prawdę i nie wykręcali się od działania. Było to i chyba jest nadal bardzo trudne.
I jeszcze jedno wspomnienie. Na tej uroczystości nie miałem zbyt szczęśliwej miny.
Druhna, przypinając mi główkę wilczka, zbyt słabo przygięła druciki odznaki. Okropnie mi to drapało pierś, a tu trzeba było jeszcze odśpiewać hymn zuchów:
Wesół i śmiały
Dzielny, choć mały...

Potem porozmawiać z gośćmi, a tu cały czas drapanie życie obrzydzało.
Wreszcie pożegnanie „Czuj zuchy” zakończyło moją udrękę.
W poniedziałek święto kochane przez wszystkich — 3 Maja. Cała szkoła wraz z harcerzami i zuchami uczestniczyła w uroczystym nabożeństwie. Były jakieś poczty
sztandarowe, nie pytaj mnie jakie, nie wiem. Staliśmy w środku kościoła. Po prawej
stronie stały dziewczęta zuchy i harcerki, po lewej harcerze. Prezentowali się bardzo
dobrze. Ogólne zainteresowanie wzbudzał Bobek (tak na niego wołali) Kranz, syn
lekarza wyznania mojżeszowego. Widać go było z daleka, bo nie klękał, nie żegnał się,
przez cały czas stał spokojnie i patrzył. Nawet mi się to podobało. Po mszy podszedł
do mnie kolega, jeden z tych najlepszych w klasie i powiedział „Słuchaj Władek, zapytaj druhnę, dlaczego ten Bobek był w kościele”. Nie chciałem, ale sięgnął po argument
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skutkujący do dzisiaj wśród chłopców:
„A co, boisz się”? Więc poszedłem i zapytałem, i do dzisiaj tego nie żałuję. Usłyszałem od druhny najpiękniejszą opowieść o braterstwie skautowym, wspólnych ideach i celach ludzi różnych ras,
religii, języków, wszyscy bowiem jesteśmy braćmi i dążymy do wspólnego celu,
szczęścia ludzi i pokoju. Całkowicie mnie
to zadowoliło. Rozglądnąłem się wokół,
aby zanieść odpowiedź, ale Staszka nie
zauważyłem, gdzieś zniknął, a mnie ta
lekcja wystarczyła na całe życie.
Chyba 5 maja minister Beck wygłosił
dumną odpowiedź Hitlerowi, że od Bałtyku Polska odepchnąć się nie da i o wielkim znaczeniu honoru w życiu narodu
polskiego.
Błonia między naszą szkołą a potokiem Czekajówką pokryły się urządzeniami, na których ćwiczyli żołnierze. ZaWymagania, którym miał sprostać kandydat do
pierwszej gwiazdki (za: A. Kamiński, Antek Cwa- bawy zuchowe poszły w kąt, choć druhna
niak. Książka o zuchach, „Na Tropie” 1932, s. 251 Irena usiłowała zdynamizować działania.
dodatku)
Ponieważ nie byłem na jakiejś zbiórce,
dowiedziałem się od innych zuchów, że
druhna poleciła zrobić z drewna karabiny i że gawęda była o marszałku Piłsudskim.
Myślałem, że tematem nowej sprawności będzie żołnierz, ale przekradanie się bezdrożami do Uliny i gawęda o Belinie wykazała, że będziemy „legionistami”. Ćwiczący
żołnierze akceptowali nasze towarzystwo i określali naszą obecność jako „piąty pluton”. Otwarcie mówiło się o wojnie. Pamiętam ćwiczenia w niszczeniu czołgów. Wybudowano murek o wymiarach samochodu osobowego, w który usiłowano trafić
butelkami z naftą. Instruktorzy twierdzili, że to na niemieckie czołgi wystarczy.
W czasie odpoczynku podoficerowie czytali żołnierzom Krzyżaków. Ktoś tam z rycerzy krzyżackich miał ryżą brodę. Ponieważ nikt z obecnych nie mógł powiedzieć, co
to znaczy ryży, zapytano porucznika, ten odpowiedział: „Ryży to po prostu rudy. Często u Niemców się takich spotyka, zresztą niedługo sami to zobaczycie”. Takie były
nauki i działania w maju i czerwcu 1939 roku.
W czerwcu działalność harcerska i zuchowa jakby osłabła. Nie wiem, czy to figle mojej pamięci, która nie utrwaliła żadnych zdarzeń, czy to było osłabienie działalności
druhny Ireny spowodowane pracami związanymi z końcem roku szkolnego. Nauczyciele mają wtedy urwanie głowy z ustalaniem ocen, wypisywaniem świadectw i innymi
pracami związanymi z tą profesją. A druhna nadal, mimo upływu kilku miesięcy od
rozpoczęcia działalności harcerskiej, nie wyszukała sobie żadnego pomocnika, ciągle
pracowała sama. W każdym razie w czerwcu wraz z promocją do piątej klasy otrzyma— 23 —

łem również złożoną w harmonijkę legitymację zucha. Cenię sobie ten skrawek kartonu. Przetrwał ze mną wszystkie przeprowadzki i ideologiczne burze i awantury i nadał
przypomina „Czuj zuch”. A potem były wakacje w Zakopanem. Wspaniałe, słoneczne
a dla mnie beztroskie, chyba takie ostatnie. Z wakacji wróciliśmy 31 sierpnia po południu. Zmęczeni podróżą ułożyliśmy się spać. Obudziłem się na głos syreny fabrycznej.
Przy oknie stał ojciec zły, że hałas go obudził, powiedział coś w rodzaju „Znowu nas
straszą tymi cholernymi ćwiczeniami”. Z powrotem powędrował do łóżka, ale spać się
nie dało. Ktoś załomotał do drzwi. Matka podeszła do drzwi i otworzyła, usłyszałem
głos sąsiadki, nauczycielki pani Twardowskiej: „Śpicie jeszcze? Wstawajcie, jest wojna”.
Ojciec nie uwierzył i wyszedł posłuchać radia. Polskie radio donosiło, że dziś o godzinie
4.45 wojska niemieckie w kilku miejscach przekroczyły granicę Polski. Kilka miast zostało zbombardowanych. Nasza armia toczy ciężkie walki obronne. A więc to nie ćwiczenia. Całe życie nabrało innego sensu i wartości. Zawaliły się nasze plany i w ogóle
cała nasza egzystencja. Nie wiadomo było, co robić. Dowodem naszej bezradności była
ucieczka ze Skawiny. Po co? Chyba po to, aby w drodze widzieć śmierć, tchórzostwo
i podłość, i wielkość ludzi. A po powrocie do Skawiny „nowy ład” serwowany przez
okupantów. Odebranie aparatów radiowych, broni, zamknięcie szkół, bibliotek, rozwiązanie organizacji społecznych a przede wszystkim okrutne traktowanie naszych sąsiadów i współobywateli Żydów.
Specjalne oddziały niemieckie wyrzucały Żydów z domów i gromadziły w osobnych dzielnicach, gettach. Za pomoc Żydom czekały drakońskie kary, do kary śmierci włącznie. Niebawem dowiedziałem się, że represje dotknęły również moją druhnę Irenę, która — jak mówiono — udzieliła pomocy swojej przyjaciółce czy
koleżance Żydówce. Dała jej schronienie. Nie znam dokładnie faktów, wiem tyle, ile
mówią ludzie. Ktoś tam dowiedział się o ukrywanej osobie i fakt ten ujawnił Niemcom. 4 września 1941 roku została aresztowana przez gestapo i osadzona w więzieniu na Montelupich, później przewieziona do obozu Oświęcim-Brzezinka, gdzie
zmarła 3 grudnia 1942 roku.
Z tego, co widziałem i słyszałem od druhny Ireny to Jej czyn i śmierć była obroną
Jej przekonań o braterstwie wszystkich ludzi, obowiązku niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. Swoim czynem udowodniła, że to, co mówiła 3 maja 1939 roku
nie było czczą gadaniną, tylko głębokim przekonaniem prawdziwej harcerki.
Ze szkoły druhny Oliwianki wyszły późniejsze drużynowe skawińskich drużyn
harcerek: Staszka Sikorska i Mila Gdulanka, a także moja skromna osoba. Ojciec polskich wilczków, czyli zuchów, Aleksander Kamiński, w swojej książce Antek Cwaniak
napisał, jakimi cechami powinien wyróżniać się instruktor zuchów. Proszę, porównaj
moje wspomnienie o druhnie Irenie z tym, co pisze Kamiński. To będzie ocena działalności druhny Ireny, wodza gromad zuchowych w Skawinie w latach 1938–1939.
Prowadzący gromadę zuchową powinien:
— Kochać dzieci;
— Traktować je równie poważnie jak osoby dorosłe;
— Przejmować się ich zwycięstwami i porażkami;
— Musi wraz z nimi fikać koziołki, grać w sparzaka;
— Musi umieć zrobić latawiec i lubić go puszczać;
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— Musi żyć życiem gromady;
— Poza tym musi mieć w sobie coś z wodza, który swoim przykładem, sugestią,
porywa chłopców za sobą;
— Trzeba mieć twarz i głos aktora, żeby dzieci widziały wszystko to, o czym wódz
gromady opowiada;
— Trzeba mieć uśmiech w oczach i w ruchach;
— Nie można być pedantem;
— I jeszcze jedno, należy w życiu codziennym realizować wytyczne prawa harcerskiego. Trzeba mieć wiarę w to, co się realizuje, bo bez tego nie wszczepimy w dusze
przyszłych harcerzy tego, co w harcerstwie jest najważniejsze”.
Na tym kończę Aniu. Tyle mi w głowie zostało z tych 20–25 zbiórek, które prowadziła druhna Irena. Myślę, że więcej zostało w naszych sercach. W sercach tych, którzy Ją znali i kochali. Bo naprawdę była niezwykłą osobą. Była pełna życzliwości do
ludzi. Była nauczycielką kochaną i podziwianą przez swoje uczennice. Była pierwszą
osobą, która odważyła się założyć harcerstwo w Skawinie. Olbrzymią pracę włożyła
w dwie gromady zuchowe nieznane w Skawinie i mało znane w kraju. Skauting i harcerstwo traktowała poważnie, szczególnie ideę braterstwa ludzi różnych narodów,
ras, religii. Za tę ideę zginęła zamęczona w Oświęcimiu. Powinniśmy o Niej i o Jej
pracy pamiętać. Zwłaszcza my, harcerze, starzy i młodzi, a nawet całkiem niemłodzi.
Gdybym mógł podpowiedzieć tym młodym, to powiedziałbym, że druhna Irena Oliwianka świetnie nadaje się na patrona jakiejś drużyny harcerskiej w Skawinie. Z tym
przekonaniem kończę. Zasyłam pozdrowienia i przepraszam za to przydługie ględzenie. Czuwaj!
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Wspomnienia o Irenie Oliwiance (cz. 1)
Do czytelników z najstarszego pokolenia

Miarą wartości człowieka jest dobro, które po nim zostaje. Pamięć o dobrych ludziach
trwa — i trwać powinna — znacznie dłużej, niż ich życie. Te refleksje mają być uzasadnieniem kilku wspomnień, poświęconych Irenie Oliwiance. Była ona człowiekiem
nieposzlakowanej prawości, wspaniałą nauczycielką, zapaloną harcerką. Los obszedł
się bezlitośnie — tak z nią, jak i z pamięcią o niej. Miała trzydzieści jeden lat, gdy
zginęła w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, gdzie również zamordowano
jej brata. Nie założyła wcześniej rodziny. Jej wychowankowie byli jej dziećmi; tak
właśnie o nich mówiła: „moje dzieci”… Ale te „dzieci” mają obecnie po osiemdziesiąt
lat i więcej, i też już schodzą ze sceny życia.
Do Was apeluje moi Rówieśnicy, spiszcie swe wspomnienia, związane z Panią Ireną.
Nawet najdrobniejszy szczegół pomoże nam odtworzyć Jej postać, opowiedzieć o Niej
wnukom. Nie istnieje mogiła, epitafium, ani żadne miejsce na świecie, gdzie pod nazwiskiem: Irena Oliwa można by zapalić znicz — symbol serdecznej pamięci. Niechże
więc przynajmniej ta serdeczna pamięć trwa…
Anna Kudela

Helena Łytkowa (Kuczera)
Wspomnienie o mojej Pani Wychowawczyni, Irenie Oliwiance, uczącej
nas w II i III klasie w Szkole Powszechnej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1939/40 i 1940/41

Była wiosna 1970 roku. Moja córka Irena kończyła szkołę podstawową. Jej klasa jechała do Oświęcimia celem zwiedzania byłego obozu koncentracyjnego. Pojechałam
z nią. Przeżyłam to jako wielki dramat — jak człowiek, Niemiec, mógł ludziom zgotować tak okrutny los? Ale było i bardzo osobiste przeżycie! Muzeum — na ścianie tysiące zdjęć pomordowanych, a na jednej z początkowych tablic — moja Pani Nauczycielka, Irena Oliwianka — w pasiaku, smutna jak nigdy, ale to Ona!
Wszystko stanęło mi przed oczyma. Wtedy, we wrześniu 1941 r. my dzieciaki, pytałyśmy pań nauczycielek, dlaczego nasza Pani odeszła ze szkoły. Odpowiadano nam,
że zdrowie nie pozwala jej na dojazdy (w Krakowie miała rodziców).
I snuły się wspomnienia. Jaki to był dobry, serdeczny człowiek! Nie szczędziła pracy, tłumacząc trudniejsze lekcje tak długo, aż wszyscy zrozumieli. Nie pamiętam, by
któraś uczennica nie przeszła do następnej klasy. Ja, taka biedna, z wielodzietnej rodziny, w klasie drugiej i trzeciej miałam same bardzo dobre noty. Pamiętam zadanie
z języka polskiego. Temat: „Moja najmilsza zabawka”. Nie miałam nigdy lalki ani innych zabawek — co napisać? Miałam trzy małe siostry; opisałam z detalami zabawę
z moją małą siostrzyczką. W szkole przeczytanie wypracowania wypadło właśnie na
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Fotografia obozowa Ireny Oliwy, więźniarki KL Auschwitz, nr obozowy 7564. Fotografia udostępniona
przez Archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

mnie. Pani wysłuchała. Była cisza. „Przeczytaj pomału jeszcze raz!”. Wysłuchała i bez
słowa o treści powiedziała „Siadaj”. Co mi miała powiedzieć? Zrozumiała moje biedne
dzieciństwo…
Wspomnę jeszcze salę gimnastyczną i wymyślne zabawy wesoło ośpiewane. Cudowne były te lekcje. Wszystkie dziewczynki bez wyjątku, czy biedne — a było ich
dużo — czy te lepiej zadbane były jednakowo traktowane. Głośno rozległ się dziecięcy śpiew i tupot nóg, latem bosych. Był Stary niedźwiedź, był Ubogi ja furmanek, była
Chus-teczka haftowana oraz wesoła piosenka o lalce, której wtórowały odpowiednie
gesty małych rączek: „Dała mi mama laleczkę, mam najmilszą zabaweczkę”.
Nasza Pani była prawdziwą wychowawczynią. Uczyła nas porządku, sprawdzała zimowe odzienia, czy są przy nich guziki i wieszaki. Na lekcjach wychowawczych szły w ruch
igły, guziki, nici, nożyczki… Nie wiem, kto nas w to zaopatrywał. Może mama którejś
uczennicy, ale fakt, że pod nadzorem Pani Irenki usterki były usunięte. Prawie każdego
dnia jakieś inne biedne dziecko było proszone, by pomogło jej zjeść śniadanie, bo za dużo
sobie przygotowała. I mnie się też ileś tam razy zdarzyło jeść z Naszą Panią śniadanie.
Zbliżał się maj, nasza klasa przystępowała do Pierwszej Komunii Świętej, a wcześniej — ostatnia w III klasie wywiadówka. Moja mama przyszła z niej i mówi, że 30
kwietnia mam iść po południu do szkoły, bo będziemy urządzać w naszej klasie ołtarzyk na cześć Matki Bożej. Przyszła nas duża grupa z Panią Wychowawczynią. Nie
pamiętam, czy to było na szafce, czy na stoliczku, ale było pięknie urządzone. Któraś
dziewczynka przyniosła figurkę, któraś inna — obrusik, jeszcze inna — flakoniki.
Kwiatuszki, i ogrodowe, i polne, były zawsze świeże, często zmieniane.
To był piękny maj! W tym roku, 11 maja 1941 r. poszłyśmy do Pierwszej Komunii
Świętej, która odbyła się w małym kościółku. Oczywiście Nasza Pani Irena Oliwianka,
była zawsze z nami, i w kościele, i u fotografa. Na klasowym zdjęciu upamiętniającym
to wydarzenie siedzi ona po lewej stronie, obok ks. kanonika Stanisława Czekaja
z prawej strony — dyrektorka szkoły Zofia Dulowska.
— 27 —

Zdzisław Liskiewicz
Wspomnienie o Pani Irenie Oliwiance

Był rok 1936. Wrzesień, początek roku szkolnego. Na pierwszą lekcję do naszej piątej
klasy przyszedł dyrektor szkoły pan Leon Markowicz z pewną młodą kobietą. Powiedział nam, że to jest pani Irena Oliwianka, która będzie nas uczyła polskiego.
Byliśmy zdziwieni, bo nauczycielki kojarzyliśmy ze starszymi paniami, które dotychczas nas uczyły. Pani Oliwianka potrafiła dosyć szybko nawiązać dobry kontakt
z uczniami.
Po kilku tygodniach przyszła na lekcję ubrana w mundur harcerki. Mówiła dużo
o harcerstwie, jego powstaniu, regulaminie i warunkach wychowania młodzieży. Na
zakończenie powiedziała, że chciałaby, aby w naszej szkole powstała drużyna harcerska. Wkrótce Jej staraniem została zorganizowana drużyna harcerska przy szkole powszechnej w Skawinie. Do drużyny przyjmowani byli uczniowie, którzy mieli dobre
wyniki w nauce i mogli pogodzić obowiązki w nauczaniu i harcerstwie. Z naszej klasy
pamiętam kolegów, którzy byli w harcerstwie: Jurek Wilczek, Zenek Wojtylak, Tadeusz
Małysa, Feliks Spólnik, Władysław Fidziński i ja, oraz inni, których nazwisk nie pamiętam.
Pani Oliwianka była opiekunem, instruktorem i organizatorem większości zajęć.
Były to często wycieczki w teren, w miejsca ciekawe i przyjemne, gdzie można było
rozpalić ognisko, przeprowadzić zajęcia instruktorskie i pośpiewać piosenki. Zapamiętałem jedną z ciekawszych wycieczek. Pod koniec maja wybraliśmy się do Chorowic. Zatrzymaliśmy się na polance przy lesie. Był piękny słoneczny dzień. Czas upływał na zajęciach praktycznych i śpiewie. Po pewnym czasie kilka osób zaczęło
narzekać, że chce im się bardzo pić, a nie wzięli nic ze sobą do picia. Wtedy pani Oliwianka poszła do pobliskiego domu i po chwili wróciła wraz z gospodynią przynosząc
garnki ze siadłym mlekiem. Mleko było chłodne i bardzo wszystkim smakowało, wielu prosiło o repetę.
Stefan Olszewski
Nasza Pani

W roku 1937 pierwszego września rozpocząłem naukę w pierwszej klasie Publicznej
Szkoły Powszechnej Stopnia III nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Skawinie. Wychowawczynią moją, a raczej opiekunką klasy, bo tak się to wówczas nazywało, była pani
Irena Oliwianka.
Siedemdziesiąt pięć lat minęło i czas zatarł wiele wydarzeń z tego okresu, ale moją
Panią zapamiętałem jako wspaniałą nauczycielkę, opiekunkę, która uczyła nas stawiania pierwszych literek i cyferek. Swoich uczniów, wywodzących się z różnych
środowisk, chłopców o różnych temperamentach i charakterach potrafiła w krótkim
czasie zdyscyplinować i zachęcić do nauki. W czasie przerw między lekcjami nie biegaliśmy po korytarzu, krzycząc wniebogłosy. Obowiązkowo spacerowaliśmy parami,
nie przekraczając czarnych pasów na posadzce, aby nie dotykać świeżo pomalowa— 28 —

nych ścian. Jak wiadomo, nasza szkoła była nowo wybudowanym obiektem, była
pięknym, komfortowym, nowoczesnym budynkiem. Wpajano nam troskę o czystość
i estetykę klas i nie tylko klas. Odbywało się to łagodnie i spontanicznie. Nie pamiętam, aby Pani kiedykolwiek krzyczała, złościła się na nas, niesfornych uczniów, którzy
nie zawsze byli grzeczni.
Na lekcje wychowania fizycznego Pani zabrała nas pewnego razu na Falbówki. Po
zajęciach i grach sportowych zarządziła odpoczynek na zielonej trawce. Był piękny,
słoneczny, wiosenny dzień. Nasza Pani położyła się w cieniu na trawie, a my, uczniowie skupieni wokół niej, pilnowaliśmy, aby jakiś owad nie usiadł na jej białej bluzeczce. Najczęściej atakowały ją mrówki, które staraliśmy się natychmiast strącać z jej
ubrania.
W następnym roku szkolnym pani Oliwianka przeszła do szkoły żeńskiej i tam objęła wychowawstwo. Pierwszego września 1938 r. przeżyliśmy wielkie rozczarowanie, że mamy inną opiekunkę.
Sięgając pamięcią wstecz odnoszę wrażenie, że uczniowie całej klasy bardzo kochali swoją dawną Panią za jej subtelność i matczyne podejście do nas, łobuziaków.
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Halina Trevelyan

Majora Adama Ludwika Krycińskiego pamięci

S

tąd, z Kalifornii, wspomnienia trudnych losów Polaków w walce o niepodległość,
o polskość, rysują się wyraźnie i jednoznacznie; szczególnie na tle przekazywanych tu doniesień z Polski, mojego kraju. Polskę opuściłam z mamą i siostrą w grudniu 1957 r., wyjeżdżając do taty, do Los Angeles, na mocy podpisanej Konwencji Genewskiej o łączeniu rodzin rozdzielonych przez II wojnę światową. Pochodzę
z kresowej rodziny Krycińskich wywodzącej się — wg ustnej tradycji — z okolic Lwowa, ale jej część już XIX wieku mieszkała w Krakowie, Tarnowie i Skawinie. Znane mi
lwowskie korzenie rodu to Jan Kryciński i żona Weronika z domu Smoleńska, których
syn Ludwik opuścił tamte strony i wraz z Apolonią z domu Dutkiewicz założył rodzinę, zamieszkując m.in. w Skawinie. Tu mój pradziadek Ludwik Kryciński spoczął
w latach trzydziestych na cmentarzu Parafialnym. Miejsca i daty pochówku prababci
nie znam. Ludwik i Apolonia Krycińscy mieli pięcioro dzieci: Apolonia, Emilia, Adam,
Marian i dzieckiem zmarła — Janina. Godzi się tutaj wspomnieć, że trzy pokolenia
mojej, szeroko rozumianej rodziny, były uczestnikami zrywów i walk patriotyczno-niepodległościowych; od czasów zaborów po kaźnie II wojny światowej. Wiadomo
mi w sposób udokumentowany, że: Longin Kryciński ur. ok. 1838 r. w Żabnie pow.

Zesłańcy otoczeni konwojem kozaków
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Tarnów był osądzony przez IX., C.K. Sąd
wojenny w Rzeszowie „za zbrodnię zaburzenia spokojności publicznej” i jako 27-letni czeladnik, skazany na 4 miesiące
więzienia; cytując za krakowskim „Czasem” z 20 stycznia 1865 roku.
Mój dziadek, Franciszek Pawlak, mąż
Apolonii z domu Krycińska był w bojówce Józefa Piłsudskiego w Łodzi; złapany
i torturowany, później zesłany na Sybir
w rejon Irkucka. Uciekł około 1908 roku,
gdy przyszedł list gończy z karą śmierci
dla niego. Szczęśliwie dotarł do swoich.
Roman Malarz, mąż Emilii z domu Krycińska był w Związku Strzeleckim w Zakopanem od grudnia 1912 r.; a 6 sierpnia
1914r wyruszył z krakowskich Oleandrów
z 1 Kompanią Kadrową. W legionach służył w stopniu podporucznika do 13 marca
1915 r. i został zwolniony w wyniku odniesionych ran, co stwierdza Poświadcze- Adam Kryciński w mundurze hallerczyka
nie Zwolnienia z Legionów Polskich, odnotowując iż został odznaczony Krzyżem
Niepodległości. W czasie II wojny światowej działał w podziemiu. Roman Malarz,
więzień nr 64832, zginął w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz.
Los ojca podzieliła córka Danuta, również więźniarka KL Auschwitz, jedynie syn
Przemysław ten obóz przeżył. Natomiast ich siostra Romana Malarz, zmarła w 1944 r.
w Siedlcach, po bestialskim pobiciu przez gestapo w czasie aresztowania wymienionej
rodziny.Okrutny los spotkał również średnie dziecko Ludwika i Apolonii Krycińskich,
Adama Ludwika Krycińskiego, którego Osobę chcę szczególnie przybliżyć, jako przedstawiciela rodziny będącej przykładem, że Niemcom i Rosji chodziło o zniszczenie
polskości i narodu polskiego. Adam Ludwik Kryciński urodził się w Skawinie 5.10.1899
r., później przebywał u swoich dziadków Dutkiewiczów w Strzyżowie koło Rzeszowa,
ale już 10. 03. 1917 r. mając niespełna 18 lat został wcielony do armii austriackiej
i w grudniu tegoż roku skierowany do Włoch. Tam walczył na froncie tyrolskim do
upadku Austro-Węgier i 1. 11. 1918 r. dostał się do niewoli włoskiej, z której zbiegł
w lutym 1919 r. by wstąpić do tworzonej Błękitnej Armii. Jako żołnierz 21 Pułku
Strzelców Polskich — wchodzącego w skład 7 Dywizji Strzelców Armii gen. Józefa
Hallera — powrócił z pułkiem w czerwcu z Francji do Polski. We wrześniu 1919 r.
macierzysty pułk Adama Krycińskiego został przemianowany na 145 Pułk Strzelców
Kresowych. Właśnie w szeregach 145 psk brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
Od października 1919 r., przez rok, walczył przeciwko bolszewikom na Wołyniu i Podolu, potem w ofensywie od Modlina do Mławy a później w walkach pod Kownem
i Pińskiem. 3. 03. 1921 r. 145 psk został przemianowany na 75 pp.
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Po zakończeniu działań wojennych,
wybrał drogę zawodowego wojskowego,
której przebieg dokumentuje Dziennik
Personalny (dalej D.P. w skrócie ). D.P.
pod datą 14. 04. 1922 podaje: „Adam Kryciński absolwent 37 kl. Szkoły Podchorążych piechoty w Warszawie został mianowany podporucznikiem z dniem 1 listopada
1921 roku, z równoczesnym wcieleniem
do 15 pp” i przydziałem na stanowisko
dowódcy plutonu w Dęblinie. Następny
wpis w D.P. z 20. 07. 1923 informuje:
„Adam Kryciński z dniem 1 lipca 1923
roku awansował na porucznika w 75 pułku piechoty”.
Z Marią Ott — ur. 3.01.1907 r. w Brzezince córką Ludwika Ott, podpułkownika
wojska polskiego — Adam Kryciński wziął
ślub 11.10.1928 r. w Chorzowie, co odnoAdam Kryciński w cywilu z żoną w Krynicy 1931 r. towano w Karcie Ewidencyjnej „Rozk.
3 psp Nr 201/36 pkt 8”, rozkazie 3 Pułku
Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Małżeństwo było bezdzietne. Maria Krycińska zm. 21.10.1988 r. i została pochowana na
cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Chorzowie.
Kolejny wpis w D.P. z 1934.02.23 odnotowuje: „Z dniem 1 stycznia 1934 roku nadano porucznikowi Adamowi Ludwikowi Krycińskiemu [kontynuującemu służbę
w 3 psp.] stopień kapitana”. Natomiast wpis w Karcie Ewidencyjnej otrzymanej z Centralnego Archiwum Wojskowego donosi: „Dnia 18. 05. 1937 roku wcielony do Baonu
KOP „Podświle”. Stan osobowy baonu liczył 627 żołnierzy, w tym 19 oficerów; nazwę
przyjął od wileńskiej miejscowości stacjonowania. Z tym baonem dostał się do niewoli bolszewickiej, co szczegółowo opisuje Krzysztof Kopeć w artykule Co się stało
z aktywami II RP po napaści sowieckiej:
Adam Kryciński jako kapitan intendentury oddz. wojskowego, 17 września 1939 roku znalazł się w Tarnopolu i mógł ukryć się przed wkroczeniem wojsk sowieckich do miasta. Nie uczynił tego jednak, ponieważ w powstałym zamieszaniu nie miał komu przekazać powierzonej kasy wojskowej, zawierającej
duże pieniądze i inne kosztowności. Ukrył je, choć w rezultacie dostał się do niewoli sowieckiej
(23.09.1939 r. pod Radoszynem — przyp. mój) i został zamordowany w Katyniu .

Wujek mógł nawet początkowo nie podejrzewać sowietów o taką perfidię, że cofającym się przed hitlerowcami oddziałom polskim, niedawnym sojusznikom, teraz
wbiją nóż w plecy! Więziony w obozie w Kozielsku, został zamordowany przez NKWD
w lesie Katyńskim w kwietniu 1940 r. Dla upamiętnienia tych tragicznych zdarzeń,
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie, umieszczone są
tabliczki pamięci: tabl. 7512 / kpt Adam Ludwik Kryciński / ur. 1899.10.05 Skawina /
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Poświęcenie pamiątkowej płyty z napisem „DĄB PAMIĘCI”, major Adam Kryciński, zamordowany w Katyniu”

baon KOP „Podświle” zm. 1940 Katyń. Ostatni rozkaz dla mojego wujka — zgodnie
z listą zamordowanych w Charakowie, Katyniu, Miednoje, Twerze i mianowanych
pośmiertnie na kolejny stopień — a wydany w trakcie uroczystych obchodów 9–10
listopada 2007 r. brzmiał: „Kryciński Adam s. Ludwika 5.10.1899 Katyń mianowany
na stopień majora”. Całą rodzinę i mnie, bardzo cieszy postawa Pani Zuzanny Błaszczak dyr. Szkoły Podstawowej w Woli Radziszowskiej, harcerstwa i Władz Skawiny,
przybliżających publicznie i uroczyście pamięć o majorze Adamie Krycińskim; nade
wszystko utrwalając ją posadzeniem Dębu Pamięci i odsłonięciem pamiątkowej płyty
we wrześniu 2010 roku.
Pragnę jednak gorąco, żeby na cmentarzu Parafialnym w Skawinie, na poświęconej
ziemi, umieścić tabliczkę, podobną jak w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, symbolizującą miejsce spoczynku wujka w miejscowości, gdzie się urodził.
Jestem bardzo wdzięczna Towarzystwu Przyjaciół Skawiny za zrozumienie i pomoc, a w szczególności Panu Janowi Liskiewiczowi za półroczne działania w tej sprawie, oficjalne i także poufne; obiecującemu nadal urzeczywistnić moje wyżej przedstawione pragnienie. Serdecznie również dziękuję wszystkim krzewiącym pamięć
o majorze Adamie Krycińskim, żołnierzu trudnego i burzliwego okresu utrwalania
niepodległości Polski międzywojennej, uczestniku dwu wojen światowych, który mając 40 lat oddał życie za Ojczyznę.
PS. W przypomnieniu losów wujka, korzystałam z informacji p. Tadeusza Łaszczewskiego i wspomnianego artykułu Krzysztofa Kopcia.
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Kazimiera Skałuba

Konkurs literacki dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
organizowany w 2012 r. przez Zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

K

onkurs literacki był drugim tego typu konkursem organizowanym przez Zarząd
TPS dla wszystkich szkół w mieście i gminie. W ubiegłym roku z okazji 30-lecia
TPS ogłosiliśmy trzy konkursy: literacki, plastyczny i konkurs na przewodnik po Skawinie. Tegoroczny konkurs literacki był tematycznie bogatszy od poprzedniego, ponieważ obejmował napisanie wiersza o Skawinie lub miejscowości w gminie (jak
w ubiegłym roku), a ponadto wiersza o własnej szkole. Wiersze składane do konkursu były pisane przez autorów samodzielnie, co potwierdzali uczniowie własnym
oświadczeniem, a także — w przypadku uczniów niepełnoletnich — potwierdzali
stosownym oświadczeniem ich rodzice.
Na konkurs wpłynęło 39 wierszy, w tym 20 wierszy o Skawinie, 17 — o własnej
szkole i 2 związane treścią z miejscowością w gminie. Najliczniej — podobnie jak
w roku ubiegłym, uczestniczyli w konkursie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1.
Gratulujemy! Wiersze zostały ocenione przez Jury działające w dwóch komisjach.
Poziom spełnienia kryteriów oceny był dostosowany do typu szkoły, do której autor
wiersza uczęszcza (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Jury
ustalało miejsca I, II, III oraz wyróżnienia dla uczestników konkursu. Otrzymali je
następujący uczniowie:
Szkoły Podstawowe
(17 uczestników, w tym 12 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1):

I miejsce zajęła
Małgorzata Młynarczyk — Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach
II miejsce ex aequo zajęli
Beata Boroń i Jakub Sabala — Szk. Podst. nr 1 im. Mikołaja Kopernika
III miejsce zajęła:
Daria Jaskuła — Szk. Podst. im. Św. Stanisława w Radziszowie.
Wyróżnienia otrzymali uczniowie:
Kamil Józefczyk — Szk. Podst. nr 2 im. Kazimierza Wielkiego
Wiktoria Strzebońska — Szk. Podst. nr 1 im. M. Kopernika
Dawid Fudali — Szk. Podst. nr 1 im. M. Kopernika
Klaudia Widłak — Szk. Podst. im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach.
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Gimnazja
(9 uczestników, w tym 5 z Gimnazjum nr 2):

I miejsce zajęła
Natalia Gumulak — Gimnazjum nr 2 im. KEN
II miejsce ex aequo zajęli:
Marta Przybyło — Gimnazjum nr 2 im. KEN
Aleksandra Patalong — Katolickie Gimnazjum im. Jana Pawła II
III miejsce zajął
Tomasz Pyka — Gimnazjum nr 2 im. KEN

Wyróżnienia uzyskali:
Piotr Gardynik i Sylwia Jezioro z Katolickiego Gimnazjum .

Szkoły ponadgimnazjalne
(12 uczestników, w tym 5 z ZSTE ):

I miejsce zajął
Tomasz Okarmus — Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie
II miejsce zajął
Piotr Czopek — Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
III miejsce zajęła
Agnieszka Krawczyk — Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

Wyróżnienia uzyskali uczniowie ZSTE:
Karolina Płonka, Kamila Kaim i Justyna Pierzchała .
Wśród laureatów i wyróżnionych uczniów w tegorocznym konkursie występują
dwie uczennice wyróżnione także za wiersz w ubiegłym roku:
Natalia Gumulak — gimnazjalistka — w 2011r. wyróżnienie, obecnie I miejsce,
Justyna Pierzchała — uczennica ZSTE — w 2011r. III miejsce, obecnie wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i wyróżnionym uczniom i szkołom.
Dziękujemy bardzo państwu Dyrektorom szkół i Nauczycielom za zainteresowanie
uczniów konkursem.
W dniu 5 VI odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla uczestników
konkursu w Pałacyku „Sokół”. Zorganizowane było przez Zarząd TPS oraz Miejską
Bibliotekę Publiczną. Dyplomy otrzymali wszyscy, nagrody zostały wręczone uczniom,
którzy uzyskali miejsca I, II i III oraz wyróżnienia.
Laureaci konkursu recytowali swoje wiersze przy akompaniamencie muzycznym.
Słuchaliśmy też recytacji kilku wyróżnionych wierszy. Przed recytacją wierszy konkursowych autorka tego artykułu odczytała wiersz Jerzego Raczyńskiego z 1981 r.
Skawina, zwracając wcześniej uwagę uczniów, aby porównali opis Skawiny w tym
wierszu do obecnej Skawiny. Na fortepianie grał uczeń I klasy Gimnazjum nr 2 oraz
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Szkoły Muzycznej w Krakowie Wojciech Góralczyk, za co bardzo mu dziękujemy. Dziękujemy serdecznie członkom Jury spoza Zarządu — paniom: Krystynie Droździewicz — dyrektor Biblioteki Pedagogicznej, Ewie Kozłowskiej — polonistce ze Szkoły
Podstawowej nr 1, Monice Kulbackiej — polonistce z Gimnazjum nr 1, panu Michałowi Grzeszczukowi — dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękujemy panu
Januszowi Bysinie — dyrektorowi CKiS za udostępnienie sali w „Sokole”. Serdecznie
dziękujemy naszym sponsorom, którzy przekazali część nagród dla uczniów: panu
Burmistrzowi i Urzędowi Miasta i Gminy, panu dyrektorowi Michałowi Grzeszczukowi oraz pani Katarzynie Witek — członkini TPS.
Na uroczystym zakończeniu konkursu gościliśmy: Zastępcę Burmistrza Miasta
i Gminy — pana Pawła Kolasę, dyrektora Muzeum Regionalnego — pana Czesława
Gąsiorowskiego, przedstawicieli stowarzyszeń regionalnych — panią Ewę Byrską —
wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej i pana Bronisława Biesia —
z-prezesa Stowarzyszenia „Jaśkowice — Nasza Przyszłość”, dyrektorów szkół, przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa” pana Daniela Wrzoszczyka,
członków Jury konkursowego, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Zastępca Burmistrza pan Paweł Kolasa gratulował uczniom i szkołom ich osiągnięć i zachęcał do
dalszych starań w kierunku odkrywania młodych talentów wśród uczniów.
Bardzo dziękujemy uczestnikom konkursu za „Wieczór poezji o Skawinie”, naszym
Gościom za obecność oraz wyrazy uznania dla młodych twórców i dla działalności
Zarządu TPS w dziedzinie poszukiwania uzdolnionej literacko młodzieży. Po wręczeniu nagród i podziękowań zaprosiliśmy gości i młodzież na skromny poczęstunek —
ciasteczka i zimne napoje.
Za organizację konkursu i jego uroczystego zakończenia odpowiadała ze strony
Zarządu autorka tego artykułu.
Wiersze uczestników konkursu świadczą o ich przywiązaniu do swojej Małej Ojczyzny i do własnej szkoły. Mamy nadzieję, że ich małe sukcesy literackie będą dla nich
zachętą do pracy nad rozwijaniem swoich talentów i osiągania w życiu sukcesów
w różnych dziedzinach.
Oto wiersze uczniów, którzy zajęli I, II, i III miejsca w konkursie.
Młynarczyk Małgorzata
Krasnoludki Skawiniaki

Krasnoludki Skawiniaki
Założyły swe gumiaki
Wyskoczyły: „Hop” przed siebie
By zobaczyć, co się dzieje.

Cóż za widoki, jakie pejzaże
Niczym sławnego artysty witraże.

„To jest Park Miejski!” — zawołał Skawbronek.
Tu bawią się dzieci w każdy ciepły dzionek!
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Spacerują starsi, kręcą się maluchy
Odpoczynku zażywają tutejsze mieszczuchy.
Jakie było ich zdziwienie
Gdy spojrzeli tuż przed siebie.
Zobaczyli Urząd Miasta
Obok którego stała piękna wieża kanciasta.
Był też kościół bardzo dawny
Ale mimo to wystawny
Pod wezwaniem Szymona i Judy Tadeusza.
Stamtąd corocznie pielgrzymka wyrusza.

W Muzeum Regionalnym trzy godziny spędziły
Bo losy Gminy Skawiny ich ciekawiły.
Podziwiały króla Kazimierza Wielkiego
I dzieło jego życia całego.
Jak to zmienił drewniane w murowane
l teraz ma liczne pomniki stawiane.
Usłyszały o „Sokole”
Gdzie dzieci spędzają czas po szkole.
Grają tam na gitarze
I tańczą walczyka w parze.
A w pobliżu jest biblioteka
Gdzie miła pani już na nich czeka.

Tuż za rogiem są zapiekanki
I dla Skawiniaka, i dla Skawinianki.
Po obiedzie schudnąć chciały
Więc na basen się wybrały.
Popływały, pozjeżdżały
I Orlika podbić chciały.

Krasnoludki tak zmęczone
Przerwały swą długą drogę.
Usiadły na zielonej trawce
Wśród dzieci puszczających latawce.
Nogi bolą, pić się chce
A tu pięknie, miejsce w miejsce.
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Masz ochotę wszędzie być
O takich krajobrazach możesz tylko śnić.
Trudna sprawa, problem wielki
Zapytajmy naszej nauczycielki.
Co wymyśli, co poradzi
Chcemy wszyscy być dziś radzi.

Chcemy poznać skarby inne
Tylko nie jesteśmy już takie zwinne.
Tyle rzeczy do zwiedzenia
Mamy chęć już do siedzenia!
„Moi drodzy, moi mili” —
rzecze pani już po chwili.

Można kupić Informacyjny Biuletyn
Tam znajdzie nawet Krasnal Ernestyn
Przepiękne miejsca, newsy ciekawe
Co się tyczą Skawiny wspaniałej.

Informator zakupili i do domku powrócili.
Radowała im się dusza
Że Skawina taka duża.
Napierała ich wielka łzawość
Bo Skawina niesie radość
Dla każdego krasnoludka
i mieszkającego tutaj ludka.
Beata Boroń
Skawina

Jest takie miasto niedaleko Krakowa,
wije się w nim rzeczka, szersza niż wstążeczka
z daleka widać wielkie kominy,
to moje miasto, Skawina.

Jest tu ryneczek, w parku stoi zameczek,
pełno tu kwiatów i ławeczek.
Jest hipermarket i plac targowy i nawet Bahlsena sklep firmowy.
Gdziekolwiek spojrzysz — wesoła mina,
czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna.
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Bo wszyscy wiedzą, że w mieście Skawinie,
ludzie kochają się jak w rodzinie.
Jakub Sabala
Skawina

Gdy w Skawinie słońce świeci,
wokół słychać głosy dzieci.
Są tu piękne place zabaw i pływalnia —
wszystko dla nas.
Jest to miasto całkiem stare,
które król założył.
Wszyscy cieszmy się i chwalmy,
pomysł króla doskonały.
On to zwany Kazimierzem,
prawa miejskie nam powierzył.
Więc dbajmy o to dzieło, by dla innych pozostało.
Daria Jaskuła
Generałowi Józefowi Hallerowi z Jurczyc
Na Jurczyckiej Górze
Piękne jest podwórze
U stóp wielkiego drzewa
Mały Józef drzemał.
Śnił o wielkiej Polsce
I żołnierskim życiu
O uśmiechu matek
I przyszłości dziatek.

Gdy Błękitną Armię
Do boju prowadził
Wielkie miał marzenia
Choć tak wiele do stracenia.
Po zwycięskiej wojnie
Polskę odzyskali
I na znak wolności
Z morzem pojednali.

W swej rodzinnej wiosce
Gdzie marzył tak pięknie
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Postawiono mu muzeum
Pod błękitnym niebem.

Jestem dumna z Generała
Że tak dzielnie walczył
Byśmy teraz w wolnej Polsce
Mogli śnić i pięknie marzyć.
Dziękujemy…
Mój króciutki wierszyk
Jurczyc nie opisze
Ale o ich dumie
Wiele usłyszycie.

Natalia Gumulak
Czy ktoś widział, czy ktoś słyszał...?
Czy słyszeliście o mieście:
W którym liść cicho szeleszcze?
W którym rynek tkwi cudowny?
W którym dźwięk nocy czarowny?
Jak się ono zwie nie powiem
Jednak każdy się tu dowie:
Jest to miejsce nie za małe
Nie za duże — piękne całe.
Na ratuszu zegar bije
Czas mieszkańcom szybko płynie.
W centrum przebudowa
Tu fontanna będzie nowa.
Szkół jest tutaj cała masa
I nie liczy się tu rasa.
Każdy może wstąpić do nich
I przed nudą się tam schronić.
Są technika i gimnazja
By je zwiedzić — jest okazja.
Idąc dalej przez park znany
Każdą zimą odśnieżany
Napotkacie Dom Kultury
Co zachęca do lektury.
Jest to „Sokół” — Pałac Sokół
Jego obraz utknie w oku.
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Obok grodu założyciel:
Powiem głośno i nieskrycie
Że to wielki król Kazimierz
Co w XIV wieku przybył
Aby stoczyć tu dwie bitwy.
Ach, co to był za człowiek!
Nikt nie zmrużył przy nim powiek!
Gdy mówimy o kulturze
Nauce i architekturze
To kościoły wspomnieć trzeba
Które wznoszą się do nieba.
Może przejdźmy do rozrywki
A tak ściślej do rozgrywki.
Chyba źle się wyraziłam
Bo o sportach tu mówiłam.
Nasze miasto ma Orlika
Nie jest to ptaszyna dzika,
Lecz to miejsce do rozwoju
Przygotowań do trójboju.
Kilka kroków dalej — basen.
Popływamy w środku razem.
Jest on wielki i przestrzenny
A na samej górze „Delfin”.

Nie napiszę tu już więcej.
Bo mnie boleć zaczną ręce...
Ale skończę, co zaczęłam:
Na zagadce przystanęłam.
Czy ktoś mnie poinformuje
Jakie miejsce opisuję?
Widzę, że już wszyscy wpadli,
Tak, Skawina — Toście zgadli!
Marta Przybyło
Skarbnica

Szkoła jest budynkiem otwartym.
Pilnuje swoich zasad i praw.
Jest do niej droga dojścia,
ale powrotnej, takiej samej, nie ma.
Biblioteka ugina się od nawału informacji.
Rośnie tu drzewo Odpowiedzi o błękitnych liściach.
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W im głębsze zakamarki zaglądasz, tym głębsze morze pytań.
Pełno tu śladów.
Wszystkie skierowane do jednej Sali —
Sensu życia
Aleksandra Patalong
Moja Skawina

Tu się urodziłam, tu się wychowuję
Tutaj wieczorami gwiazdy obserwuję.
Tutaj pierwszy uśmiech, tutaj pierwsza łza
W Skawinie wiele wspomnień pięknych mam.
Długie spacery po parku, grzybobranie w lesie
Zbieranie kasztanów, gdy nadchodzi jesień.
W lecie granie w piłkę, a w zimie sanki
W Skawinie poznałam kochane koleżanki.
Do szkoły tu uczęszczam, nowych ludzi poznaję.
Nigdy tu mi się nie nudzi..
Nawet w deszczowe dni ciekawe zajęcia mam
zagwarantowane…
Ciekawą książkę w bibliotece wypożyczę
Mogę iść na basen, czy z przyjaciółmi na pizzę…
Kiedy słonko praży, mogę pograć w piłkę
Na orliku często znajdziesz mnie, ciągle uśmiechniętą dziewczynkę.
Lecz koniec opowiadania, choć można by tak w nieskończoność.
Sam się przekonaj, że to miasto może Cię oczarować i jak książka pochłonąć.
Tomasz Pyka
Zaproszenie

To wiersz o szkole w Skawinie,
a ona z radości słynie!
Nauczycieli świetnych mamy i chętnie z nimi rozmawiamy.
Pani Mikulec uśmiechem swym czaruje,
a pan Nowak bez przerwy żartuje.
Wuefiści z nami przewroty wykonują,
a matematycy kwadraty rysują.
Pani Łuszczyńska o kwasach opowiada,
a pani Kowalska strukturę liścia bada.
To jednak tylko część rady pedagogicznej,
w naszej szkole jakże licznej.
Nauczyciele nasi są skorzy do pomocy,
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możesz pisać do nich nawet w nocy.
Zaśmieją się też czasami,
rozbawieni naszymi pomysłami.

Jeśli więc chcesz się z nimi przywitać,
musisz do naszej szkoły czym prędzej zawitać.
Przy ulicy Mickiewicza ona się mieści
i wszystkich chętnych na pewno pomieści!
Tomasz Okarmus
Choć mijają lata i czas szybko płynie,
nigdy nie zapomnimy o naszej Skawinie
Rok tysiąc trzysta sześćdziesiąty czwarty
Nie każdy z nas wie co on oznacza
Pora zapisać historii karty
Gdyż Skawina na mapę Polski wkracza.
Tu jej początki, tu jej korzenie
W tym właśnie roku wszystko się zaczyna
Budowa kościoła, lepsze kształcenie
To jej rozwoju główna przyczyna.
Nagle postać jakaś zmierza w stronę miasta
Czy to przyjaciel, czy wróg — tylko przebrany?
Toż to Maciej Skawinka, infuła na nim ciasna
„Szpital chcę założyć”— rzekł uradowany.
Miasto rozkwitało, rosnąc w mieszczan wiele
Tylko ptasząt śpiewy i ni krzty hałasu
Wszyscy siedzieli w szkole lub w kościele
Spokój był, spokój, ale do czasu.
Rok tysiąc sześćset pięćdziesiąty pierwszy
Był on najgorszym, tak, daję głowę.
Bo zaraza zaczęła wśród ludu węszyć
Zmniejszając jego ilość aż o połowę.
I jakby tego nie było mało
Tak wielkiej straty, w tak czasie krótkim
To jeszcze Szwedów tutaj przygnało
I ich ataki , których to skutki
Były straszliwe, wręcz pogramiające
Bo zostało nas trzystu, a były tysiące.
I gdy myśleli już, że to koniec
I że już nigdy nie wyjdziem spod kreski
Do miasta zaczął zbliżać się goniec
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A razem z nim Jan III Sobieski.
I co z tego, że wciąż o zwycięstwach marzył
I nie spał po nocach tęskniąc do swej Marii
Gdy nagle wielki cud się wydarzył
Bo Skawina była punktem zbornym husarii.
Zaczęli bale, ruszyli w tany.
Potem ku pokrzepieniu serc młodych
Wycinali lasy i rąbali kłody
Budując młyny, karczmy, tartaki,
Hodując konie, krowy, kuraki.
Udając się na targi, sprzedając towary
Gromadząc zyski, zwiedzając bulwary.
Ciesząc się wielce, wręcz niesłychanie.
Krzyczeli „dzięki, dzięki o Panie”.
Nagle zawierucha, burza, deszczu strugi
I wyłania się. postać, idzie — Józef II
Co mu się Polską rządzić zachciało
Jakby mu Austrii już było mało.
Lecz my nie z tych co się poddają
Nie z tych, co łatwo za wygraną dają.
Nigdy nie oddamy wam naszej Skawiny
Bo wciąż wierzymy, że zwyciężymy.
I tak przechodzimy od czynu do słowa
I powstaje w Skawinie linia kolejowa
Bo znudziło się ludziom w domu siedzenie
Ruszają więc w świat po wykształcenie.

Nie zmarnowali się na uczelniach
Nie zatraciły się umysły ścisłe
Bo mamy pocztę, browar, Skawinkę
I już niedługo zdobędziem Wisłę.
I towarzystwo sportowe „Sokół”
Zbudowane na starych ruinach zamkowych
Aby wychować tam samych orłów
I zerwać niewoli mocne okowy.
Rafineria nafty, nowe fabryki
Do przodu pnie się nasza gospodarka
Walczymy dzielnie w wojnach światowych
I oby wygrana była ta walka.
Klub Skawinka działa już prężnie
Każdy sportowiec się tu rozwija.
I elektrownia hula i grzeje
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Ażeby każdy z nas prąd otrzymał.
Nawet Papież wizytę nam składa
Błogosławiąc miasto i obie parafie.
Jestem młody, więc nie pamiętam
Lecz opisuję jak tylko potrafię.

Jak było tak jest, przyznajcie mi rację
Chodzi o rozwój i modernizację.
Bo niby mała mieścina i ciasna
Ale wbrew pozorom wciąż się rozrasta.
Jest basen, muzeum, atrakcji bez liku
Mnóstwo zwiedzania, nie brak też orlików.
Więc każdy Skawinianin niech głosi orędzie
Że tu mieszkał, mieszka i mieszkać będzie.
Piotr Czopek
Skawiński spacer

Moja Skawino śliczna jak kwiat
Wielce jestem dziś z Ciebie rad.
Już od najmłodszych mych dziecięcych lat
Byłaś mi niczym mój starszy brat.

Na twoich ścieżkach stawiałem kroki
Podziwiając tym samym twe piękne uroki.
Co dzień na nowo poznawałem Ciebie
Szukając w każdym, choćby najmniejszym drzewie.
Łąki kwitnące i kwiaty pachnące
Wiosną, latem, jesienią
W niedużym parku na miasta krańcu
Znaleźć tam mogłem bez miary.

Pośrodku parku stoi pałacyk
A wokół niego niewielki placyk
Na którym to pomnik władcy panuje
Przypominając wszystkim, kto w tym mieście króluje.
Pamiętam też ów skawiński rynek
A obok niego wysoki budynek.
To Ratusz nad miastem pieczę sprawuje
I walne zebrania dla Rady swej zwołuje.
Jest przecież jeszcze i nasza stacja

— 45 —

Goście i uczestnicy uroczystości wręczenia nagród i dyplomów

A przy niej czeka niejedna atrakcja.
Zapiekanki najlepsze przy niej się znajdują
I każdego jak nic swym smakiem oczarują.

To ciebie kocham Skawino najmocniej
Twój herb, na którym Insygnia Piastowskie
Dumnie panują i od wieków bronią
Przed każdym wrogiem mieszkańca osłonią.

Żyj nam zawsze i wszędzie najdroższa Skawino
I niech dobre twe czasy nigdy nie miną.
Agnieszka Krawczyk
Wiosna w Skawinie

Rynek, co lśni w słońca blasku,
A dzień tam zaczyna się już o brzasku.
Park w liście obrośnięty
Promieniami słońca muśnięty.
Plac zabaw, niczym tęcza kolorowy
Zapowiada dzieciom dzień nowy.
Miesiące tak pięknie mijają w Skawinie;
Wiosna przyszła, nuda zginie!
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Otwarcie uroczystości przez przewodniczącą Zarządu TPS Ewę Tarnopolską i dyrektora MBP Michała
Grzeszczuka. W pierwszym rzędzie od prawej: Paweł Kolasa, Bronisław Bieś, Ewa Byrska, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 Hanna Szczerbak, Kazimiera Skałuba

Kilku laureatów konkursu i jego organizatorka Kazimiera Skałuba, w środku — Ewa Tarnopolska.
Przy fortepianie Wojciech Góralczyk
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Kazimiera Skałuba

Pierwsze w Małopolsce MultiCentrum
w Skawinie

W

dniu 13 VI br. odbyło się uroczyste otwarcie MultiCentrum w Skawinie. To
pierwsze w Małopolsce interdyscyplinarne, interaktywne i multimedialne centrum edukacji i rozrywki. Jego siedziba mieści się w budynku przy ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki 8.
Jest to multimedialny punkt dostępu do internetu i usług publicznych. MultiCentrum powstało dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie oraz Gminy Skawina. Projekt został zrealizowany ze środków
pochodzących z budżetu Gminy Skawina, MBP w Skawinie oraz pozyskanych środków
zewnętrznych. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013”. Zakup wyposażenia do tego innowacyjnego oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej jest finansowany
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Wieloletniego Programu
Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”. Łączny koszt realizacji projektu MultiCentrum wynosi 3 269 500 zł.
Uroczystość otwarcia placówki była zorganizowana przez pana Adama Najdera —
burmistrza M. i Gm. Skawina oraz pana Michała Grzeszczuka — dyrektora Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Była ona uwieńczeniem dwuletnich starań o MultiCentrum
i jego wyposażenie. Jest to duże osiągnięcie Dyrektorów obu bibliotek i Władz Samorządowych Miasta i Gminy oraz Województwa.
Na uroczystości otwarcia obecni byli zaproszeni goście, m.in.: Anna Duńczyk-Szulc —
zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jacek Krupa — członek zarządu województwa małopolskiego, Piotr
Szymański — dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Norbert Rzepisko —
przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie wraz z delegacją Radnych, ks. prałat Edward
Ćmiel — proboszcz Parafii pw. św. św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, prof. Maria
Konopka z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz pracownicy tego Instytutu dr Urszula Lisowska-Kożuch i dr
Grzegorz Nieć, przedstawiciele bibliotek: dr Stanisław Skórka — dyrektor Biblioteki
Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego, Anna Wiśniewska — wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Teresa Nalepa — dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Myślenicach, Mariusz Zieliński — kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zielonkach, dr Jerzy Krawczyk — przedstawiciel Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Jan Krajewski — prezes Polskiego Związku Bibliotek, Janusz Bysina — dyrektor
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, dr Krzysztof Gerc — dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Marek Jaglarz — dyrektor Elektrowni Skawina S.A. (Grupa CEZ
Polska), dyrektorzy Gminnych Placówek Oświatowych oraz Anna Stec — dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, Piotr Ćwik — dyrektor Zespołu
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Katolickich Szkół w Skawinie, Adam Łukasik — dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie, Grzegorz Kubicki — zastępca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przedstawiciele podmiotów gospodarczych wspierających Gminę
Skawina (TALPA, ZELPIG, FRANKO), przedstawiciele stowarzyszeń z terenu Miasta
i Gminy Skawina, przedstawiciele firm KJ Mebel, DEGEM oraz Centrum KRAK. Uroczystość uświetnił swoim występem muzycznym Wojciech Góralczyk — uczeń Gimnazjum
nr 2 w Skawinie.
Pan Burmistrz wspólnie z Dyrektorem MBP powitali gości. Burmistrz w swoim wystąpieniu złożył gorące podziękowanie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ręce pani Anny Duńczyk-Szulc, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego na ręce pana Piotra Szymańskiego — dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i pana Krzysztofa Markiela — dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego — za bardzo cenne wsparcie w trakcie
realizacji tego projektu. Podziękował dyrektorom obu bibliotek w mieście za ogromny
wkład w realizację projektu: panu Michałowi Grzeszczukowi i pani Krystynie Droździewicz oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy bezpośrednio uczestniczącym w staraniach o MultiCentrum, w tym o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel, za ich
wytrwałość i zaangażowanie: pani Dorocie Książek oraz panom: Leszkowi Trzecionkowskiemu, Tomaszowi Ożogowi i Mateuszowi Mlostowi. Podziękowanie skierował
również do prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej pana Bogdana Wichra. Podziękował
także sponsorom uroczystości — izraelskiej firmie Degem Systems Ltd., oferującej edukacyjne moduły multimedialne — reprezentowanej przez pana Dawida Miłoszewskiego oraz firmie KJ-Mebel, którą reprezentowała pani Kinga Wójtowicz.
Poświęcenia placówki dokonał ks. prałat Edward Ćmiel.
Kilku gości zabierało głos, składając gratulacje i wręczając upominki dla MultiCentrum — przydatne w jego działalności. Pan Burmistrz otrzymał statuetkę upamiętniającą realizację MultiCentrum w ramach „Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007–2013” od wicemarszałka Jacka Krupy oraz dyrektora Piotra Szymańskiego.
W imieniu Zarządu TPS w uroczystości otwarcia uczestniczyła autorka tego artykułu. Złożyła gratulacje Dyrektorowi MBP, Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz Władzom Samorządowym, a także przekazała od TPS dwie książki dla MultiCentrum do
powstającej biblioteczki techniczno-informatycznej.
Pracownice MultiCentrum — panie Magdalena Stec i Magdalena Włodarska zapoznały obecnych z ofertą MultiCentrum, przy użyciu środków multimedialnych.
Oferta ta zawiera kilka modułów tematycznych; każdy może tu znaleźć to, co leży
w kręgu jego zainteresowań.
Osoby zainteresowane sztuką mogą rozszerzać swoją wiedzę z zakresu historii
sztuk plastycznych, technik twórczych i współczesnych narzędzi elektronicznych
przydatnych artyście w jego pracy twórczej. Są to m.in.: grafika cyfrowa, przetwarzanie obrazów i animacji, gra świateł i cieni.
Osoby zainteresowane muzyką, dźwiękiem i akustyką mogą skorzystać z możliwości
poznawania teorii i historii muzyki, a także skorzystać z zajęć związanych z tworzeniem i nagrywaniem swoich kompozycji za pomocą współczesnych technologii.
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Od lewej: Michał Grzeszczuk, Anna Duńczyk-Szulc, Adam Najder i Jacek Krupa dokonują otwarcia Multicentrum tradycyjnym przecięciem wstęgi.

Uczestnicy otwarcia MultiCentrum
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Pierwsza prezentacja w MultiCentrum przy użyciu nowoczesnego sprzętu

W MultiCentrum jest możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii
komputerowych do samodzielnego wykonywania eksperymentów i doświadczeń
naukowych, do poznawania wiedzy z zakresu nauk empirycznych. Miłośnicy techniki mają okazję poznawać metody automatyzacji procesów produkcyjnych oraz
konstrukcję maszyn i robotów, dzięki oprogramowaniu komputerowemu. Moduł
e-Multi umożliwia korzystającym z MultiCentrum dostęp do komputera, z podłączeniem do szerokopasmowego Internetu, drukarki sieciowej i skanera. W trakcie
powstawania jest wypożyczalnia literatury informatycznej, programów i filmów
edukacyjnych na nośnikach elektronicznych. Zajęcia prowadzone w MultiCentrum
będą wspierać naukę języków obcych na różnych poziomach, z wykorzystaniem
metod multimedialnych, gier edukacyjnych i zabaw językowych. We współpracy
z Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie planowana jest realizacja kursów, szkoleń
i warsztatów dla bibliotekarzy oraz nauczycieli różnych specjalności, na różnych
etapach edukacyjnych.
MultiCentrum przedstawia szeroką ofertę dla mieszkańców Skawiny i regionu
w celu podnoszenia umiejętności technologicznych i informatycznych osób korzystających z tej oferty, niezależnie od wieku i poziomu wykształcenia.
Dla najmłodszych uczestników zajęć przewidziane są zabawy integracyjne przy
komputerach z wykorzystaniem oprogramowania oraz klocków do tworzenia modeli
różnych urządzeń, aby pobudzać kreatywność dzieci i rozwijać różne umiejętności.
Oferta MultiCentrum jest skierowana zarówno do użytkowników indywidualnych
jak i do nauczycieli oraz grup uczniowskich. Jest to wspaniała okazja uzupełniania
i rozszerzania tematyki szkolnych zajęć dydaktycznych, a przez to dodatkowej możliwości pracy z uczniami uzdolnionymi. Goście obecni na uroczystości mieli okazję
zapoznać się częściowo z aktualnym wyposażeniem MultiCentrum.
Życzymy panu dyrektorowi Michałowi Grzeszczukowi oraz Pracownikom MultiCentrum realizacji ambitnych planów wykorzystania jego potencjału technicznego
i naukowego, we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną i placówkami oświatowymi
w mieście i gminie. Życzymy, aby to centrum edukacji i rozrywki tętniło życiem i koncentrowało wokół siebie ludzi ciekawych świata i nowych osiągnięć technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
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Kazimiera Skałuba

Członkowie Szkolnych Kół TPS
dla najmłodszych Skawinian

W

ramach współpracy TPS z Miejską Biblioteką Publiczną, w porozumieniu
z Opiekunami SK TPS, z inicjatywy autorki tego artykułu, podjęliśmy nową formę działalności. MBP organizuje spotkania z literaturą dziecięcą dla przedszkolaków
w siedzibie biblioteki. Zaproponowaliśmy dyrektorowi Biblioteki panu Michałowi
Grzeszczukowi włączenie się członków SK TPS w organizację takich spotkań, co zostało przyjęte z aprobatą. Członkowie kół z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
będą czytać dzieciom bajki, opowiadania i wiersze, organizować konkursy dotyczące
treści zawartych w przeczytanych tekstach, w połączeniu z zabawą. W tematykę zajęć
chcemy włączać treści regionalne, aby przybliżać przedszkolakom historię Skawiny
i tradycje regionalne.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się w kwietniu. Grupa przedszkolna z Przedszkola nr 3 w Skawinie, wraz z dwiema wychowawczyniami, przyszła do MBP. Cztery
członkinie SK TPS w Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z opiekunką koła mgr
Moniką Serafin przygotowały wiersze i opowiadania z literatury dziecięcej o tematyce wielkanocnej, odczytywały je, przeplatając teksty minikonkursami związanymi
z ich treścią oraz elementami zabawy. Dzieci były skupione i zasłuchane podczas czy-

Podczas spotkania z literaturą…
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tania. Wszystkie dzieci miały okazję odpowiadać na pytania, wszystkie uczestniczyły
w zabawie. Te bardziej nieśmiałe były ośmielane przez wychowawczynie i uczennice
prowadzące zajęcia.
Pytane o wielkanocne zwyczaje i obrzędy w ich domach chętnie o tym opowiadały.
Mówiły także o własnym udziale w przygotowaniach przedświątecznych, nawet
o uczestniczeniu w pieczeniu ciast. W jednym z konkursów rysowały różne symbole
świąteczne. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Uśmiechnięte buzie dzieci i ich
udział w zajęciach świadczyły o zainteresowaniu tematyką i metodą ich realizacji. Dla
uczennic była to wspaniała pedagogiczna przygoda; chętnie podjęły się tego zadania,
dobrze weszły w swoje role i same miały satysfakcję. Opiekunka koła od czasu do
czasu dyskretnie je wspierała.
Dziękujemy bardzo uczestniczkom: Annie Moskal, Agnieszce Zięcik, Monice Klimie
i Katarzynie Kotuli — licealistkom z ZSO — oraz ich opiekunce pani M. Serafin za
przygotowanie i prowadzenie zajęć. Dziękujemy panu dyrektorowi M. Grzeszczukowi
za możliwość współpracy z MBP w tym zakresie. Dziękujemy również pani Annie
Szatko — zastępcy dyrektora MBP — za wprowadzenie licealistek i ich opiekunki
w charakter zajęć z przedszkolakami.
Następne zajęcia przeprowadzą członkowie SK TPS z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych. Chętni już się zgłosili. Obserwowałam przebieg pierwszych zajęć
i utwierdziłam się w przekonaniu, że warto podejmować tę formę kontaktów z dziećmi. Daje ona obustronne korzyści. Prowadzący zajęcia mają próbkę sprawdzenia się
w dziedzinie dydaktyczno — wychowawczej, a uczestnicy zajęć uczą się i bawią.
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Urszula Wiącek

Fundacja „DAR SERCA — SKAWINA” dzieciom

M

ija kolejny, czwarty już rok naszej
działalności. Jesteśmy, jak dotąd,
jedyną fundacją działającą na terenie
Miasta i Gminy Skawina, a nasze działania koncentrują się wokół dzieci w różny sposób poszkodowanych przez los.
Szczególną troską i pomocą wspieramy
rodziny wielodzietne oraz samotne matki. W statucie fundacji jednoznacznie
określone są cele fundacji i sposoby ich
realizacji, które wyraźnie ukierunkowują naszą działalność. Pomoc świadczymy
w kilku obszarach, z których nadrzędnym jest wspieranie dzieci i młodzieży szkolnej.
W ubiegłym roku szkolnym dzięki pomocy finansowej sponsorów oraz darczyńców
z różnych form pomocy skorzystało 450 uczniów. Wydatkowaliśmy na ten cel kwotę
ponad 28 000 PLN.
Tradycyjnie prowadzimy akcję „wyprawka szkolna”, która ma ułatwić start wielu
uczniom w nowym roku szkolnym. Na wniosek pedagogów szkolnych, którzy najlepiej znają sytuację materialną swoich uczniów, sporządzane są listy dzieci, które
wymagają pomocy w tym zakresie. W roku ubiegłym pomoc taką uzyskało ponad 65
uczniów. Jednak z roku na rok ilość wydatkowanej na ten cel kwoty wzrasta. Powodów jest wiele. Niewątpliwie związane jest to ze wzrostem cen podręczników, jak
również stosunkowo częstą ich zmianą lub taką ich konstrukcją, że nie mogą być wykorzystane przez uczniów w kolejnych latach. Ponieważ rośnie zapotrzebowanie na
taką formę pomocy, opracowaliśmy pewne sposoby oszczędności, kupując podręczniki używane, które przechodzą na własność bibliotek szkolnych i mogą służyć uczniom
kilka lat. Słowa wielkiej wdzięczności należą się p. Danusi Grajny, która od 4 lat wspomaga nas w tej akcji w bardzo cenny i wymierny sposób. Serdecznie jej dziękujemy
i mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę. Pieniądze na ten cel pozyskujemy od
darczyńców, wśród których wymienić należy CEZ Polska — Elektrownia Skawina S.A.,
Bank Spółdzielczy w Skawinie oraz wielu indywidualnych, anonimowych sponsorów
wrzucających datki do skarbon rozmieszczonych w skawińskich sklepach. Podziękowania należą się również Radnym MiG Skawina, którzy od 2 lat na sierpniowej sesji
przeprowadzają zbiórkę pieniężną na zakup podręczników.
Pocieszający jest fakt, iż coraz częściej nowożeńcy proszą gości weselnych, aby zamiast kwiatów ofiarowali przybory szkolne lub zabawki dla dzieci — podopiecznych
naszej fundacji. Mamy nadzieję, że zwyczaj ten upowszechni się w naszej społeczności.
Inną formą pomocy świadczonej przez nas jest fundowanie stypendiów dla uczniów
szkół średnich i gimnazjalnych, którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej
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Wręczenie podziękowań dla sponsorów wyjazdu dzieci SOSW do Berlina

sytuacji materialnej i osiągają dobre wyniki w nauce. Uczniowie otrzymują co miesiąc
stypendium w kwocie 100 PLN, które wydatkowane jest zgodnie z regulaminem między innymi na: zakup podręczników, opłacenie kursów językowych, zakup odzieży
i lekarstw. W roku 2011 z tej formy pomocy skorzystało 12 uczniów uczęszczających
do szkół na terenie MiG Skawina.
Na finansowe wsparcie w opłaceniu stypendiów możemy liczyć na takie skawińskie zakłady pracy, jak: Scholz Polska Sp. zo.o., Grana Sp. zo.o., Bahlsen Sp. z o.o., ZPH
FREZWID Sp.j.
Dążymy do tego, aby każdy miejscowy zakład pracy miał swojego stypendystę,
którego mógłby wspierać w różny sposób. Na razie nie udało się tego zrealizować…
W różny sposób wspieramy dzieci utalentowane np. opłacamy im dojazd do Krakowa do Szkoły Muzycznej, współfinansujemy obozy sportowe dla dzieci trenujących
w różnych sekcjach sportowych lub też pomagamy w zakupieniu sprzętu niezbędnego do dalszego rozwijania ich talentów.
Rokrocznie dofinansowujemy dzieciom wakacyjny wypoczynek lub wyjazdy na
wycieczki i „zielone szkoły”. W minionym roku w ten sposób mogliśmy pomóc ok. 40
dzieciom. Dla niektórych z nich są to pierwsze wyjazdy poza miejsce zamieszkania.
Z wdzięcznością przysyłają nam kartki pocztowe z pozdrowieniami i podziękowaniem, a nawet zdjęcia z pobytu, w którym uczestniczyli dzięki finansowemu wsparciu
fundacji. Ogromną radość i podziękowania okazali, i to na wiele sposobów, Dyrekcja,
nauczyciele oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy
dzięki pomocy finansowej m.in. ze strony fundacji, po raz pierwszy uczestniczyli
w wycieczce do Berlina.
Mimo pomocy wielu instytucji nadal w naszych szkołach są głodne dzieci, dla których często obiad w szkolnej stołówce to jedyny posiłek w ciągu dnia. Wydaje się to
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niemożliwe i nierealne, ale tak naprawdę jest… Każdego roku rośnie liczba dzieci,
którym finansujemy dożywianie w szkole. W ubiegłym roku szkolnym pomogliśmy
w ten sposób 25 uczniom.
Najmilszą i najradośniejszą dla dzieci, ale chyba i dla nas, jest „mikołajowa paczka”,
którą zapoczątkowała kilka lat temu śp. Teresa Morawska. Wspólnie z Zespołem Charytatywnym przy Parafii św. św. App. Szymona i Judy Tadeusza przygotowujemy ponad 300 paczek dla dzieci wytypowanych przez pedagogów szkolnych. Dzięki wielu
darczyńcom, sponsorom i ludziom wielkiego serca w ubiegłym roku paczki dotarły
po raz pierwszy do dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w gminie.
Cieszy fakt, że do akcji coraz częściej włączają się szkoły poprzez organizowanie
wśród uczniów zbiórki zabawek, słodyczy, nowej odzieży. Szczególne słowa podziękowania kierujemy na ręce p. Beaty Drążek z SP nr 2 oraz p. Renaty Mlostek z SP nr
4 w Skawinie — inicjatorkom akcji „I Ty zostań św. Mikołajem” — oraz uczniom i ich
rodzicom za okazane serce i pomoc.
Jesteśmy dumni, iż dzieło zapoczątkowane przez Zespół Charytatywny zainspirowało do pomocy inne instytucje i dołożymy wszelkich starań, aby kontynuować je
w latach następnych.
Podejmowane przez fundację działania pomocowe są wspierane przez różne instytucje. Należą do nich m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum
Kultury i Sportu, Jadłodajnia, Zespół Charytatywny przy Parafii św. św. App. Szymona
i Judy Tadeusza w Skawinie oraz Wspólnota Żywego Różańca przy wspomnianej
wcześniej parafii. Pomoc każdej z wymienionych instytucji bardzo sobie cenimy i serdecznie dziękujemy za wszystko.
Wymiernym efektem tej współpracy np. ze strony CKiS w Skawinie jest możliwość
zaplanowania czasu wolnego dzieciom - naszym podopiecznym dzięki temu, iż otrzymujemy bezpłatne karnety na basen Gubałówka w okresie wakacji oraz częściowo
płatne wejściówki na basen Camena w czasie ferii zimowych. Za przysłowiową „złotówkę” dzieci mogą korzystać również podczas ferii z seansów filmowych w kinie
Piast. Kolejną instytucją wspomagającą jest właściciel lodowiska w Skawinie pan
Tomasz Grajny, który zezwala dzieciom na skorzystanie w wolnym czasie (po konkurencyjnej cenie) z możliwości doskonalenia jazdy na łyżwach na tymże obiekcie.
Serdecznie dziękujemy.
Niezmiernie ważnymi wydarzeniami ostatnich miesięcy są imprezy charytatywne,
w których nasza fundacja występuje jako jeden ze współorganizatorów. W czerwcu
br. w trakcie Tygodnia Teatralnego organizowanego przez Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie wolontariusze fundacji oraz pracownicy Centrum prowadzili kwestę na
leczenie, rehabilitację i zakup protezy dla Zuzi, mieszkanki Skawiny, która straciła
nogę w trakcie wypadku drogowego, wracając ze szkoły.
Kolejną tego rodzaju imprezą charytatywną będą zaplanowane na 23 sierpnia oraz
25 sierpnia 2012 roku koncerty charytatywne na rzecz chorej Paulinki, mieszkanki
Jaśkowic. W trakcie koncertów wystąpi znany i lubiany zespół „ZAKOPOWER”, a dwa
dni później kabaret „KOPYDŁOWO”. W programie imprez przewidziano wiele atrakcji
dla wszystkich pokoleń — od najmłodszych do najstarszych. Będą gry i zabawy dla
dzieci, zabawa taneczna, aukcja, kiermasz rozmaitości, pokaz fitness i inne. Współor— 56 —

Po lewej: Akcja „I Ty zostań Św. Mikołajem” w SP2; po prawej: Dzieci z SOSW na wycieczce w Berlinie
(czerwiec 2012)

ganizatorami koncertów są LKS Wiślanie z Jaśkowic, OSP z Jaśkowic oraz Fundacja
„Dar Serca Skawina”. Ogromna to praca i zaangażowanie wielu ofiarnych ludzi. Na
całością czuwają przede wszystkim panie: Beata Kurek i Renata Osiecka oraz Państwo
Anna i Zbigniew Morawscy.
Wspomnieć wypada, że tradycją tej miejscowości są coroczne koncerty charytatywne na rzecz Paulinki, które ściągają fanów dobrej muzyki i kabaretu. Nie wiadomo
jakimi sposobami inicjatorka tych koncertów Pani Beata Kurek ściąga do Jaśkowic
takie zespoły jak: Feel, Golec uOrkiestra, Marcin Daniec. Pomoc dzieciom to tylko
część naszej działalności, ponad 23400 złotych pochłonęła pomoc osobom dorosłym
znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Oto nasza działalność w liczbach (w roku 2011 r.): koszty wyprawek i podręczników 8045,57 zł; stypendia 16650,00 zł; wycieczki i wypoczynek 6150,00 zł; koszty obiadów 6020,20 zł;
wspomaganie innych organizacji 4161,25 zł; pomoc społeczna 23473,92 zł.
Realizacja zadań statutowych pochłonęła kwotę 64500,94 złotych, którą Rada Fundacji zdobywa poprzez osobiste kontakty z darczyńcami, zbiórki pieniężne do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich, indywidualne wpłaty datków na konto
przez ludzi wrażliwego serca. Wszystkim sponsorom i darczyńcom z całego serca
dziękujemy w imieniu Rady Fundacji, Zarządu Fundacji oraz obdarowanych.
Drodzy Czytelnicy! Jeżeli chcecie włączyć się w pomoc naszym milusińskim z najuboższych rodzin, wpłacajcie dowolne datki na konto: Bank Spółdzielczy w Skawinie:
51 86000002 0000 0097 9364 0001. Liczy się każdy grosz!

— 57 —

Katarzyna Polek

Wernisaż „Haft Kaszubski”

1

czerwca 2012 roku w Dworze Czeczów w Krakowie odbył się wernisaż wystawy
„Haft kaszubski”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Rękodzieła
Ludowego i Artystycznego LUD-ART przy Muzeum Etnograficznym im.Seweryna
Udzieli w Krakowie. Nasze Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo” zostało zaproszone
do wzięcia udziału w tej wystawie. Pod czujnym okiem prezes Stowarzyszenia LudArt pani Jadzi Grucy powstały prace, które wzięły udział wystawie. Wernisaż był
bardzo udany. Na początku zachwycił nas występ Zespołu Pieśni i Tańca Sułkowianie.
Następnie podziwiałyśmy wystawę, która przenosiła nas na chwilę w inny świat. Haft
kaszubski reprezentowany był przez szkoły: żukowską, wejherowską, wdzydzką, pucką, słupską, borowiacką, tucholską, kociewską, chojnicką oraz haft czepcowy. Razemkowo reprezentowały piękne prace wyhaftowane przez panie: Agatę Lasek, Janinę
Żmudę, Zofię Zwierz, Katarzynę Polek, Alicję Fiutowską i Jadwigę Cholewę.

„Razemkowo” na wernisażu haftu kaszubskiego
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Anna Kudela

W Tuwimowie czyli w Korabnikach
„Znamy wiersze Juliana Tuwima” — pod takim hasłem odbyła się pierwsza edycja
gminnego konkursu wiedzowego w Szkole Podstawowej nr 4 w dniu 16 kwietnia br.
W konkursowe szranki stanęli trzecioklasiści — bo oni byli adresatami tego przedsięwzięcia — aż z dwunastu szkół! Jest to przekonywujący dowód zainteresowania
współczesnych dzieciaków przygodami pana Malusińskiego, kłopotami słonia Trąbalskiego i życiem ich rówieśnika, nieśmiertelnego murzynka Bambo.
Konkurs wcale nie był łatwy, ale ogromnie wciągnął i uczestników, i widzów. Obejmował różnorodne zadania. W pierwszym etapie należało odpowiedzieć na dwa pytania
dotyczące treści wierszy, np. co przygotowała pani Słowikowa na kolację, o czym marzył
Dyzio itd. Następnie drużyny losowały umieszczone w balonach zestawy (po dwa cytaty
z różnych utworów). Trzeba było podać ich tytuły. Drugi etap wymagał ułożenia z puzzli
obrazka oraz napisanie tytułu wiersza, który on ilustrował. Kolejna, trzecia faza, była
połączeniem koła fortuny i skojarzeń rekwizytów z utworem, w którym występują. Potem uczniowie dostawali koperty z pociętymi fragmentami wiersza. Należało z tej rozsypanki ułożyć poprawnie cztery wersy Tuwimowego tekstu. Rozwiązanie krzyżówki
wymagało dobrej pamięci i namysłu, by odpowiedzieć, co wiozła lokomotywa w szóstym
wagonie, albo kto wpadł na kurkę, gdy wyrwano rzepkę. Na szczęście członkowie drużyny wspólnie wykonywali to zadanie i zawsze ktoś sobie przypomniał potrzebną wiadomość. Ostatnim, najtrudniejszym zadaniem było czytanie ze zrozumieniem. Można
było na nim „zarobić” aż dwadzieścia punktów, tylko trzeba było w przygotowanym
przez panie nauczycielki opowiadaniu odnaleźć i podkreślić dwadzieścia ukrytych
w nim tytułów wierszy. Najmniejszy błąd w tytule oznaczał utratę punktu. Kilka ekip
zgubił ich własny ulubieniec Bambo: podkreśliły one „murzynek Bambo!”
Mali uczestnicy wykazali bardzo dobrą znajomość dziecięcej poezji Juliana Tuwima. Organizatorki włożyły mnóstwo pracy i pomysłowości, by tak perfekcyjnie opracować i przeprowadzić całą imprezę. Dodajmy, że była to impreza integracyjna.
Uczestniczące w niej dzieci z „piątki” dobrze sobie radziły i na równi z resztą żywo
reagowały na konkretne punkty programu.
Bo konkurs wiedzowy był na pewno najważniejszą, ale nie jedyną częścią spotkania w „czwórce”. Bez przesady można powiedzieć, że w Korabnikach odbył się prawdziwy festiwal poezji Tuwima. Wiersze wielkiego poety były recytowane, śpiewane
i inscenizowane. Wielbiono go na poważnie i całkiem lekko. Tak właśnie mały raper
przekonywał obecnych:
Wie to dziś każdy, duży i mały,
Tuwim poeta to doskonały.

Program artystyczny, przeplatający się z kolejnymi konkurencjami konkursowymi,
pozwalał małym współzawodnikom odetchnąć i złapać oddech, a dla widzów stanowił nie lada atrakcję, bo korabnickie dzieci słyną z rozlicznych talentów. Dorośli przy— 59 —

Ostatnia narada

gotowali pyszny poczęstunek, po którym klasa IIIa zaprosiła zebranych na przygotowane przez siebie urocze widowisko „W Tuwimowie”. Tymczasem Jury zakończyło
pracę i ogłoszono wyniki:
I miejsce zdobył zespół z Borku Szlacheckiego.
II miejsce osiągnęła Szkoła Podstawowa nr 1.
III lokatę uzyskała Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach.

Ale zupełnie szczerze myślę, że w tym konkursie sam udział był sukcesem i świadectwem poważnych zainteresowań i możliwości uczestników. Gratulujemy więc
serdecznie im, przygotowującym ich nauczycielom, a przede wszystkim — nauczycielom, Dyrekcji, Dzieciom i Rodzicom, związanym z korabnicką szkołą. Włożyliście gigantyczny wkład pracy, ale warto było.
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Wiersze Seniorów

S

tałym punktem porządku wtorkowych spotkań w Seniorku jest kącik poetycki.
Czytuje się w nim wiersze znanych i uznanych poetów, ale przede wszystkim seniorzy, którzy sami parają się pisaniem, prezentują swoje utwory. Jest ich kilkoro.
Systematycznie podejmują trud zmagania się z zawiłościami ojczystej mowy, by
w nieszablonowy sposób wyrazić swe doświadczenia, nastroje, niepokoje i tęsknoty,
by — jak pisał Norwid — „odpowiednie dać rzeczy słowo”. Jest w tym coś bardzo
osobistego. Każdy taki wiersz, przeczytany publicznie, jest jak uchylenie przez autora
furtki do jego doznań, do sposobu przeżywania świata, a także — do refleksji.
Oddajmy głos Autorom.
Cecylia Suder

Szczęśliwość przemija

Czas wszystko zmienia
Dzień po dniu — powoli
Zatracasz marzenia
To co było ważne — już znaczenia nie ma.
Słońce świeci — tak samo
Podobnie pachnie ziemia
Tylko w twoim sercu
Już radości nie ma
Przywołujesz na pamięć
Odległe zdarzenia
To już nie rzeczywistość
A tylko — wspomnienia
Twój umysł powoli
Gęsta mgła spowija
Szkoda że szczęśliwość
Tak szybko — przemija.

Gdzie jesteś?

Na Twój temat
strumień mruczy
na Twój temat
słowik śpiewa
Czy wiatr niesie
oddech ziemi?
nie — to głosu
Twego — echa
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rozproszone gdzieś
w kosmosie
powracają do mnie
co dzień
Powiedz miły
gdzie jesteś
gdy cię przy mnie
nie ma?

Mamo — nie płacz
Od godziny się
żegnamy
podnosimy
znów siadamy

już niewiele
wspólnych spraw
a tęsknoty —
coraz więcej
jutro
z Tobą — odleci
cudny zapach
w polskiej ziemi
zaklęty […]
rwąca rzeka łez
spływa
z moich rzęs
pytam szeptem
w tamtą ziemię
wrosłaś ?
potwierdzenia
widzę gest

Wzrok twój
nieobecny
wreszcie rzekłaś
„mamo — nie płacz
mnie jest ciężej
ja tam jedna
was tu
więcej”
usta ci zadrżały
mnie — serce
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łzy otarłam
wierszem

Zgarną sprzed nosa

Myślisz — muszę? — nic nie muszę
Życie pisze scenariusze
Inni zgarną ci sprzed nosa
Że zostaniesz — niemal bosa
Sprawiedliwą chcesz być w życiu?
Musisz trzymać to w ukryciuByle głupek cię wyśmieje
I przekreśli twe nadzieje
Złudzeniami żyć wciąż będziesz
Lub prawości się wyzbędziesz
Zboczysz z drogi swej obranej
Lub zagłodzą cię — na amen

Jesień — zimie
na polanie
słodka zieleń
zamienia się
w szare siano

las
w duecie
z czarną chmurą
cicho pomrukują
z pól
w pośpiechu
umyka
wszelkie ziarno
kolby kukurydzy
tarcze słonecznika

z sadów
owoc znika
niebo
czeka niecierpliwie
pragnie
puste pola
bielą — polukrować
biel
jest zimie
wierna
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pamiętasz?
zima
położyła białe dywany
a myśmy po nich
stąpali
nigdy więcej
to się
nie zdarzy?

nie przestanę
marzyć
Zuzanna Wędzicha

Kołysanka dla Asi

Cichutko zapada zmrok,
a fale kołyszą łódź,
migocą gwiazdki na niebie,
mrugają tylko do ciebie

Śpij sobie spokojnie
i nie myśl o troskach dnia.
Za chwilę czarodziej księżyc
Zobaczy, że śpię i ja		

bis

Na morzu nastała cisza
i księżyc objął tu straż,
Uśmiechnij się więc radośnie
bo sny przepiękne masz

bis

Cichutko zapada zmrok,
zasnęły lale i miś
wietrzyk muska nam twarz
powiewa spokojnie z fal.

Gdzie jesteś, mój wierszu?

Gdzie jesteś, mój wierszu?
Szukałam ciebie w wiatru powiewie,
Szukałam ciebie w śpiewie skowronka,
Szukałam ciebie w jasnym dniu,
o zmroku przy blasku księżyca
i gwiaździstym niebie
Znajdę cię zawsze, na każdym kroku,
Aby tylko muza dodała uroku.
Odpoczynek w parku
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Ziemia nasza,
Cząstka świata,
ukryte życia skarby.
W aksamitnym kubraczku
wychyla się kret.
Jest tak piękny, jakby
wyszedł od krawca.
Siedzisz spokojnie
w parku na ławce
a tu umyka
chrząszcz — biegacz.
To jakaś magia.
Idziesz dalej w słońcu
Coś błyszczy na kwiecie
to złotka niczym broszka
lub najpiękniejszy kwiat
w ślubnym bukiecie.

Jesień w parku — Skawina
Idziesz wesoło ścieżkami
słysząc szelest jesiennych liści.
Szurasz butami,
Odskakują wielkimi płatami,
Chwytasz do ręki
bo piękne, jakby malowane:
jest czerwień, złoto słońca
brąz ciemny i resztki zieleni.
Dzieci śmieją się wesoło
chwytają naręcza
podrzucają do góry
Wielki gwar dookoła
tylko w parku spokojnie
wesoło.
Uśmiechnąć się możesz,
usiądź na ławce
spójrz do góry
nad głową pajęczynowe sito
olbrzymich drzew
stoją niczym rycerze
pilnując na wzgórzu Sokoła.
Stanisław Wójcik

Czemu?

A odjechać od niej nudno
I przyjechać do niej trudno
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Pożegnałem co kochałem
Podarunek łączy nas
Prawą ręką jej dawałem,
Druga ręka liczy czas

Powrócę do niej, będę w dom jej wchodził
Będę się zawsze z nią kłócił, całował i godził.
I spytasz czemu, na domiar złemu? …
By westchnąć szczerze — ach, czemu i czemu?

Chleb

Pachnie chleb. Złoty, okrągły chleb.
Jak ten “co złączył złote ziarna”
Przekrojony przez ojca jak zawsze na krzyż
Podzielony rękami Matki, co pachną chlebem.
		
Łączy wszystkich ze sobą
		
i z niebem i nas tu przy stole pod obrazami.
		
Świętość Krzyża, uśmiechy świętych nad głowami.
Kromka naszego chleba powszedniego
Boży dar — dar miłości dla każdego.
Czy jest coś piękniejszego?

Dożynki

Gospodarzu nasz, gdzie ty zboże masz?
Mam go jeszcze na dostatek dla siebie
i moich dziatek — z moich dawnych lat!
		
Ty rolniku nasz, co w tej skrzyni masz?
		
Mam tam jeszcze bochen chleba
		
Rozdam kiedy będzie trzeba, gdy nadejdzie czas!
Gospodarzu nasz, gdzie dziś snopy masz?
Nie mam snopów, bo nie trzeba,
Unijnego dadzą chleba, gdy nadejdzie czas!

Podkrakowskie klimaty

Z chłopskiej chałupy jest
mój początek,
od rozszumiałej zieleni,
tu pracowałem na mój kęs chleba,
na każdą radość z mej ziemi.
Chodziłem tutaj boso po polach
za oraczami, żeńcami
i byłem zawsze szczęśliwy
		
z ojcem
nad pszenicznymi kłosami.
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A kiedy wieczór od pól się wznosił,
lubiłem patrzeć na wioskę,
lubiłem nucić przyśpiewki wsiowe
jak wieś zwyczajne i proste.
Tam turkot wozów szedł
		
od pagórków
wsi mojej odgłos swojski,
tam poznawałem życie surowe
jak ojca dłonie szorstkie.
Chato rodzinna, chato
na wzgórzach,
z tej wioski podkrakowskiej,
ja ciebie kocham jak własną
		
matkę
z każdym powrotem mocniej.

5. Pioseneczka o marzeniu

Wymarzyliśmy cię, Polsko w słonecznej koronie,
kolorowe krakowianki tańczyły nam w snach,
byłaś łąką, byłaś wiosną, kwitnącą jabłonią
i pachniało świeżym chlebem wniesionym
pod dach…
Ref. Ale coś się nie udało w chlebie jest zakalec —
jedno co nam pozostało, to prawo do marzeń.

Każdy jest w marzeniu bratem, wyciągnięte dłonie
wolność czysta i przejrzysta jak wzruszenia łza,
bohaterów kryształowych dalibyśmy światu,
żeby dumnie, żeby godnie świecił prawdy blask…
Ref. Ale coś się nie udało w chlebie jest zakalec —
jedno co nam pozostało, to prawo do marzeń.
Coda: Trzeba marzyć, trzeba kochać
Ten miraż w koronie.
bo bez marzeń nie dojdziemy
do t e j w y m a r z o n e j!

Róża

Byłaś, jesteś i będziesz
Mego serca radością
Kochałem Cię za skromność
Za dobroć, za pobożność
Bo Ty kochałaś Boga
Ludzi i Matkę Świętą
Bo Ty dla moich dzieci
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Byłaś matką najlepszą
Za Twoje czyste serce
Za oczu czystą radość
I za mój sen spokojny
Za naszą dobrą starość
Byłaś ze mną wytrwale
Tak — wiernie i tak długo
Dziękuję Ci za wszystko
Za miłość — jedną różą
Jadwiga Zacharzewska

O SKAWINIE NA LUDOWO

Tu u nas w Skawinie
mamy klub “Seniorka”,
który z tego słynie,
że się można spotkać.
		
Czas seniorom płynie
		
miło i na zdrowie,
		
co się w klubie dzieje,
		
piosenka ci powie.
refren:
O ho, ho bo w Skawinie
wszystko dzieje się jak w kinie.
O ho, ho, bo w Skawinie
wirtualny płynie czas.
		
We wtorkowe południe
		
piosnka parkiem leci
		
dziwują się starzy
		
dziwują się dzieci,
Że takie śpiewanie
z pałacyku niesie
jakby nie po parku,
ale letnim lesie.
		
Czasem z ciekawością
		
słuchamy bajania
		
o prastarych dziejach,
		
które wskrzesza Ania.
O dzielnym sokole
o pięknej dziewczynie
o Kazimierzu Wielkim
o mieście Skawinie.
		
Poznajemy rody,
		
pracę i zwyczaje,
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tak się miasto nasze,
		
bliższe sercu staje.
Chodzimy w plenery,
kąpiemy w basenie,
Zdzicho czyta wiersze
Felek wznosi pienie.
		
Marylka przygrywa
		
Gosia podśpiewuje
		
Zosia niespodziankę
		
nową nam szykuje.
Panie wystrojone
Panowie z żurnala
i nikt się nie skarży,
że mu coś nawala.
		
Wieczorami tańce
		
także się zdarzają
		
no, bo hulaj dusza
		
kiedy jej zagrają.
Przeminęło lato
przeminęła jesień
przecież zima także
wkrótce się wyniesie.
		
A gdy przyjdzie wiosna
		
i do nas zapuka
		
spytamy kukułkę
		
setkę nam wystuka.

BEZSENNOŚĆ

Noc z księżycem
Spuchniętym jak gęba,
kiedy ząb rozboli.
Z czarną wroną
na odlocie dymu
z wygasłego dnia
w ramie okna,
uśpioną w bezsenności
o beztroskie jutro.
Noc niespokojna niewiadomym
z sercem tkniętym bezsilnością
jak paraliżem.
A sen ciągle dalej
choć poranek bliżej.
Nic, że to już północ
dzień od dnia oddziela
i że się w pościeli
przewróciłam nie raz.
Me myśli rozdarte
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między dwie przestrzenie
stoją niby błazen
na bezsnu arenie.
Toć widownia pusta
nie dostałam brawa
próżne ich dręczenia
nie czeka ich sława.
O niechby Morfeusz
w bożka łaskawości
wpuścił na swe łono
obolałe kości.
Niechby odetchnęło
osłabione ciało,
by się z nowym słońcem
znowu żyć zachciało.

SPÓDNICZKI

Trzymam w ręce
skrawek nieba
szafirowy z gwiezdnym pyłem
szyję z niego dla ciebie
spódniczkę na bal.
Kiedyś był żółtą plamką
w czarne kropeczki
podskakującym jak piłka
choć na jednej nóżce.
Potem miałaś na sobie
skrawek nadziei.
Wypłynął falą radosną
z naturalnego portu
szukać człowieczych korzeni
chciał rozwiązać zagadkę
genetycznego łańcucha
uparcie, ambitnie, pracowicie.
I jeszcze ten biały jak mgła,
w którym sunęłaś jak obłok
ku szczęściu.
Czekało u bramy kościoła
szaroperłowe — stateczne
choć serce biło w nim
jak Zygmunt
aż podrygiwał gors
białej koszuli.
I ten brązowy jak ziemia
haftowany barwnymi kwiatami.
w niej zdobywasz codzienny chleb.
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Jakiej jeszcze barwy będą twoje
spódniczki, córeczko?

DO WISŁAWY

Twoje wiersze są oczywiste
Proste i jasne jak truizmy,
A przecież takie uroczyste,
Kiedy się w treść ich ustroimy.
Na formę wiersza, który piszesz
Słowa zakładasz jak sukienki
W barwach stosownych na okazję,
W jednych śpiewane są piosenki
Inne właściwe na orację
Albo na wykład — filozoficzny.
Te są podszyte życia prozą,
Tamte zaś w stylu romantycznym.
A każda z nich kreację tworzy
Z dodatkiem wdzięku jak korale
Dodatek ważny — wnętrze zdradza
Tak! W stroju ważne są detale.
Ta troska Twoja o szczegóły
Jest niby kropla woni
Pachnie finezją i lekkością
Z jaką myśl jedna drugą goni.
Tak lubię z Tobą pójść do parku
Usiąść pod drzewem jak pod lipą
Siadywał kiedyś w Czarnolesie…
I aby wokół było cicho.
Wtedy usłyszeć mogę łatwo
Bicie poezji pod strukturą
I chwile stają się ciekawsze
Życie się toczy mniej ponuro.
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Anna Kudela

Patroni naszych ulic —
Ks. Walenty Stanisław Troska

U

lica Księdza Walentego Troski nie
należy do najdłuższych ani najbardziej reprezentacyjnych w Skawinie, ale
ma co najmniej dwie zalety: leży w samym sercu miasta, równolegle do północnej strony Rynku i stanowi najkrótszą
drogę, łączącą kościół i magistrat poprzez
króciutki odcinek ul. S. Batorego. To położenie można uznać za symbol życia jej
patrona, życia poświęconego bez reszty
Bogu i Kościołowi oraz mieszkańcom rodzinnego miasta.
Ks. Walenty Stanisław Troska był skawinianinem, synem bogatego mieszczanina,
żyjącym na przełomie XVI i XVII wieku.
Miał trzech braci: rodzonego Tomasza
i przyrodnich: Sebastiana i Seweryna. Nie
znamy nawet w przybliżeniu jego daty
urodzenia, ale z wszelką pewnością przyszedł na świat z końcem szesnastego stule- Nagrobek ks. Walentego Stanisława Troski
cia, bo w 1602 r. został wpisany w poczet
studentów (studiosorum) Akademii Krakowskiej. Po ukończeniu studiów został jej profesorem i chyba pełnił jakieś ważne funkcje we władzach uczelni, bo przez wieki przypisywano mu stanowisko rektora. Widnieje
ono na nagrobku ks. Troski, znajdującym się w obejściu kościoła. Badania historyczne tej
hipotezy nie potwierdziły. Nie będąc rektorem był jednak z krakowską uczelnią mocno
związany przez całe życie. Był także kanonikiem i członkiem kapituły krakowskiej.
Serdecznie kochał swe rodzinne miasto. Znany był z dobroczynności wobec biedaków,
a także z życzliwej pomocy wobec ludzi, którzy popadli w chwilowe tarapaty materialne.
Wspierał ich pożyczkami udzielanymi na taki okres, jaki był potrzebny, by odzyskali
równowagę finansową. Robił to zupełnie bezinteresownie, co jest szczególnie ważne, bo
już wówczas kredyty tanie nie były a i lichwiarze zbijali majątki cudzym kosztem.
W dawnych skawińskich opowieściach mówiono, że ks. Walenty na pogrzeb własnego
brata Tomasza musiał pożyczać pieniądze, bo wcześniej rozpożyczył całą gotówkę, a nie
chciał ani ponaglać dłużników do zwrotu, ani sprzedawać ojcowizny. Świadczy to o jego
ogromnej dobroci i gotowości do ofiar, gdy ktoś potrzebował pomocy.
W 1619 r. ks. Walenty Troska spisał swój testament, zawierający niezmiernie cenne
darowizny dla skawińskiego kościoła i szkoły. Zapisał im swój ogromny, jak na owe
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czasy, księgozbiór, przechowywany w skrzyniach u wójta skawińskiego oraz u mieszczan Bandurkiewicza i Świechowicza, zobowiązując wyznaczonych opiekunów do
systematycznej troski o powierzone im dobro. Ofiarodawca był człowiekiem o złotym
sercu, ale i o wielkim rozumie, znającym ludzkie słabości. W swym testamencie dokładnie określił, kto ma się zajmować księgami, komu je można pożyczać i jak dokumentować wydanie księgi:
On ich będzie dawał do użytkowania tak kapłanom jako rectori schoale, uczyniwszy notę, gdzie i komu
czego pożyczuje1.

W przypadku, gdyby ktoś nie szanował książki, należało mu ją natychmiast odebrać
i nigdy więcej nie pożyczać, a zagubione dzieło należało odkupić. Może jestem w błędzie, ale te wszystkie szczegółowe opisy wydają mi się pierwszym w Skawinie regulaminem bibliotecznym. Nie ulega wątpliwości, że jako donator swego księgozbioru
ks. Troska zapoczątkował bibliotekarstwo w naszym mieście.
Jeszcze ważniejszy okazał się jego zapis na rzecz tutejszej oświaty. Utworzył on
tzw. fundusz szkolny, na który składały się pola uprawne, kawał łąki oraz dom i stodoła. Było tego około 20 morgów. Nieruchomości te wypuszczano w dzierżawę,
a dochód z niej w całości przeznaczano na potrzeby szkoły. Dobry Ksiądz Kanonik
zapewne nie przypuszczał, że nadchodziły kolejne wojny i długa, półtorawieczna
niewola, że wielki pożar obróci w perzynę i kościół, i szkołę, i że to właśnie jego
fundusz szkolny umożliwi w tych ciężkich czasach nieprzerwaną działalność naszej
szkoły. Funkcjonował on trzysta lat! Dopiero w połowie okresu międzywojennego
sprzedano ziemie zapisane testamentem, aby dokończyć budowę nowej pięknej
szkoły, mieszczącej dziś Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Szkołę Podstawową
nr 2 im. Kazimierza Wielkiego. Tak, tak — z dobrodziejstw legatu ks. Troski korzystamy do dziś!
Ksiądz Walenty odszedł do Pana 16 stycznia 1622 r. Pochowany został na skawińskim cmentarzu koło kościoła parafialnego. Gdy po dwustu latach cmentarz przenoszono nieco dalej, na pagórek nazywany Na Spalonem, uroczyście ekshumowano
wszystkich spoczywających na nim, przenosząc ich szczątki na nowe miejsce. Wszystkich, z wyjątkiem ks. Troski. Tutaj przecież było jego miejsce, przy kościele, gdzie go
ochrzczono i któremu wiernie służył, wśród mieszkańców miasta, które kochał.
Pamięć o dobrym człowieku przetrwała stulecia. Rodzice przekazywali ją dzieciom,
kolejni duszpasterze swoim następcom. Po odzyskaniu niepodległości nazwano jedną
z ulic jego imieniem, a chociaż tabliczka z nazwiskiem ks. Troski znikła na dłuższy
czas, to przecież zawieszono ją z powrotem, gdy to tylko stało się możliwe. Obecnie
imię ks. Kanonika nosi także skawińska jadłodajnia dla ubogich. To dobrze; trzeba
upowszechniać pamięć o nim, bo jak pisze Barbara Nawrot:
w naszej konsumpcyjnie nastawionej społeczności altruizm, bezinteresowność i ofiarność, które uosabiał ks. Walenty Troska, stanowią wartość godną upowszechniania.
1

Cytuję za: B. Nawrot, O ks. Walentym Stanisławie Trosce słów kilka, „Informator TPS” 1989, nr 20.
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Anna Kudela

Powrót do tradycji

Z

aczęło się od kuluarowych rozmów podczas spotkania opłatkowego: rozmowom,
wspomnieniom w szerszym i węższym gronie nie było końca. W rezultacie okazało się, że nam zabrakło czasu, by zamienić chociaż kilka zdań z każdym, z kim pogadać
chcieliśmy.
— Za rzadko się spotykamy! — westchnął ktoś z Przyjaciół Skawiny.
— Pewno! Dwa spotkania w roku? Co to jest?! — przytaknął inny.
— Dawniej były wycieczki, ogniska… Zróbmy coś! — zaproponował trzeci.

To „zróbmy coś” powróciło w maju podczas Walnego Zgromadzenia i przybrało
formę wniosku: Zarząd TPS zorganizuje dla członków ognisko. Wniosek został przyjęty i tak się wszystko zaczęło.
Najpierw długo rozważaliśmy wybór miejsca. Może za Gubałówką albo na starorzeczu? Nie, tam nie można. Miejsce za Gubałówką jest zbyt odległe, a starorzecze to
przecież zieleń miejska, nie można jej niszczyć. W dodatku możemy wdepnąć na teren
prywatny, co bez uzgodnienia z właścicielami byłoby naruszeniem prawa. Ktoś podsunął pomysł: spytajmy w Centrum Kultury i Sportu — na pewno lepiej, niż my orientują się w możliwościach. Rzeczywiście otrzymaliśmy świetną radę: można zapalić
ognisko nad Skawinką w sąsiedztwie boiska piłkarskiego! Plener jest piękny, a dobry
dojazd ułatwi i dotarcie na miejsce ludziom mniej zaprawionym w chodzeniu, i dowiezienie wszystkiego, co organizatorzy przygotują.
Impreza była składkowa, bo pomysłodawcom marzyło się małe co nieco w starym,
skawińskim stylu: pieczone kiełbaski, smakowita grochóweczka, chlebek ze smalcem
i skwareczkami — przysmaki, których nasze prawnuki pewno już nie będą znały.
Rozesłano stosowne zaproszenia i tu zaczęły się schody: wszystkie wysłano w jednym dniu, ale nie wszystkie dotarły w porę do adresatów. Poszkodowanych serdecznie przepraszamy! Na przyszły rok postaramy się wymyślić jakieś dodatkowe zabezpieczenie od takich niefortunnych i, dalibóg, niezawinionych wpadek.
Przygotowań było mnóstwo, ale na szczęście rąk do pracy też nie brakło. Bardzo
chcieliśmy, żeby to spotkanie przy ognisku się udało. Nasi przyjaciele z Klubu Seniora,
Maryla Borowiecka i Feliks Szczypczyk obiecali poprowadzić wspólne śpiewanie i pomuzykować we dwoje, a to już była gwarancja, że będzie dobrze.
Dobrze? Akurat! Słoneczna, letnia pogoda załamała się nagle, oziębiło się i zaczął
padać ulewny deszcz. Jakże tu marzyć o ognisku? Przyjaciele Skawiny nie poddają się
jednak łatwo. Nasza nieoceniona Ewa, przewodnicząca zarządu, porozumiała się
w sobotni poranek z dyrektorem CKiSu J. Bysiną, który oddał nam do dyspozycji budynek TKS Skawinki z dużym, krytym tarasem. To uratowało naszą imprezę — dziękujemy, Panie Dyrektorze! Bo potem już była sama radość. Koło południa deszcz ustał
i choć na zewnątrz było chłodno, mokro i chmurno, to nastroje uczestników były
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Cała sala śpiewa z nami! (fot. Małgorzata Kopeć)

słoneczne, a to przecież najważniejsze. Zebrała się nas czterdziestka. Ogniska się nie
udało zapalić, ale parę osób zakręciło się koło pożyczonego od TKS Skawinka grilla
i wkrótce z dołu zaczęły napływać smakowite zapachy.
Sygnałem rozpoczęcia spotkania był śliczny Walczyk o Skawinie, odśpiewany
przez Marylę i Felka. Drukowaliśmy jego tekst; dodam tylko, że pełni on rolę nieformalnego hymnu Klubu Seniora. Śpiewano chóralnie i w duecie, bo objawiły się
nowe talenty: oczarowali nas pięknymi głosami Małgosia Janiec-Jania i Adam Woźniczka. Po kilku słowach powitania i wysłuchania dwóch wierszy odczytanych przez
ich autorkę K. Skałubę rozpoczęliśmy biesiadowanie. Płynęły pieśni i piosenki,
wnoszono coraz to nowe potrawy i wtedy na chwilkę przycichał gwar. Bo też co to
było za jadło! Kiełbaski, równiutko przypieczone, dzieło płk. Grodeckiego i Mariusza, kusiły chrupiącą skórką i soczystą różowością wnętrza. Ich smak podnosiły
przepyszne, domowe ogórki kiszone, których ogromny słój przyniosła Ewa Tarnopolska. Przywieziona w termosach grochówka, ugotowana przez Zosię Grodecką
miała iście królewski smak i aromat. W moim przewlekłym życiu takiej pysznej nie
jadłam. Państwo Grodeccy również zrobili smalec ze skwarkami, którego smak
przypominał nam dzieciństwo. Na deser podano upieczone przez Czesię Kopeć
i Wandę Pabian ciasto, które miało tę właściwość, że samo rozpływało się w ustach.
One też były jego fundatorkami. Wody mineralne oraz soki i wszystkie nakrycia —
jednorazówki zasponsorował p. Andrzej Woźniczka, właściciel znanej firmy Stokrotka. Dzieląc czas między rozmowy, śpiewanie i jedzenie czuliśmy się naprawdę
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zbratani, jak w rodzinie. Posypały się żarty i kawały. Muzyka grana przez Marylkę
i Felka sprawiła, że nogi same podrywały się do tańca. Troszkę zsunięto stoły i na
tarasie pojawiły się pary taneczne.
Nie było żywego ognia, nie trzaskało płonące drewno i nie sypały się iskry z ogniska, ale mimo to było świetnie.
Spotkanie udało się dzięki staraniom bardzo wielu ludzi; o niektórych już pisaliśmy — wymieńmy pozostałych: nabiegał się co niemiara Mariusz Tarnopolski, załatwiając sprawy formalne wespół z mamą Ewą; Adam Woźniczka zafundował węgiel drzewny do grilla; Agnieszka i Kasia przygotowały nakrycie i zajęły się
podawaniem do stołu. W rodzinie naszej pani Przewodniczącej chyba tylko nieletnie wnuki nie przyłożyły ręki do przygotowań. Najeździł się po mieście p. Grodecki,
załatwiając zaopatrzenie. Całość uwieczniła na doskonałych zdjęciach nieoceniona
p. Małgorzata Kopeć. Dodatkowy sobotni dyżur „trafił się” gospodarzowi klubu
Skawinka p. Krzysztofowi Wróblowi. Wasz trud, Kochani, zaowocował radością
czterdziestu uczestników. Dziękujemy, bardzo dziękujemy! A za rok spotkamy się
znów w plenerze.
Kazimiera Skałuba
Płonie ognisko

Za te trzydzieści lat, które minęły
Za te kolejne, które się zaczęły
Za to, że razem tu przebywamy
Naszą tradycję dziś odnawiamy

Wznieśmy toasty wodą źródlaną
I zaśpiewajmy piosenkę znaną.
Nie szumią knieje, ale jest ognisko
Połączmy dłonie i stańmy blisko.

Bo takie chwile jednoczą ludzi
W sercach się nowa nadzieja budzi.
Trzeba nam chętnych rąk do działania
Tak wiele zadań jest do wykonania

W pracy dla miasta, które kochamy
Jego historię wciąż utrwalamy.
Niech Towarzystwo Przyjaciół Miasta
W jego codzienność coraz mocniej wrasta.
Płonie ognisko, iskry w górę lecą…
A nasze oczy jak ogniki świecą.
Niech pozostaną urocze wspomnienia…
Pogoda ducha, która życie zmienia.
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Czesława Kopeć

Sztafeta TPS z „Trzeźwym umysłem”

D

nia 26 maja br. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Gimnazjum nr 1 w Skawinie przy współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie po raz kolejny przygotowali rodzinną imprezę środowiskową przebiegającą pod hasłem ogólnopolskiej
kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Organizatorzy stworzyli mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny, radosnego bycia
razem, bliżej siebie. Hasło Skawińskich Dni Profilaktyki, których elementem była
przygotowana impreza głosiło: „Bądź bliżej dziecka — uchronisz je od uzależnień”.
Imprezę uroczyście otworzył burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, który życzył wszystkim uczestnikom sukcesu w zawodach i dobrej zabawy. Jak zawsze
na uczestników czekało wiele atrakcji, a wśród nich zawody sportowe, konkursy profilaktyczne, występy wokalne, występy artystyczne i widowiskowe pokazy: lekcja
salsy kubańskiej, pokaz zumbai fitness. Dorośli mieszkańcy Gminy mogli zapoznać się
z ofertą i działalnością Centrum Wspierania Rodziny, w specjalnie przygotowanym na
tę okazję stoisku promocyjnym. Pracownicy Centrum dystrybuowali materiały informacyjne i edukacyjne (broszury, ulotki, informatory i inne) oraz gadżety promujące
kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Konkurencje sportowe rozpoczął „bieg krasnali”, dzieci do siedmiu lat, gdzie jak zawsze walka okazała się niezwykle ambitna i żarliwa. Kolejno startowały starsze grupy
wiekowe. Ciekawym elementem imprezy były zawody rodzinne, w których rywalizowało ze sobą 18 rodzin w konkurencjach sprawnościowych. Podobnie jak w roku ubiegłym, szczególną częścią imprezy był bieg sztafety honorowej, składającej się z czteroosobowych drużyn jednej profesji czy danego środowiska. Do sztafety zgłosiło się
dziesięć zespołów: Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej, Radnych Rady Miejskiej w Skawinie, nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Skawinie, pracowników i sympatyków Centrum Wspierania Rodziny
w Skawinie, Prawicowego Bloku Samorządowego Skawina, Ratowników Centrum Wodnego Camena, Banku Zachodniego WBK, Miasta Partnerskiego Skawiny — Turcianskich
Teplic z Burmistrzem Michałem Sygutem na czele. W tej wyjątkowej grupie zawodników znalazła się również sztafeta Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W konkurencji
wystartowały nasze członkinie: Halina Lech, Czesława Kopeć, Wanda Pabian oraz Magdalena Tarnopolska. Samozaparcie, poświęcenie, wola walki, chęć dobrej zabawy motywowały zawodników do osiągnięcia jak najlepszego rezultatu. W rezultacie sztafety
zajęły następujące miejsca: I miejsce — sztafeta Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej; II miejsce — Ratownicy Centrum Wodnego Camena III miejsce — Bank Zachodni WBK; IV miejsce — Turcianskie Teplice.
Nasza sztafeta, podobnie jak pozostałe drużyny, zajęła miejsce V. Jednakże, jak głosiło hasło widniejące na transparencie przygotowanym przez członków TPS, którzy
głośno i z zapałem kibicowali naszej reprezentacji: „Nieważne jest miejsce na podium.
Liczy się idea. TPS najlepsze jest”.
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Sztafeta honorowa Towarzystwa Przyjaciół Skawiny z Adamem Najderem, Burmistrzem Miasta i Gminy
Skawina (fot. Małgorzata Kopeć)

Finał imprezy uświetnił koncert Jana Wojdaka z zespołu „Wawele”, Kawalera Orderu
Uśmiechu, świetnie bawiąc zgromadzoną publiczność. Wspaniałą zabawą uczestnicy
imprezy udowodnili, że życie wolne od nałogów może być piękne, ciekawe i pełne radości! Mamy głęboką nadzieję, że udział w sztafecie honorowej Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny wpłynął na popularyzację organizacji wśród mieszkańców Gminy Skawina.
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Stanisław Grodecki

25-lecie istnienia Towarzystwa Miłośników
Ziemi Zatorskiej

J

ednym z celów statutowych Towarzystwa Przyjaciół Skawiny jest rozwijanie różnych form współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach statutowych. Realizując go współpracujemy między innymi z Małopolskim Związkiem
Regionalnych Towarzystw Kultury, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Klubem Przyjaciół Wieliczki i wieloma innymi. W ostatnim okresie do grona współpracujących z nami stowarzyszeń dołączyło Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej.
Okazją do zacieśnienia współpracy był jubileusz 25-lecia istnienia TMZZ, w którym
uczestniczyło około 170 zaproszonych gości. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 16
czerwca w Zatorze. Nasze Towarzystwo w tych uroczystościach reprezentowali Ewa
Tarnopolska, Kazimiera Skałuba, Jan Liskiewicz, Stanisław Grodecki oraz Mariusz
Tarnopolski. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Jerzego. Mszę koncelebrował ks. Jacek Wieczorek — proboszcz zatorskiej parafii oraz ks. Władysław Pilarczyk z Krakowa, który jest założycielem i pomysłodawcą zrzeszenia się Regionalnych Towarzystw Kultury Małopolski
oraz zastępcą redaktora naczelnego rocznika „Małopolska”. Mszę uświetnił chóralny
śpiew pań z Regionalnej Izby z Zawoi-Gołyni pod kierunkiem pani Zofii Bugajskiej.
W okolicznościowej homilii ksiądz Władysław Pilarczyk mówił o potrzebie zachowania tradycji i szacunku dla przeszłości, o konieczności włączenia młodego pokolenia
w działania regionalnych towarzystw, aby pogłębiało wiedzę o miejscu, gdzie samo
będzie tworzyć historię, gdzie będzie żyć i pracować. Po mszy św. uczennice Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Zatorze opowiedziały barwnie ponad 600-letnią historię
zatorskiego kościoła, co było żywym przykładem na wezwanie skierowane w homilii,
że TMZZ łączy swoją przyszłość z młodym pokoleniem. Wystąpienie Marysi Owczarek,
Aurelii Ćwiertni, Joasi Strug i Justyny Szatanik spotkało się z zasłużonymi słowami
uznania ze strony zgromadzonych w kościele Regionalistów. Pan Marek Szmyt uzupełnił historię zatorskiego kościoła, oprowadzając wokół niego i udzielając odpowiedzi na
pytania gości. W dalszej części goście udali się na dziedziniec pałacu Potockich, gdzie
mogli podziwiać ogród pałacowy, zaś sam pałac tylko z zewnątrz. Niestety drzwi pałacu
pozostały zamknięte, a pałacowe sale pozostały niedostępne, mimo że wśród gości była
pani Krystyna Bnińska - Jędrzejewicz z rodu Potockich. Pozostaną zdjęcia na tle sypiących się murów pałacowych oraz soczystej zieleni ogrodu przypałacowego.
Następnie goście uczestniczący w jubileuszowej gali udali się do pomieszczeń TMZZ,
gdzie panie Maria Madej i Krystyna Zaporowska prezentowały zbiory i dorobek towarzystwa, a wystawę kapliczek i krzyży przydrożnych ziemi zatorskiej prezentował pan
Wiesław Susek. Goście mieli możliwość wpisania się do „księgi pamiątkowej odwiedzin” (co też delegacja TPS uczyniła) a następnie pod opieką pani Bogusławy Smreczyńskiej skierowali się na płytę Rynku, pod pomnik poświęcony Zatorzanom — ofiarom II
wojny światowej, ufundowany z inicjatywy TMZZ. Goście podziwiali płaskorzeźbę na
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Zatorskim Ratuszu, mogli zwiedzić także nowoczesne pomieszczenia Biblioteki Miejskiej. Ilość wrażeń i piękno rozwijającego się Zatora spowodował, że goście przybyli
z czterdziestominutowym opóźnieniem do Regionalnego Ośrodka Kultury, gdzie mogli
podziwiać w „Galerii szklanej” wystawę prac malarskich: Natalii Idzik, Haliny Kubin
i Józefy Momot. Zator oczarował wszystkich przybyłych swoim pięknem i historią, czemu wyraz dali goście w swoich wystąpieniach.
Regionalny Ośrodek Kultury przywitał gości prezentacją historyczną wykonaną
przez pana Jacka Pasternaka na bazie zdjęć archiwalnych ze zbiorów TMZZ. Podkładem
muzycznym były utwory Chopina. Uroczysta i podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym, a profesjonalizm pana Piotra Wyrobca prowadzącego uroczystość dopełnił wrażenia wielkiej gali z okazji jubileuszu. Po oficjalnym powitaniu gości, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej pani Maria Fila przedstawiła 25-letnią historię TMZZ, a przewodniczący Społecznej Rady Ochrony i Renowacji Zatorskich Zabytków
Wiesław Susek - sprawozdanie z jej 10-letniej działalności. Rada Ochrony i Renowacji
jako główny cel działania przyjęła troskę o renowację zatorskich zabytków. W swoim
dorobku ma odnowienie kilku pomników zatorskich. Fundusze na swoją działalność
gromadzi z publicznych zbiórek oraz wpłat mieszkańców. Częściowo jest też finansowana przez Urząd Gminy.
W dalszej części jubileuszowych uroczystości głos zabierali zaproszeni goście reprezentujący centralne i lokalne władze administracyjne. Poseł na Sejm RP Tadeusz
Arkit przekazał dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej „Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej” z dedykacją Marszałka Sejmu pani Ewy Kopacz. Radny Sejmiku
Wojewódzkiego Rafał Stuglik w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego
pana Marka Sowy wręczył Zarządowi TMZZ „Order Polonia Minor” za wzorową działalność na rzecz społeczności lokalnej. Burmistrz Zatora Zbigniew Biernat podziękował członkom Towarzystwa za ofiarną społeczną pracę, wyraził w swoim imieniu
a także Rady Miejskiej podziękowanie za pielęgnowanie tego, co najcenniejsze — lokalnej tradycji, historii, kultury i sztuki oraz krzewienie wzorowych postaw patriotycznych wśród mieszkańców. Upominkiem od Burmistrza Zatora był okolicznościowy „List Gratulacyjny” i sfinansowanie wydania okolicznościowego folderu „Jubileusz
25 lecia TMZZ”.
Zarząd TMZZ wyraził swoje podziękowania i wyrazy wdzięczności za wielkie
wsparcie i wielkie serce dla zatorskiej ziemi i jej mieszkańców panu burmistrzowi
Zatora Zbigniewowi Biernatowi bukietem czerwonych róż, dyplomem i albumem
„Polska jest naj…” z życzeniami, aby kolejny taki album nosił tytuł „ Zator jest naj…”
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków TMZZ.
Następnie upominki (były to zestawy: wydawnictw i filmów o Zatorze oraz upominki reklamujące Zator), otrzymali zaproszeni goście. Zakończeniem części oficjalnej
uroczystości było złożenie życzeń i upominków od przybyłych gości. Życzenia i upominki TMZZ otrzymało między innymi od: Towarzystwa Miłośników Ziemi Racławickiej,
Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny, Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Krzeszowickiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, Klubu Przyjaciół
Wieliczki, Towarzystwa Przyjaciół Andrychowa, Łagiewnickiego Towarzystwa Kultural— 80 —

nego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Trzebińskiej, Izby Regionalnej w Zawoi
Gołyni, Towarzystwo Przyjaciół Libiąża.
Po tej oficjalnej części prowadzący uroczystość Piotr Wyrobiec zaprosił zebranych na degustację zatorskich specjałów.
Jubileuszowe menu przygotowane zostało przez panią Ewę Gancarczyk i jej Koło
Gospodyń. Zatorskie przysmaki w postaci karpia: wędzonego, smażonego, w zalewie octowej i w galarecie, klopsików
oraz swojskiego chleba i smalcu, pasztecików i wielu innych fantazyjnie udekorowanych potraw, bardzo smakowały gościom. Nie zabrakło też wyśmienitych
słodkości i kawy.
W części plenerowej goście udali się Składanie życzeń przez delegacje TPS
autokarem na Przeręb, gdzie czekał już
na nich przedstawiciel Towarzystwa Ornitologicznego z lunetami do obserwacji zatorskiego rezerwatu krajobrazowego.
Przyroda Doliny Karpia nie po raz pierwszy oczarowała gości. Następnie goście
udali się na łowisko w Smolicach, gdzie przywitał ich Prezes Doliny Karpia Franciszek Sałaciak, udzielając wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania „Stowarzyszenia Dolina Karpia”. W atmosferze góralskich przyśpiewek zespołu z Zawoi
podglądano kolonię ślepowronów, pożywiając się plackami z serem upieczonymi
przez KGW z Podolsza oraz gulaszem — dziełem Koła Gospodyń Wiejskich z Zatora.
Ponieważ uroczystości przeciągnęły się ponad planowany harmonogram, w ostatnim etapie jubileuszowego spotkania uczestniczyło znacznie mniej gości. Część
z nich czuła już całodzienne zmęczenie panującym upałem i zrezygnowała z końcowych atrakcji. Ci, którzy wytrwali, mogli dotrzeć na Kopiec Grunwaldzki, wzniesiony przez mieszkańców Zatora w 1910 roku w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
O historii Kopca Grunwaldzkiego opowiadała pani Dorota Żabińska. Ostatnim punktem uroczystości była możliwość zwiedzenia Dinozatorlandu oraz „Parku Mitologicznego”.
Tak mile spędzony dzień na gościnnej zatorskiej ziemi pozostanie na długo w pamięci uczestników jubileuszu 25-lecia funkcjonowania Towarzystwa Miłośników
Ziemi Zatorskiej. Jakby finałem uroczystości jubileuszowych i podsumowaniem działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej jest decyzja Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego o nadaniu honorowej odznaki
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Towarzystwu Miłośników Ziemi Zatorskiej „za różnorodne działania kulturalne, wydawnicze i edukacyjne wzbogacające lokalną społeczność oraz małopolski ruch regionalny wpisujący się w dziedzictwo kulturowe
Regionu”. Ta podniosła uroczystość odbyła się 7 lipca w siedzibie TMZZ.
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Stanisław Grodecki

SZTANDAR dla TPS
Szanowni Członkowie i Sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny!

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny od trzydziestu jeden lat służy naszemu miastu,
gromadząc pamiątki przeszłości, pomnażając i popularyzując wiedzę o dziejach Skawiny i uczestnicząc we współczesnych pracach nad jej rozwojem. Do największych
naszych osiągnięć należy: zgromadzenie zbiorów, które umożliwiły założenie Muzeum Regionalnego, prowadzenie dorocznych kwest na ratowanie starych grobów
zasłużonych skawinian, wydawanie od 28 lat „Informatora”, zawierającego publikacje
o charakterze historycznym i bieżącym życiu miasta. Po trzydziestu latach naszej
działalności zrodziła się idea wykonania sztandaru Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
W skład zespołu przygotowującego projekt sztandaru weszli członkowie Zarządu
TPS: Ewa Tarnopolska, Kazimiera Skałuba, Anna Kudela, Stanisław Grodecki. Dodatkowo w skład tego zespołu weszła pani Magdalena Szynkarczuk. To jej cenne doradztwo i uwagi plastyczne zostały wykorzystane w fazie projektowania. Jest ona także
autorką wizualizacji sztandaru TPS. Wizualizacja ta umieszczona została na okładce
bieżącego „Informatora”.
Awers sztandaru zamyka się w czterech równoramiennych trójkątach, przebiegających wzdłuż przekątnych płatu sztandaru. Górny i dolny trójkąt posiada tło żółtokremowe, natomiast trójkąty lewy i prawy są błękitno-niebieskie. Barwy te, będące
barwami Skawiny, podkreślają związek z miastem. Logo TPS umieszczone jest po
środku płatu sztandaru. Powyżej i poniżej niego umieszczony jest napis: WIERNI
TRADYCJI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI. Słowa te oddają w pełni rolę, cele i zadania TPS
w krzewieniu wiedzy o historii, kulturze Skawiny oraz naszym udziale w życiu społeczności lokalnej miasta.
Rewers sztandaru zawiera również cztery trójkąty. Górny i dolny trójkąt są biały,
a lewy i prawy posiadają barwę czerwoną. Są one nawiązaniem do barw Polski. Pośrodku rewersu umieszczone jest godło Polski, biały orzeł na czerwonym tle. Dobór
proporcji sprawia wrażenie umieszczenia Herbu w otwartym oknie. Symbolizuje ono
otwartość TPS do współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnych celach funkcjonowania.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny przystąpił do gromadzenia funduszy, potrzebnych do realizacji tego zamierzenia. Znając zaangażowanie Państwa w akcje organizowane przez TPS zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy
jednorazową dotacją.
Wpłata, dokonana na ten cel, na nasz rachunek bankowy: 91 8600 0002 0000 0000
1427 0001 z dopiskiem „SZTANDAR”, umożliwi nam wykonanie sztandaru, a dla Zarządu i Członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny będzie miłym wyrazem uznania
dotychczasowej działalności. Wszyscy darczyńcy zostaną uhonorowani podczas uroczystości poświęcenia sztandaru.
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Nasze sprawy
26 KWIETNIA
Działający przy Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza klub Millenium coraz aktywniej włącza się nie tylko w rozwój kultury fizycznej młodych skawinian, ale także, ku naszej radości, w edukację regionalną. W ciągu ostatnich dwóch lat
organizował wycieczki po Skawinie i okolicy, o czym informowaliśmy Czytelników na
bieżąco. W tym roku zarząd Klubu zorganizował międzyszkolny konkurs znajomości
miejscowych legend. Opierał się on na lekturze Legend i bajań Gminy Skawina, uroczej
książeczce napisanej przez Renatę Bysinę i Agnieszkę Mikulec a ilustrowanej przez
Magdalenę Szynkarczuk. Gościnna jedynka użyczyła sali gimnastycznej na tę imprezę,
a jej pracownicy bardzo pomogli w przeprowadzeniu konkursu. My, tzn. TPS, też zostaliśmy zaproszeni do pomocy: ułożyliśmy pytania i uczestniczyliśmy w pracach jury.
Pytania były tylko jedną z form konkursowej walki. Oprócz nich były żywe obrazy,
krzyżówki i wiele, wiele innych. Dzieci wykazały nadspodziewanie dobrą znajomość
kulturalnej tradycji środowiska, łącznie z miejscowym nazewnictwem i jego genezą.
Sprawiedliwie zasłużyły na swe nagrody, bo otrzymali je wszyscy uczestnicy. Brawo,
dzieciaki! Brawo, Millenium!
(A. K)

28 MAJA
Na posiedzeniu Rady Muzeum Regionalnego omawiano dotychczasowe osiągnięcia
tej placówki oraz plany działania na najbliższą przyszłość. Rada wyraziła uznanie dla
dyr. Cz. Gąsiorowskiego, który uczynił z muzeum prawdziwe centrum edukacji regionalnej dla mieszkańców Skawiny od przedszkolaków poczynając, a na Klubie Seniora
kończąc.
W odpowiedzi na pytania członków Rady Muzeum pan Dyrektor poinformował, że
katalogowanie zbiorów trwa nieprzerwanie, ale posuwa się powoli ze względu na
niedostatek pracowników.
Niedobrze wygląda sprawa konserwacji eksponatów. Są to zabiegi tak kosztowne,
że o sfinansowaniu ich z budżetu nie ma co marzyć, a uzyskanie środków z innych
źródeł do tej pory, mimo starań, nie dało rezultatów. Z podobnych przyczyn niszczeje
ostatni zachowany budynek browaru Halperna. Jest to cenny zabytek architektury
przemysłowej. W tej sytuacji Rada Muzeum zobowiązała swą przewodniczącą M. Zawartkę do przedstawienia tego problemu na sesji Rady Miasta, a równocześnie postanowiono szukać sponsorów. Jakieś wyjście trzeba znaleźć, jeżeli nie chcemy, by cenne
pamiątki przeszłości w naszych oczach w proch się rozsypały.
(A. K.)
30 MAJA
Koniec roku szkolnego to pora podsumowań całorocznego dorobku i uczniów, i nauczycieli. Trzeba spojrzeć za siebie, ocenić własne dokonania, by w przyszłym roku
wystartować do realizacji nowych zadań, wykorzystując nabyte doświadczenia. Taki
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cel przyświecał Organizatorom Festiwalu Nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Jak napisano w zaproszeniu, było to uwieńczenie udziału w drugiej
edycji programu „Szkoła z klasą”. Impreza odbyła się 30 maja, a prowadzili ją sami
uczniowie: Anna Sekuła i Agnieszka Gryz. Operatorami byli Mikołaj Marcinowski i Jacek Nowicki. Nad całością i realizacją programu i imprezy podsumowującej czuwała
p. wicedyr. Grażyna Stażyk. Głównym zadaniem programu było wdrożenie dzieciaków do korzystania z elektronicznych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zaraz na początku opracowano sześciopunktowy szkolny „Kodeks 2.0”, przestrzegany chyba ściślej, niż inne kodeksy w świecie dorosłych. Uczniowie założyli i redagowali blogi, poświęcone udziałowi szkoły w programie. W nagrodę uzyskali odznakę
„Uczymy się z TIK”. Prezentowali swe prace w Internecie, biorąc i tam udział w różnych konkursach; trzecioklasista Jakub Gigoń zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najbardziej pomysłowe, TIK-owe życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Sukcesem młodocianych dziennikarzy, redagujących szkolną gazetkę „Orbita”,
było wydanie jej w wersji elektronicznej. Czytelnicy mogą sami sprawdzić, jak ciekawie i sprawnie redagowane jest to pismo: wystarczy wejść na stronę www.juniormedia.pl.
W tematyce różnorodnych działań nie mogło zabraknąć wielkiego Patrona szkoły.
Klasa III d pod kierunkiem p. Lucyny Tomczyk – Archackiej nakręciła krótki, ale żywy
i barwny film o Mikołaju Koperniku i jego dorobku w różnych dziedzinach. W drugim
półroczu w szkole odbył się konkurs na najlepszą prezentację multimedialną poświęconą M. Kopernikowi. Wygrała go Julia Zezula z klasy IIId.
Umieszczony na platformie „Szkoła z klasą 2.0” filmik Pełni zapału zabrali się do
pracy, zrealizowany przez uczniów pod opieką s. Ewy Picher zyskał takie uznanie
i zainteresowanie, że zamieszczono go na platformie materiałów edukacyjnych www.
edutuba.pl. Nie sposób nawet jednym zdaniem omówić wszystkie osiągnięcia uczestników programu, więc ograniczymy się bodaj do wyliczenia:
— intensywnie doskonalono umiejętności poprzez warsztaty i szkolenia zarówno
uczniów, jak i nauczycieli;
— bardziej zaawansowani uczniowie klas piątych i szóstych włączeni zostali
w proces edukacji trzecioklasistów;
— wykorzystano formę prezentacji multimedialnej do dokumentowania życia
szkoły („Ale to już było…” — kronika klasowa, „Kronika Młodzieżowego Koła Przyjaciół Skawiny”, która szczególnie nas ucieszyła), do doskonalenia sprawności językowej („Przyjazny język polski”) i fizycznej („Rola i znaczenie rozgrzewki”). Ba! Była
nawet prezentacja anglojęzyczna: „The Legend of The Moor’s Legacy”. W osobnej sali
można było uczestniczyć w prezentacjach z dziedziny matematyki i nauk przyrodniczych. To, co najbardziej zdumiewa widza spoza szkoły, to absolutna swoboda dziesięciolatków w posługiwaniu się skomplikowanym sprzętem elektronicznym. Oni
zachowują się tak, jak by na świat przyszli z kamerą w jednej rączce, a myszą komputerową w drugiej!
Ta impreza była prawdziwym świętem nauki, trwającym ładnych parę godzin. Nie
czuło się jednak zmęczenia, dzięki „przerywnikom” rozrywkowym. „Jedynka” jest
także szkołą artystów, więc było na co popatrzeć. Bawiliśmy się serdecznie, oglądając
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komiczną scenkę „Randka w ciemno”, przygotowaną pod bacznym okiem s. E. Picher.
Mali artyści zebrali bardzo zasłużone brawa.
Z całego serca gratulujemy młodym Artystom, Intelektualistom i ich Nauczycielom!
30 MAJA
Nasza reprezentacja w składzie Halina Lech, Czesława Kopeć, Wanda Pabian i Magdalena Tarnopolska uczestniczyła w sztafecie Zachowaj Trzeźwy Umysł. Więcej informacji znajdą Państwo w tym „Informatorze”
(A. K)

5 CZERWCA
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursu literackiego dla szkół
w mieście i gminie. Informacja o uroczystości jest zawarta w artykule w tym „Informatorze”.
(K. S.)

11 CZERWCA
Edukacja regionalna zaczyna się coraz wcześniej. Właśnie byliśmy w Przedszkolu
nr 3, które zorganizowało międzyprzedszkolny (czy taki przymiotnik w ogóle istnieje?) konkurs znajomości Skawiny. Chyba była to pierwsza taka impreza w naszej
gminie, ale udała się nad podziw. Konkurencji było kilka, a sprostanie im wymagało
czegoś więcej, niż orientacja w ważnych dla miasta miejscach. Potrzebna była, że tak
powiem, wiedza globalna, nabywana nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale w całym procesie wychowawczym. Wyobraziliśmy sobie spacer po parku i różne sytuacje.
Przez podniesienie lizaka z cyferką 1 lub 2 należało wybrać poprawne zachowanie.
Ale jak tu się nie pomylić, gdy pytają, czy rzucony w alejce pusty kartonik należy zanieść do kosza na śmiecie, czy ostrożnie ominąć? Albo czy obserwator przyrody lepiej
zrobi siedząc przed telewizorem i oglądając filmy przyrodnicze, czy też podglądając
w parku rośliny i zwierzęta, oczywiście nie płosząc tych ostatnich! Tematem innych
zajęć był herb Skawiny; z pewnym zażenowaniem wyznam, że gdy przyszło zaśpiewać hymn naszego miasta, to okazało się, że przedszkolaki znają go świetnie, a my,
dorośli, tak sobie…
Starszaki znają już prawie wszystkie literki, więc rozwiązanie konkursowej krzyżówki nie sprawiło im większych kłopotów. Wiele emocji wzbudziła gra planszowa
„Spacerek po Skawinie”. Duża plansza z papieru pakunkowego była wyrysowana
przez same dzieci, pomysły chyba pochodziły od pań nauczycielek. Gra była tak
ciekawa, że Wydział Promocji Miasta mógłby ją opracować jako promujący Skawinę
upominek.
Przedszkolaki są wspaniałe. Wypowiadają się pięknie, dużo wiedzą, nie znają tremy. To niewątpliwie zasługa ich wychowawców, rodziców i nauczycielek. Sam konkurs był arcydziełem metodyki: łączył elementy pracy umysłowej i ruchu, wykazywał
różne umiejętności i, co bardzo ważne, upływał w atmosferze zdrowej, nie budzącej
zawiści rywalizacji. Brawo, Organizatorzy! Brawo Zawodnicy!
(A. K.)
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13 CZERWCA
Obecność przedstawiciela Zarządu na uroczystym otwarciu pierwszego w Małopolsce MultiCentrum w Skawinie. Reprezentowała nas kol. K. Skałuba. Informacja
o otwarciu jest zawarta w artykule w tym „Informatorze”.
(K. S.)

16 CZERWCA
Uczestnictwo delegacji TPS w uroczystości jubileuszowej Towarzystwa Miłośników
Zatora. Obecni byli: E. Tarnopolska, K. Skałuba, J. Liskiewicz, S. Grodecki i M. Tarnopolski. Informacja o jubileuszu znajduje się w artykule w tym „Informatorze”.
(K. S.)

17 CZERWCA
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej przy współudziale KGW Krzęcin i OSP
Krzęcin zorganizowało imprezę plenerową „Hej, od Krakowa jadę”.
W bogatym programie tego rodzinnego pikniku znalazło się miejsce dla wystawy
obrazów Zuzanny Wędzichy, malarki — amatorki z Wielkich Dróg, a jednocześnie
członkini Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Następnym punktem programu była promocja tomiku prozy poetyckiej Zenona
Michalskiego Tu gdzie jestem — dziennik pisany źdźbłem trawy. Tomik ten został wydany przez SPZK, a współfinansowany przez Gminę Skawina.
Głównym jednak punktem tej uroczystości był Benefis Haliny Jaskiernej, która
przez 20 lat była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krzęcinie a wcześniej przez
13 lat uczyła dzieci w krzęcińskiej szkole.
Oprócz swej roli pedagogicznej Pani Halina Jaskierna była i na pewno pozostanie
krzewicielem kultury i zamiłowania do „małej lokalnej Ojczyzny”. Działając jednocześnie w strukturach NZH „Czerwony Mak” wpajała w młodych umysłach krzęcińskich
dzieci umiłowanie patriotyzmu i poszanowanie historii.
Z okazji jej przejścia na emeryturę otrzymała wiele upominków i kwiatów od gości
oraz kilku pokoleń mieszkańców Krzęcina .
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w tej plenerowej imprezie reprezentowali Anna
Kudela i Stanisław Grodecki.
(S. G)
P. S.
Takiego pożegnania, jakie przygotował Krzęcin przechodzącej w stan spoczynku Halinie Jaskiernej, jeszcze nasza gmina nie widziała. Żegnała ją cała wieś: sołtys i ksiądz,
koledzy i regionaliści z SPZK, Koło Gospodyń Wiejskich i strażacy. Szczególne wzruszenie ogarnęło zebranych, gdy przed Panią Dyrektor stanęli jej wychowankowie
z kolejnych roczników, ci którzy chodzili do jej klasy przed trzydziestu laty z okładem
i ci, którzy całkiem niedawno opuścili szkolne mury.
Do chóru podziękowań dołączył i nasz głos. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny często współdziałało z Tobą i jako Dyrektorką Szkoły, i jako Druhną Halinką. Byłaś —
i z pewnością pozostaniesz nadal — niezawodnym współpracownikiem. Bo od wiel— 86 —

kiego serca i od bycia pożyteczną nie ma ani urlopu, ani emerytury. Zatem dziękujemy,
Halinko, i do zobaczenia przy nowych zadaniach.
(A. K.)
20 CZERWCA
Spotkanie Opiekunów Szkolnych Kół TPS zorganizowane przez K. Skałubę, na którym
obecna była Przewodnicząca Zarządu kol. Ewa Tarnopolska. Poświęcone było podsumowaniu działalności kół w roku szkolnym 2011/2012 i planom na następny rok
szkolny.
(K. S.)
18 LIPCA
Zarząd TPS gościł w swojej siedzibie panią Martę Ślaską mieszkającą aktualnie w Birmingham. Pani Marta jest wnuczką doktora Jerzego Polańskiego, a jednocześnie córką
naszej nieżyjącej już wieloletniej członkini Lidii Sławik. Okazją do spotkania był artykuł w 75 numerze Informatora TPS poświęcony życiu dra Polańskiego. W spotkaniu
uczestniczyli członkowie Zarządu TPS; Ewa Tarnopolska, Kazimiera Skałuba, Anna
Kudela oraz Stanisław Grodecki. W miłej, radosnej atmosferze powspominano minione chwile .
Największą radość naszemu gościowi sprawiło przekazanie płyty DVD z nagranymi
kopiami dokumentów poświęconych doktorowi Polańskiemu, znajdującymi się w
zasobach TPS.
(S. G)

13 SIERPNIA
Minęła 139 rocznica urodzin generała Józefa Hallera. Z tej okazji Towarzystwo Pamięci Generała Hallera i Hallerczyków z Jurczyc zorganizowało w dniu 11 sierpnia 2012
r. sesję popularno — naukową poświęconą generałowi Józefowi Hallerowi. Współorganizatorem tej uroczystości było Stowarzyszenie Miłośników Tradycji „Mazurka
Dąbrowskiego” z Gdańska. TPS w tych uroczystościach reprezentował Stanisław Grodecki. W części oficjalnej uroczystości były między innymi wystąpienia na temat powstania i szlaku bojowego 5 Dywizji Syberyjskiej Armii Polskiej gen. Józefa Hallera
oraz historycznych śladów generała Józefa Hallera na terenie Małopolski i Pomorza.
(S. G)
CHOCHLIK DRUKARSKI nie śpi. W poprzednim numerze zafundował nam następujące „żarciki”: zmienił nazwisko Stanisława Wigury oraz datę występów rewii dziecięcej, która odbyła się w 1945 r.
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Współzałożone przez Gminę Skawina
i Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
MUZEUM REGIONALNE W SKAWINIE
ul. Adama Mickiewicza 26
zaprasza do zwiedzania
WYSTAWY STAŁEJ
oraz wystaw czasowych
poniedziałek-piątek, godz. 9.00–16.00
sobota, godz. 9.00-14.00
muzeum@muzeum-skawina.pl
www.muzeum-skawina.pl
SEKRETARIAT
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY
czynny
w poniedziałki, godz. 11.00–15.00
w środy, godz. 14.00–18.00
ul. Żwirki i Wigury 23/16
tel. 12 276 23 30
tps.skawina@interia.pl
www.tps.skawina.pl

— 88 —

