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Stanisław Grodecki

WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

W

dniu 17 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Nasze Towarzystwo na dzień dzisiejszy liczy 154 członków zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego członka
wspierającego, którym jest Miasto i Gmina Skawina. Oceniliśmy
naszą działalność w latach 2009–2013. Swoje sprawozdania za
rok działalności przedstawił Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, następnie Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Po
przeprowadzonej dyskusji na sprawozdaniami Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wybraliśmy także nowe władze naszego Stowarzyszenia. Zgodnie
z wolą Walnego Zgromadzenia oraz Statutem ukonstytuował się
nowowybrany Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński.
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny działać będzie w składzie: P r z e w o d n i c z ą c y Z a r z ą d u – Stanisław Grodecki;
Z a s t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e g o – Anna Kudela; Z a s t ę pc a p r z e w o d n i c z ą c e g o – Ewa Tarnopolska; S e k r e t a r z –
Czesława Kopeć; S k a r b n i k – Zofia Płonka. C z ł o n k o w i e
Z a r z ą d u: Wioletta Wójcik, Agnieszka Zybek, Krystyna Sojka,
Zofia Kapera, Komisja Rewizyjna funkcjonować będzie w składzie: P r z e w o d n i c z ą c y K o m i s j i – Alicja Płonka, Z as t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e g o K o m i s j i – Małgorzata Janiec-Jania, S e k r e t a r z K o m i s j i – Wanda Pabian. C z ł o nk o w i e K o m i s j i: Maria Gaweł-Dudzińska, Kazimiera Skałuba, Natomiast w skład S ą d u K o l e ż e ń s k i e g o weszli: Halina
Lech, Zdzisława Różycka Nowak, Małgorzata Spólnik, Elżbieta
Panek, Jan Liskiewicz.
Skład nowych władz naszego Towarzystwa w zasadzie uległ niewielkim zmianom. Zmiany te nie będą mieć istotnego wpływu na
nasze działanie w następnym okresie.
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Sprawozdanie z działalności Zarządu TPS zostało przedstawione
przez Przewodniczącego ustępującego Zarządu TPS Stanisława
Grodeckiego na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym. W okresie od poprzedniego zgromadzenia walnego zarząd
TPS realizował przede wszystkim zadania statutowe oraz zadania
przyjęte w swoim planie działania w tym okresie. W minionym
okresie odbyło się 12 posiedzeń Zarządu naszego Towarzystwa, na
których omawiano bieżącą działalność oraz podejmowane decyzje
związane z dalszym funkcjonowaniem TPS. Do najważniejszych
wydarzeń w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:
Przekazanie sztandaru dla Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny
Po ponad trzydziestu latach nasze Towarzystwo posiada własny
sztandar. Sztandar został współfinansowany przez 43 darczyńców.
Wśród nich byli członkowie i sympatycy TPS, a także instytucje
i firmy nie tylko ze Skawiny. Uroczystości związane z przekazaniem
sztandaru odbyły się w 2 etapach. 11 listopada w Narodowe Święto
Niepodległości odbyło się poświęcenie w Kościele św Apostołów
Szymona i Judy, a uhonorowanie darczyńców odbyło się 6 stycznia
w czasie spotkania opłatkowego TPS.
Żywa lekcja historii
9 listopada TPS zorganizowało żywą lekcję historii dla młodzieży
szkół średnich. W tym dniu została wmurowana i poświęcona tablica
upamiętniająca sześciu żołnierzy batalionu „Biedronka”, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców. Uroczystość na cmentarzu parafialnym w Skawinie poprzedziła msza święta, w której – oprócz rodzin pomordowanych żołnierzy „Biedronki” – udział wzięli członkowie TPS, oraz młodzież ZSK, ZSTE i ZSO. Tematyczne kazanie
wygłosił ks. dr Przemysław Mardyła.
VI kwesta na renowację nagrobków
na skawińskich cmentarzach
oraz konserwacja i renowacja nagrobków
W czasie tradycyjnej już VI kwesty wolontariuszami zbierającymi
na renowacje nagrobków na skawińskich cmentarzach było 76 osób.
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Wśród nich byli: przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych,
przedstawiciele współpracujących z nami organizacji, strażacy
z OSP Korabniki, harcerze NZH „Czerwony Mak”, młodzież szkolna, oraz oczywiście członkowie TPS. Zebrali oni łącznie kwotę
8685,22 zł. Koordynację VI kwesty organizował Zarząd TPS,
a w szczególności Ewa Tarnopolska, Elżbieta Panek i Stanisław
Grodecki. W roku 2012 poddano renowacji i konserwacji sześć zabytkowych nagrobków: Kwatera Powstańców 1863, nagrobek Józefa Kiełbusa, rotmistrza Józefa Zaręby, ks. Jana Mordzińskiego, Józefa Oleaczka i Marii Ocetkiewiczowej. Ogólnie na renowacje wydatkowano prawie 20 tysięcy złotych.
W roku 2013 poddano konserwacji pomnik-nagrobek Oleńki Lewik z roku 1913. Koszt renowacji wyniósł 7800 złotych.
DZIAŁALNOŚĆ WEWNATRZORGANIZACYJNA
Od ponad 2 lat w ramach TPS działa pod kierownictwem Agaty
Lasek K o ł o R o b ó t e k R ę c z n y c h „R a z e m k o w o” –
przysparzając naszemu Towarzystwu powodu do dumy. Większość
pań zrzeszonych w nim jest członkami TPS. „Razemkowo” również
pod szyldem TPS uczestniczyło w czerwcu ubiegłego roku w wernisażu „haftu kaszubskiego” w Pałacu Czeczów w Krakowie. „Razemkowo” reprezentowało nas w czasie otwarcia skawińskiego
rynku we wrześniu 2012 r., a ponadto w czasie majowych „Dni
Skawiny”. Członkinie „Razemkowa” przeprowadziły też warsztaty
tematyczne z uczniami szkoły podstawowej w Pozowicach, uczniami SOSzW w Skawinie i SP nr 4 w Skawinie. „Razemkowo” reprezentowało również Towarzystwo Przyjaciół Skawiny a jednocześnie
Gminę Skawina w Mogilanach i Liszkach promując nas w czasie
okolicznościowych imprez w tych gminach. Największym jednak
osiągnięciem „Razemkowa” jest zorganizowanie w skawińskim
„Sokole” wernisażu prac własnych na przełomie kwietnia i maja.
Z efektami ich artystycznych dzieł zapoznało się wiele osób odwiedzających Pałacyk Sokół.
Od listopada współpracujemy ze S k a w i ń s k i m C e n t r u m
W o l o n t a r i a t u, które utworzyli nasi członkowie Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski. Głównym celem działalności SCW jest
promowanie idei wolontarystycznej. Obszarami zainteresowań są
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między innymi: szeroko rozumiana działalność kulturalna, historyczne dziedzictwo lokalne i narodowe, tworzenie więzi z Małą
Ojczyzną, integracja społeczna oraz sprzyjanie rozwojowi Miasta
i Gminy Skawina. Pierwsze kilka miesięcy działalności Skawińskiego Centrum Wolontariatu wykazało, że przynosi ono naszemu Towarzystwu powody do dumy.
Pozyskiwanie środków finansowych
na realizacjĘ projektów
W bieżącym roku TPS zrealizował dwa projekty, oraz uczestniczył
w jednym konkursie. Projekt „Przez małą ojczyznę z kulturą pod
rękę – kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację zajęć
edukacyjnych” ma na celu promocję i zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich poprzez organizację zajęć
edukacyjnych. Współfinansowany był on ze środków Unii Europejskiej w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
(szczegóły dotyczące tego projektu znajdują się wewnątrz tego numeru Informatora TPS).
Drugim projektem TPS organizowanym w partnerstwie z Miejską
Biblioteką Publiczną w Skawinie był projekt „Czego Jan nie umie,
tego Jaś go nauczy”. Autorami i koordynatorami projektu byli członkowie TPS Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski, ze strony Biblioteki bardzo duży wkład pracy wniosła Anna Szatko (szczegóły
dotyczące tego projektu znajdują się wewnątrz tego numeru „Informatora TPS”).
W ostatnich dniach przyjęty do finansowania został kolejny
projekt pt. „Kurtyna w górę”, nad którym prace rozpoczną się
w lipcu, a jego start planowany jest na wrzesień. Zapraszam
wszystkich członków TPS w wieku (60+) do uczestniczenia
w tym projekcie.
Kontynuujemy wydawanie „Informatora”, który jest współfinansowany ze środków budżetu Urzędu Miasta i Gminy Skawina na
podstawie opracowanego projektu. Zadanie to jest realizowane w ramach gminnego konkursu „Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
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Współpraca z lokalnymi instytucjami
i stowarzyszeniami
W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Towarzystwo
Przyjaciół Skawiny zorganizowało w listopadzie wieczór poezji nieżyjącego już członka naszego Towarzystwa dra Jerzego Studenckiego. W skawińskim Sokole poezję recytowali członkowie TPS, pracownicy MBP oraz uczniowie szkół skawińskich. Ze strony TPS
literackim przygotowaniem zajęła się Kazimiera Skałuba, pozostałe
sprawy organizacyjne spoczęły na Ewie Tarnopolskiej.
W ramach współpracy z Muzeum Regionalnym TPS uczestniczył
w III Muzealnych Spotkaniach z Rodami Skawińskimi. Tym razem
spotkanie poświęcone było rodzinie Palichlebów.
Klub Europejski działający przy SOSzW w Skawinie a prowadzony przez nasze członkinie Agnieszkę Zybek i Wiolettę Wójcik zorganizował w styczniu kolędową „Szansę na sukces”. Swój skromny
wkład w jej organizację wniosło Towarzystwo Przyjaciół Skawiny,
a Skawińskie Centrum Wolontariatu było też sponsorem nagród dla
laureatów.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny objęło patronat i ufundowało
nagrody książkowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w ramach projektu „Pamięć dla przyszłości”, poświęconego 70. rocznicy likwidacji getta w Krakowie oraz 73. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej.
W ramach współpracy ze S t o w a r z y s z e n i e m „P a n c e r n y
S k o r p i o n” z Opola nasze Towarzystwo zorganizowało na Cmentarzu Rakowickim w dniu 2 kwietnia uroczystość w 5 rocznicę śmierci honorowego Obywatela Miasta Skawina Adama Studzińskiego –
dominikanina, generała WP, kapelana środowisk kombatanckich i harcerskich. Organizatorem z ramienia TPS był Stanisław Grodecki.
W ramach współpracy z Klubem Przyjaciół Wieliczki TPS uczestniczyło w sesji naukowej poświęconej 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W ramach tej sesji reprezentując TPS okolicznościowy wykład prezentujący postać powstańca Feliksa Piotra Pachla wygłosiła Anna Kudela. Osoba Feliksa Pachla łączy nasze
miasta. Feliks Pachel urodził się i wychował w Skawinie, a zmarł
i został pochowany w Wieliczce. Przy okazji nawiązaliśmy kontakt
z żyjącymi prawnukami powstańca.
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W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Jaśkowice – Nasza
Przyszłość” TPS otrzymał tradycyjną szopkę skawińską z około 50
figurkami. To bardzo cenny dar od zaprzyjaźnionego z nami stowarzyszenia. Postaramy się, aby ta szopka nie była martwym eksponatem, lecz by znowu odżyła.
W roku 2012 Towarzystwo Przyjaciół Skawiny przeprowadziło
drugi konkurs literacki dla uczniów skawińskich szkół na napisanie
wiersza o Skawinie. Organizacją zajęła się Kazimiera Skałuba.
Współpracując z Liceum Ogólnokształcącym Anna Kudela przeprowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów tej szkoły pod tytułem „Jak
Skawina miastem się stała”
TPS jest również członkiem zrzeszonym w Małopolskim Związku
Regionalnych Towarzystw Kultury.
Działalność bieżąca
W y d a w a n i e „I n f o r m a t o r a” – tradycyjnie wydajemy rocznie trzy numery naszego Informatora w nakładzie 500 egzemplarzy. Zespół redakcyjny stanowią obecnie Anna Kudela, Ewa Tarnopolska i Stanisław Grodecki. Jak można zauważyć zmienił się nieco jego profil. Zawiera on jak dawniej głównie tematy historyczne
i artykuły związane z kulturą regionu. Informuje również o wszystkich wydarzeniach związanych z TPS. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami powiększyła się lista autorów. Nasz „Informator”
jest dostępny nie tylko dla członków TPS, ale także w wielu instytucjach niekoniecznie współpracujących z nami. Jest dostępny nie
tylko w Skawinie, trafia do wielu miejscowości nie tylko w Małopolsce. Trafia również za granicę. Numer 74 dotarł nawet do Australii i Brazylii.
Posiadamy n o w ą s t r o n ę i n t e r n e t o w ą, prowadzoną
i uzupełnianą na bieżąco. Jest ona czytana przez wiele osób spoza
naszego Towarzystwa. Potwierdza to ilość korespondencji mailowej
na naszą pocztę internetową kierowana przez osoby niezwiązane
z TPS a zainteresowane jego działalnością.
W styczniu odbyło się t r a d y c y j n e s p o t k a n i e o p ł a tk o w e naszego Stowarzyszenia. Jak wspomniałem wcześniej, połączone było ono z uhonorowaniem darczyńców na nasz Sztandar.
W sierpniu udało się reaktywować ideę s p o t k a ń o g n i s k o—9—

w y c h TPS. W zeszłorocznym spotkaniu uczestniczyło około
50 członków i sympatyków naszego Towarzystwa.
Tradycją TPS stał się udział naszej reprezentacji w s z t a f e c i e
h o n o r o w e j organizowanej przez Burmistrza Miasta Skawina
w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wprawdzie nie wygraliśmy, ale zabawa była świetna i ważny jest udział w zawodach a nie
zwycięstwo w nich.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny dorobiło się „swoich” f i r m ow y c h t e c z e k, przedstawiających stary skawiński rynek z historycznymi opisami. Jest to replika grafiki nieżyjącego już naszego
sympatyka Andrzeja Kurkowskiego. Przekazywanie dokumentów,
dyplomów i oficjalnych pism jest jednocześnie miłą reklamą naszego Towarzystwa.
W ramach działalności bieżącej TPS w s p ó ł p r a c u j e z w i el o m a o r g a n i z a c j a m i i s t o w a r z y s z e n i a m i. Szczególnie owocna współpraca pojawia się w relacjach z Lokalną Grupą
Działania „Blisko Krakowa”, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi
Krzęcińskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Dom – Nasze Wielkie Drogi”, Stowarzyszeniem „Jaśkowice – Nasza Przyszłość”, Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cedronu, Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, Środowiskowym Domem
Samopomocy oraz Towarzystwem Przyjaciół Wieliczki
Spośród szkół najbardziej owocna współpraca występuje też
w relacjach ze SP nr 4 w Korabnikach, SOSzW, SP w Krzęcinie,
Liceum Ogólnokształcącym i Zespołem Szkół Katolickich.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny opiekuje się nadal szkolnymi
kołami TPS.

Feliks Piotr Pachel
Fotografia pochodzi z książki Wizerunki
uczestników powstania styczniowego, seria
2 i 3, Lwów 1913. Została udostępniona
przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich
we Wrocławiu
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Stanisław Grodecki, Marcin Kania

Pamiętnik Feliksa Piotra Pachla –
powstańca styczniowego

P

amiętniki często pisze się do szuflady, ale zawsze z nadzieją,
że znajdą one czytelników wśród potomnych. Wspomnienia,
diariusze, notatki i szkice są ważnymi, nieraz bezcennymi dokumentami, które – dzięki subiektywności i intymności wyrażanych spostrzeżeń – nadają historii wymiar ludzki, podmiotowy, nieraz bardzo
osobisty. Są spojrzeniem na konkretne wydarzenia z perspektywy
jednostki, często uwikłanej w historię wbrew własnej woli. Są pisemną interpretacją doświadczeń, przemyśleń, indywidualnego spojrzenia na otaczający świat i zachodzące w nim zjawiska.
W poprzednim numerze „Informatora” Kazimiera Mrowiec przybliżyła czytelnikom biografię Feliksa Piotra Pachla (1848–1913) –
skawinianina, któremu patriotyczny obowiązek nakazał porzucić
warsztat pracy na rzecz udziału w powstaniu styczniowym1. W bieżącym numerze pisma postanowiliśmy opublikować pamiętnik tego
insurgenta, spisany przezeń własnoręcznie w 1912 r. 11 lutego
1937 r. rękopis ten, na zlecenie Ferdynanda Pachla – syna Feliksa,
został przepisany na maszynie przez Władysława Krawczyka,
„urzędnika prywatnego” Fabryki Braci Czeczkowiczka z Andrychowa. Za zgodność z oryginałem poświadczyli wówczas: Władysław
Krawczyk, Ferdynand Pachel oraz jego córka Leokadia Cholawkowa. Maszynopis składa się z 8 stron formatu A4. Na stronach 1–3
została utrwalona biografia Feliksa P. Pachla. Pozostałe strony zajmuje tekst pamiętnika. Jak informuje adnotacja zamykająca ostatnią
stronę, tekst został przepisany „wiarygodnie”, ale „przy uwzględnieniu pisowni obowiązującej w 1937 roku”. Nie jest on zatem tekstem
oryginalnym, lecz jego w pewnym stopniu zmienioną kopią, skontrolowaną nie przez autora, ale przez spadkobierców2. Kserokopia
1 K. Mrowiec, Patroni naszych ulic: Feliks Piotr Pachel, „Informator [TPS]” 2012,
nr 77, s. 19–20.
2 O problemach związanych z edytorskim opracowaniem kopii zob. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975, s. 139–151.
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Fragment ostatniej strony maszynopisu z widocznym podpisem Władysława Krawczyka

maszynopisu znajduje się obecnie w archiwum Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, sygn. 70. Losy manuskryptu pozostają nieznane.
Ponieważ w bieżącej edycji tekst wspomnień uległ stosownej korekcie, ważniejsze zmiany w obrębie słów czy zdań zaznaczono nawiasami kwadratowymi. Uwspółcześnieniu poddano ortografię, interpunkcję oraz pisownię niektórych wyrazów. W wielu wyrazach
(zwłaszcza pochodzenia obcego) zmieniono charakterystyczne y na
i (np. Austryi → Austrii, kawaleryi → kawalerii) oraz e na y (czem →
czym); zmodyfikowano zapis dat (np. 1856-ym → 1856), zmodyfikowano też zapis liczebników (4-ch → czterech). Skontrolowano
większość nazwisk i nazw własnych. Ich poprawne wersje podaje
się w nawiasach kwadratowych ([Humniska]). Wszystkie znajdujące
się na maszynopisie dopiski ręczne złożono pismem pochyłym. Pominięto niestosowane dzisiaj oddzielenia zdań za pomocą kropki
i dywizu (.-). Postanowiono słowo rok przed datą pisać słownie, po
dacie – skrótem. Uzupełniono lub zrekonstruowano niektóre zdania.
Objaśniono lub rozwinięto wiele podanych w tekście informacji historycznych, biograficznych i bibliograficznych. Dokonano koniecznych skrótów w obrębie niektórych zdań wielokrotnie złożonych.
Dokonano również niezbędnych zmian w architekturze tekstu, łamiąc go zgodnie z zasadami współczesnej typografii (lecz starano
się zachować oryginalny podział na akapity). Zabiegi te uczyniono
po to, aby współczesnemu czytelnikowi ułatwić odbiór tekstu.
Pamiętnik niniejszy jest dziełem interesującym, zarówno z punktu
widzenia historycznego, jak i literackiego. Opisane w nim wydarzenia mogą być kanwą refleksji na temat losów jednostki uwikłanej
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w ważne zdarzenia dziejowe. Dzieło Feliksa P. Pachla wyróżnia się
szczerością i realizmem. Autor nie ubarwia swoich wspomnień, jak
czynili to nieraz weterani wojen XIX stulecia, dając prymat fantazji
nad rzetelnością faktografa. Czytelnik ma do czynienia z tekstem
przejrzystym, precyzyjnym, dalekim od zbędnego poetyzmu i patosu. Warto aby współczesny odbiorca zapoznał się z tym dziełem
zwłaszcza teraz, w 150 rocznicę powstania styczniowego, ostatniego
zrywu niepodległościowego polskich romantyków.
Pamiętnik
[ś]p. Feliksa Piotra dwojga imion Pachla – mistrza piekarskiego,
przez krótki czas [pracującego] w Świątnikach Górnych pod Krakowem i w Skawinie, zaś od jesieni 1891 r. do 1898 r. majstra piekarskiego przy Karnym Zakładzie w Wiśniczu [opodal] Bochni, później
znów samodzielnego mistrza w Niegowici koło Gdowa i w Wieliczce, gdzie też zmarł dnia 27 lipca 1913 r. Od 15 kwietnia 1910 do
12 kwietnia 1911 r. założyciela i kierownika piekarni Kółka Rolniczego w Gorlicach i w roku 1912 w Ciężkowicach pod Tarnowem.
Był synem mieszczanina Michała, również piekarza ze Skawiny,
i Marianny z Łukasików, córki Grzegorza z Ludźmierza pod Nowym Targiem.
Zostawił on: [tj.] Michał:
1. Agnieszkę, za Jędrzejem Różyckim w Skawinie,
2. Jakuba, piekarza w Skawinie, ożenionego z Antoniną Bielówną z Sułkowic [opodal] Myślenic,
3. Jana, oficera austriackiego, zmarłego we Włoszech około 1866 r.,
4. Feliksa, urodzonego 19 marca 1844 r., a ożenionego z Wiktorią
Kozanecką z Samborka [okolice Skawiny],
5. Szymona,
6. Magdalenę, za piekarzem Kubkiem (umarła w Bochni).
Potyczki i bitwy, o których wspomina śp. Feliks Pachel, są opisane w dziełach o roku 1863. Niektóre momenty [były] opisywane
dopiero po roku jubileuszowym, tj. w 1913, gdy tymczasem śp. Feliks przygody swoje spisywał w roku 1912. Ukończył dawną try— 13 —

wialną szkołę skawińską3 w roku
1856, więc pisał jak umiał, nawet na swoje wykształcenie dość
dobrze. Trzeba zaznaczyć, że
jako piekarz przed i po 1880 r.
pracował w Warszawie, Będzinie i Dąbrowie Górniczej przez
kilka lat. Był zapalonym wielbicielem Napoleona i wszystkich
spraw jego. Wielka księga zakupiona na „Szpitalce”4 w Krakowie pod tytułem Życie marszałków francuskich5 była dlań drugą [E]wangelią. Niekiedy pieszo
szedł do Krakowa do teatru na
historyczne sztuki np. Pan świata w szlafroku6 (Napoleon), na
Mazepę7 itp., chociaż mimo pra- Feliks Piotr Pachel. Zdjęcie pochodzi ze
cy bieda dokuczała. Bez polo- zbiorów Michała Wołka, prawnuka Felksa
wania nie mógł żyć. Jako sokół8 – w Wieliczce chorąży – był powszechnie lubiany, bo umiał
patriotycznie przemawiać i okazałą miał postawę. Umarł, jak wspomniano, w 1913 r. i wtedy cała Wieliczka odprowadzała jego zwłoki na cmentarz, gdzie nad trumną przemawiali powstańcy: Bączew3 Szkoła trywialna (łac. trivialis – tani, pospolity, gminny) w systemie szkolnictwa
obowiązującym w Austrii i Austro-Węgrzech XIX wieku była to szkoła o elementarnym
poziomie nauczania. Szkoły trywialne zakładano we wsiach i małych miastach. Miały
zazwyczaj jednego lub dwóch nauczycieli.
4 „Szpitalka” to potoczna nazwa ul. Szpitalnej w Krakowie, która w wieku XIX była
miejscem handlu książkami używanymi. Zob. R. Löw, Pod znakiem starych foliantów,
Kraków 1993.
5 Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona – książka Tomasza Dziekońskiego
(1790–1875), wydana po raz pierwszy nakładem księgarni S. H. Merzbacha w Warszawie
w 1841 r.
6 Pan świata w szlafroku (Světa pan v županu), komedia Emanuela Bozdĕcha w trzech
aktach, wystawiana w Krakowie od 1888 r.
7 Mazepa. Tragedia w pięciu aktach to dramat historyczny autorstwa Juliusza
Słowackiego, wydany w Paryżu w 1840 r.
8 Sokół, czyli członek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
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ski z Suchoraby, dzierżawca dóbr Panien Staniąteckich i Jan Trawiński, emeryt z Bieżanowa, stwierdzając publicznie, że byli w 1863
i 1864 r. jego towarzyszami broni. Zaznaczyć należy, że społeczeństwo nasze poważało i czciło powstańców, pamiętało o Nich. Z tego
[powodu] niejaka Pelagia [Russanowska], ziemianka spod Hrubieszowa [–] zamieszkała w Krakowie od roku 1840, zmarła
w 1863 r. [–] zapisała w roku 1855 franków ówczesnych 100 000,
ku wspieraniu inwalidów polskich. Z fundacji tej korzystało od roku
1884 do 1923 przeszło 70 powstańców. Do nich należał też śp. Feliks – od roku 1904 do 1913 r. [, tj.] do śmierci. Bliższe wyjaśnienia
znajdują się w broszurze dra Józefa Ekielskiego pod tytułem Fundacja śp. Pelagji [Russanowskiej, Wydawnictwo] Towarzystwa św. Michała w Miejscu Piastowym z roku 19319.
Podobiznę śp. Feliksa Pachla można też [zobaczyć] w albumie
uczestników powstania 1863–1864 r., wyd. J. [Miniewskiego] we
Lwowie, 1913 r.10 Wdowa Wiktoria, za polskich czasów11 do zgonu
dnia 25 czerwca 1925 r., pobierała zaopatrzenie z funduszów Państwa, które nie zapomniało o tych, co w 1863 r. dobrowolnie opuszczali ławy szkolne i warsztaty, rodziny [oraz] domy, i szli na placówki boju.
Sprawę powstania traktował śp. Feliks nie jak komendant lub krytyk, ale jak prosty żołnierz-ochotnik. Podziwia[ł] zapał tych ludzi
z 1863 r. W roku 1898 spiesząc o świcie na próbne ćwiczenia w Krakowie na Błoniach, wspomniany powstaniec Bączewski, wskazując
prześliczną sylwetkę Kopca Kościuszki wołał do Pachla: „Felek, puścić nas tam teraz! [M]ielibyście się z pyszna” (mowa o Austriakach). Umiał też poważnie zabawić się na weselu itp. W roku 1881
zachęcał studenterię w Skawinie do urządzenia obchodu setnej rocznicy [uchwalenia] Konstytucji 3 Maja. Jesienią na św. Franciszka
wybierał się zawsze na odpust do Kalwarii Zebrzydowskiej. W innych wielkich odpustach nie brał udziału, bo dostarczał chleba.
9 F. P. Pachel otrzymywał 600 koron rocznie. Zob. Fundacja Pelagji Russanowskiej.
Urywek z pamiętnika śp. dra. Józefa Ekielskiego długoletniego referenta Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji, Miejsce Piastowe 1931, s. 134.
10 Zob. Wizerunki uczestników powstania styczniowego 1863–4, Lwów 1913. Wydanie
z 1903 r. nie zawiera jednak fotografii F. P. Pachla.
11 Za polskich czasów – czyli w okresie II Rzeczypospolitej.
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Każdej niedzieli donośnym tenorem z innymi mieszczanami śpiewał w chórze nabożne pieśni. Niczym dla niego było nocą, przy
odrabianiu bułek w piekarni, prześpiewać całą Alpuharę12, Wilię13,
Świteziankę14 itp., które to ballady umiał na pamięć. Z żoną Wiktorią
wychował sześć córek i trzech synów, dając każdemu z nich jaki taki
kawałek chleba do ręki.
Dzieci Feliksa P. Pachla:
Wanda – zam. Łącka,
Maria – zam. Stawiarz,
Stanisława – zam. Pęksa,
Ludwika – nauczycielka zm. 1914,
Ferdynand – kierownik szkoły w Andrychowie,
Władysław – kolejarz,
Tadeusz – kolejarz,
Tekla – zam. Konieczny,
Antonina – niezamężna.
Oto, co pisze w pamiętniku śp. Feliks Piotr Pachel:
Urodzony w Skawinie w roku 1844, mając lat 18, pewnego dnia
znalazłem przed domem ojca mego podrzuconą broszurę, w której
opisane były straszne rzeczy, mordy i rzeź na ulicach Warszawy,
zamykanie kościołów, co dało powód do zbrojnego powstania
w Królestwie i [na] Litwie. A gdy znów po kilku tygodniach widziałem jak władze austriackie schwytanych na granicy, [internowanych
i rannych, podwodami rozwoziły] do miejsc urodzenia, a drugich,
tj. tych którzy pochodzili z zaboru pruskiego lub rosyjskiego, do
więzienia na Morawach i do Czech[. W] lipcu 1863 r. uciekłem
z domu rodziców do Krakowa i tam w [H]otelu Saskim na ul. Sław12 Alpuhara – pieśń na podstawie słów ballady z poematu A. Mickiewicza Konrad Wallenrod. Por. Biblioteka Polskiej Piosenki, http://www.bibliotekapiosenki.pl/Alpuhara.
13 Wilia naszych strumieni rodzica – pieśń oparta na fragmencie tekstu Konrad Wallenrod
A. Mickiewicza; muzykę skomponowali do niej S. Moniuszko i J. C. Löewe. Por. Biblioteka
Polskiej Piosenki, http://www.bibliotekapiosenki.pl/Wilia_naszych_strumieni_rodzica.
14 Świtezianka – ballada autorstwa A. Mickiewicza ze zbioru Ballady i romanse,
Wilno 1822.
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kowskiej zostałem wpisany na listę powstańców do oddziału [g]en.
Waligórskiego15.
Gdy zaś oddział ten nie był jeszcze sformowany ani gotowy do
wyruszenia za granicę16, prosiłem o kilka dni urlopu, ażeby się pożegnać z rodzicami i kolegami, będąc już dumnym z tego, że idę
na służbę sprawy narodowej tam, kędy szły tysiące pełne zapału
i wiary.
Otrzymawszy pozwolenie na cztery dni, udałem się do Skawiny
i tam trafiłem na wesele jednego z mych kolegów, gdzie też zostałem zaproszony. Ubrany w czamarkę17, pas i konfederatkę18 poszedłem tam, a gdy wszystko mnie otoczyło rozbawione, spocone od
tańca, przemówiłem: „Tańczcie bracia! [C]ieszcie się! [B]o tam się
krew leje! Bawcie się! Bo tam dziś jednych na skrzypiących szubienicach wieszają, a drugich nahajkami pędzą na Sybir!”
A gdy po dwóch godzinach opuszczałem ów dom weselny,
udając się do Krakowa, ażeby być na czas oznaczony na musztrze, w jednym ogrodzie na Wesołej, obok dworca kolejowego,
muzycy i goście weselni odprowadzili mnie na Rynek. Wówczas
ośmiu moich kolegów: Tomasz Jodłowski [zesłany później na Sybir], Józef Domański (zginął), Michał Zieliński przezwany „Wanotą” (umarł), Ignac Witkowski (uciekł), Józef Jodłowski ([został] ciężko ranny), Szymon Zawadzki (umarł), Karol Sikorski
(umarł), Ferdynand Jodłowski (umarł), Jan Maciołowski [zesłany
15 Aleksander Fortunat Waligórski herbu Odrowąż (1802–1873) – uczestnik powstania listopadowego i styczniowego. Zob. J. Juniszewski, Generał Waligórski, Inżynier
i Żołnierz, Brzezia Łąka 2013.
16 Za granicę, czyli do Królestwa Polskiego, gdzie toczyły się walki powstańcze.
17 Czamara – rodzaj męskiego okrycia pochodzenia węgierskiego lub perskiego,
przypominający wyglądem suknię. Czamara charakteryzowała się najczęściej futrzanym
podbiciem, długimi rękawami oraz wąskim, szalowym kołnierzem. Od XVIII w. zyskała
popularność wśród mieszczan. Krótka czamara zastępowała codzienny strój narodowy,
a w czasie powstania styczniowego stała się rodzajem munduru. Zob. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Manteuffel-Szarota, Słownik terminologiczny sztuk
pięknych. Warszawa 1996; Z. Gloger, Encyklopedia staropolska. Ilustrowana, t. I, Warszawa 1900, s. 260.
18 Konfederatka – czapka obszyta na otoku futrzanym barankiem; nakrycie głowy
konfederatów barskich, później uczestników walk narodowowyzwoleńczych. Zob. Z. Żygulski, H. Wielecki, Polski mundur wojskowy, Kraków 1988, s. 413, 416.
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później na Sybir] oświadczają: „Idziesz ty, idziemy i my! Prowadź gdzie ty idziesz!”
Prowadzę więc tych ośmiu nowych powstańców wieczorem do
Sidziny, do dworu p. Furdzika, skąd nas w nocy na wozie drabiniastym odwieziono przez Skotniki, [Kostrze], Pychowice pod Zwierzyniec, gdzie przeprawiwszy się na galarze19 przez Wisłę, zaprowadziłem ich po jednemu do Saskiego Hotelu, gdzie ich wpisano
i przydzielono do oddziałów, które miały ruszyć [w stronę] rosyjskiej granicy. Mnie zaś, Józefa Jodłowskiego i Janka Makowskiego
z Warszawy wyprawiono w obwód sanocki. Więc Jodłowskiego
wysłano do [Haczowa], mnie przeznaczono Brzozów, Jasienicę
i Starą Wieś; Matkowski dostał Domaradz, Lutcz[ę] i [Humniska],
celem zbierania ochotników. Po sformowaniu oddziału w pierwszych dniach września 1863 r. nadszedł rozkaz ażeby wyruszać nad
granicę i kierować się na Dębicę, Rzeszów i Leżajsk, do Krzeczowa,
a ponieważ w Galicji był już wówczas ogłoszony stan wyjątkowy
i patrole huzarów, ułanów [oraz] piechoty snuły się gęsto po drogach, polach i lasach, przeto szliśmy tylko nocami, a w dzień obozowaliśmy po lasach, [żywiąc] się tylko chlebem i wódką, nie paląc
nigdzie ognia, żeby dym nie zdradził wojskom austriackim naszego
spoczynku. Tak idąc przez pięć nocy, 7 września przybyliśmy lasami
nad granicę pod Krzeczów, gdzie zgromadziło się nas 800 pieszych
i kosynierów i około 250 konnych. Tam, w lasach, z rozkopanych
świeżo dołów dobyliśmy zakopaną broń, a to: belgijskie karabiny
z szerokimi bagnetami20, pistolety, szable, ładownice, proch w workach, ładunki kapiszony w skrzyniach i tam też pierwszy raz widziałem pięciostrzałowe rewolwery, a było tej broni i amunicji tyle, że
po uzbrojeniu całego oddziału [zapełniono jeszcze] kilkanaście wozów nowych, naładowanych bronią i wszystkimi prowiantami. Tam
też każdy z nas zrzucił z siebie wierzchnie ubranie a ubrał się
w mundur[, na który składały się]: szaraczkowe spodnie i płaszcz,
granatowa bluza, pas skórzany, czapka konfederatka z czarnym barankiem i buty, i tam też nas uzbrojono w karabin, bagnet, ładowniGalar – statek żeglugi śródlądowej.
Była to nowoczesna broń, w którą uzbrojono m.in. oddział żuawów śmierci Franciszka Rochebrune’a. Por. W. Kalwat, Kampania Langiewicza 1863, Warszawa 2012,
s. 143.
19
20
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cę i każdy otrzymał 60 ładunków. Ale broni tej było tam dużo zardzewiałej, a i ładunki nie wszystkie się nadawały do lufy karabinu,
toteż podczas potyczki w tym dniu karabiny niektóre nie dawały
ognia, a nie było czasu wyczyścić.
Około godziny trzeciej po południu, gdy oddział zgłodzony od 24
godzin zbierał się czymś posilić, dały się słyszeć armatnie strzały
znad granicy i w tej chwili przygalopował oficer na koniu z rozkazem, ażeby nie tracąc czasu natychmiast wyruszyć i przechodzić
granicę, gdyż oddział, który nas tam oczekiwał i z którym mieliśmy
się połączyć, został zaatakowany przez Moskali.
W takich to niekorzystnych warunkach przyszedł ten oddział
nad granicę, gdy doszła wiadomość, że Rosjanie w znacznych siłach ściągają od Lublina i Kielc. Rozumie się, że w każdym
z nas coś zadrgało i każdy zapomniał o głodzie, i nikt nie żałował, że kotły, w których gotowała się kasza i mięso, przewracano
i zalewano ognie. Oficer[owie] i kapitanowie ustawiają kompanie
w szeregi i uczą obrotów. Duch i ochota w oddziale jak najlepsze. Niejeden rwał się i niecierpliwił, ażeby jak najprędzej spotkać się z Moskalami, żeby się też kiedyś było czym pochwalić,
że choć jednego kozunia ubił. Wtem, gdy kule moskiewskie przelatują przez granicę, gdy oddział nie był jeszcze zupełnie sformowany, dwa szwadrony huzarów węgierskich i piechota otaczają
nas z tyłu i wzywają do poddania [się]. Wskutek tego rozprzęga
się cała organizacja; jedni chcą się przedrzeć przez granicę, obsadzoną przez Moskali, drudzy przez kordon austriackich huzarów,
reszta idzie w rozsypkę. [Pierwszą kompanię strzelców pod kapitanem Drążkiewiczem21, w której ja byłem, i drugą kompanię
przeznaczoną] do zakrycia furgonów, odkomenderowano na tył
oddziału do obrony prowiantów, broni itp., z tym rozkazem, żeby
żaden [powstaniec] nie strzelał, tylko z nastawionymi bagnetami
cofa[ł] się za oddziałem do granicy. Lecz gdy huzarzy austriaccy
zaczęli strzelać do nas i kilku już ubili lub ranili, wtedy pamiętam, że nie czekając już rozkazu zakryci wozami zaczęliśmy spomiędzy szprych kół strzelać. Widziałem, jak kilku huzarów spadło z koni, a konie same, bez jeźdźców, po lesie latały. Około
21

Antoni Drążkiewicz (1830–1900) – powstaniec styczniowy, autor pamiętników.
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godziny szóstej wieczór, co nie mogło przedostać się za granicę,
zostało przez huzarów otoczone i z całym taborem wozów z bronią, amunicją, prowiantem, który należało wcześniej do granicy
wyprawić, to zostało zabrane jako swoja własność do Leżajska,
Rzeszowa, Dębicy i Tarnowa.
Tak haniebny koniec wzięła ta wyprawa galicyjska. Władze austriackie zabrały wszystk[im] broń, mundury, konie i cały rynsztunek. Zmarnowano w ten sposób pracę kilkumiesięczną, zmarnowano
fundusze znaczne, ogromny zapas broni i amunicji. Ja, po rozbiciu
i rozpr[o]szeniu oddziału, błąkałem się całą noc po lesie. Ósmego
września rano spotkałem jeszcze jednego [powstańca] i we dwóch
kierujemy się ku północy, ażeby się dostać za granicę, napotykając
co krok porzucone płaszcze, karabiny, nawet czapki. Głodni, gdyż
prawie od dwóch dni nie było czym się posilić, a pragnienie paliło
mnie tak, że za szklankę wody połowę życia bym oddał. Mając swój
karabin od wczoraj, podniosłem jeszcze jeden, porzucony [na] ziemi, i tak przy ogromnym upale, jaki w tym dniu panował, posuwamy się krok za krokiem, gdy spomiędzy [całych szeregów ustawionych] sągów drzewa wypada czterech huzarów z dobytymi szablami
i zabiera [nas do niewoli]. Ja za to, żem miał dwa karabiny nabite,
musiałem, wzięty między konie, nieść je aż do Leżajska, gdzie już
było przeszło stu schwytanych powstańców. Tam, zapisany jako
wzięci z bronią w ręku, musiałem zaraz, chociaż to było święto Matki Boskiej Narodzenia22, na podwórzu sądu wraz z innymi łamać
szable i tłuc młotami lufy naszych karabinów i pistoletów, a było tej
broni tyle, że można [by] dwutysięczny oddział nią uzbroić. A który
zaś nie chciał wykonać tej ohydnej roboty otrzymywał na rozkaz
pana sędziego, także Polaka, jako pamiątkę 25 kijów, czyli po cesarsku. To samo działo się w Rzeszowie, Dębicy i Tarnowie. Po dwumiesięcznym więzieniu, w listopadzie 1863 r., uwolniony zostałem
przez naczelnika sądu Kasperka w Skawinie na słowo, że już nie
pójdę więcej do powstania i że nigdzie ze Skawiny [się] nie oddalę.
Lecz już na drugi dzień znalazłem się w Krakowie, skąd mnie wyprawiono w obwód jasielski do [Szerzyn] z kwaterą u pani Heleny
Kochanowskiej, później do Jodłówki i Rzepiennika, gdzie wówczas
22

Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny obchodzone jest 8 września.
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zbierano ochotników do oddziału Rębajły, Bosaka i Chmielińskiego23. 24 grudnia 1863 r. zostałem aresztowany w kościele, podczas
mszy pasterskiej w [Szerzynach], gdzie przyjechałem z księdzem
śp. Bartłomiejem Zarzyckim, przez dwóch żandarmów, jednego sędziego, dwóch strażników straży skarbowej i wójta, i odwieziony tej
samej nocy do Brzostka, skąd 27 [dnia] tego miesiąca uciekłem.
A po wielu przygodach i mrozie 35-stopniowym dostałem się do
Tarnowa. Tam u adwokata Feliksa Jarockiego złożyłem papiery, jakie posiadałem i ukrywałem się przed władzami do 6 stycznia 1864 r.
W styczniu, przeprawiwszy się po zamarzniętej Wiśle pod Tarnobrzegiem, [dołączyłem] do oddziału Rębajły i 21 lutego brałem
udział w wyprawie na Opatów w oddziale pułkownika Topora
(Zwierzdowskiego)24, która trwała od godziny drugiej po południu
do godziny 11 w nocy. W tej to bitwie musieliśmy zdobywać dom
po domu i wyrzucać bagnetem zabarykadowanych piechurów moskiewskich nie mogąc inaczej miasta dobyć. Lecz gdy [Czengiery]25
[–] jenerał rosyjski [–] nadciągnął ze znacznymi siłami i kilku armatami na odsiecz, zapaliliśmy miasto a nazajutrz 22 lutego oddziały
Kurowskiego, Krukowieckiego26 […], Rębajły, Bosaka cofnęły się
w lasy świętokrzyskie. Padło tam z naszych przeszło 50 zabitych
i około 70 rannych, 10 kapitanów i różnych oficerów, a między nimi
ciężko ranny major Jagielski. Ja i [ranny] pułkownik Topór [wzięci
zostaliśmy do niewoli]. Pułkownik Topór, jako oficer wojsk rosyjskich i dezerter, został przez [Czengierego] bez sądu skazany i 23 lutego powieszony na belce palącego się domu w Opatowie. A ja, jako
austriacki poddany, zostałem zapędzony do Radomia a stamtąd do
Sandomierza, skąd w połowie marca 1864 r. z trzema innymi [więź23 Autor wspomina dowódców z okresu powstania styczniowego: Karola Kalitę de
Brenzenheima, pseudonim Rębajło (1830–1919), Józefa Hauke-Bosaka (1834–1871)
i Zygmunta Adama Chmieleńskiego (1835–1863).
24 Ludwik Zwierzdowski herbu Topór (1829–1864) – kapitan armii rosyjskiej, członek
konspiracji Zygmunta Sierakowskiego, dowódca w powstaniu styczniowym.
25 Ksawery Osipowicz Czengiery (1816–1880) – rosyjski generał, uczestnik pacyfikacji powstania styczniowego.
26 Apolinary Kurowski (1818–1878), Aleksander Krukowiecki (1825–1896) – dowódcy z czasów powstania. Autor wymienia jeszcze nazwisko Chmielnicki. Może chodzi mu
o Tomasza Czarkowskiego (1832–1878) – lekarza i dowódcę powstania na Podlasiu, herbu Abdank, czyli tego samego, który nosił wódz kozacki Bohdan Zenobi Chmielnicki.
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niami] potrafiliśmy się wydobyć i uciec, przebyć Wisłę po krach
lodu powyżej Tarnobrzega, gdzie omal nie utonąłem. Powstanie
[wówczas] już dogorywało, Austria obsadziła szczelnie granice,
wszystkie więzienia zostały przepełnione powstańcami […].
W takich to warunkach wyrwawszy się ze szponów moskiewskich
przybyłem zmizerowany i z odmrożonymi nogami do Skawiny, lecz
tu już pan naczelnik Kasperek27 czekał na mnie. Kazał pewnej nocy
otoczyć dom [mojego] ojca czterem żandarmom, okuć [mnie] w łańcuch żelazny tak, że mi się ogniwa na rękach do kości wżerały i tak
przed siebie stawić.
Dziś, po latach 50, pamiętam że gdy stawiony przed niego i rozkuty z kajdan nie mogąc ręki podnieść do czapki, żeby ją zdjąć
przed tym patriotą, rozkazał w obecności mego ojca bić mnie
w twarz żandarmowi, dopóki czapki nie zdejmę. Dopiero na przedstawienie ojca mego, że mam rany na rękach zakutych w tyle i od
sześciu godzin trzyman[y] w pętach, nie mogę żadna ręką […] ruszyć, kazał zaprzestać mnie bić, a do mnie powiedział „ Aha, mam
cię ptaszku! Nie chciałeś śpiewać ostatni raz, teraz będzie lepiej”.
Tu trzymany przez dwa miesiące w więzieniu w śledztwie, a nie
mogąc ze mnie wydobyć zwykłego w owym czasie [zeznania]:
„Kto cię namówił do powstania”, i przyznania się, że to ja w sierpniu 1863 r. [namówiłem] ośmiu mych kolegów ze Skawiny i [zabrałem] do powstania, po dwóch miesiącach zostałem odesłany
znów pod eskortą czterech żandarmów do Krakowa, gdzie na zamku28, wyrokiem sądu wojennego, zostałem skazany na jeden rok
ciężkiego więzienia w kajdanach, który odbyłem dwa miesiące na
zamku, dwa na Kopcu Kościuszki, a osiem miesięcy w [więzieniu
w] Wiśniczu.
Pisałem [w] Wieliczce w lipcu 1912 r.
Feliks Pachel m. p.
27 Jan Kasperek był austriackim komisarzem powiatowym w Skawinie. Podczas spotkania z nim autor pamiętnika miał i tak nieco szczęścia. Innego ponownie schwytanego
powstańca Kasperek ukarał chłostą. Por. Galicja w powstaniu styczniowym, red. S. Kieniewicz, I. Miller, Wrocław 1980, s. 255.
28 Zamek Królewski na Wawelu był w XIX w. częścią umocnień Twierdzy Kraków,
siedzibą austriackich władz wojskowych.
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Janusz Bierówka

HRABINA HELENA
Z DZIEDUSZYCKICH PAWLIKOWSKA

H

rabina Helena z Dzieduszyckich Pawlikowska herbu Sas, związana z historią majątków i parafii w Radziszowie
i w Medyce oraz z Powstaniem
Styczniowym, urodziła się 20
lutego 1837 r. w Korniowie, należącym do jej rodziców. Miejscowość ta położona jest na południowy wschód od Lwowa,
w połowie drogi pomiędzy Stanisławowem a Kamieńcem Podolskim i wówczas należała do
powiatu Horodenka. Dzisiaj jest
to terytorium Ukrainy. Zmarła
w dniu 12 października 1918 r.
we Lwowie. Pochowana została
na cmentarzu w Medyce (w ka- Helena Pawlikowska (fotografia pochodzi
plicy rodowej Pawlikowskich, ze zbiorów Stowarzyszenia Przyjaciół Ziewzniesionej najprawdopodobniej mi Medyckiej)
w drugiej połowie XIX w.),
obok męża i jego najbliższych, tzn. Gwalberta Pawlikowskiego (teścia), jego żony Henryki hr. z Dzieduszyckich Pawlikowskiej oraz
małej Heleny (Helci) Pawlikowskiej – córki Jana Gwalberta Pawlikowskiego i Wandy z Abramowiczów.
Ojciec Heleny, hr. Eugeniusz Dzieduszycki, był właścicielem
dóbr: Korniów, Olejów Szlachecki, Potorzyska, Szczerzec, Ludwinów pod Krakowem (dziś teren pomiędzy Rondem Grunwaldzkim
i Wilgą) i tzw. klucza radziszowskiego, który obejmował miejscowości: Radziszów, Wolę Radziszowską i południową część miasta
Skawiny. To właśnie te dwa ostatnie majątki Radziszów i Ludwi— 23 —

nów, Helena odziedziczyła po ojcu z dniem jego śmierci, czyli w swoim dwudziestym roku życia. Eugeniusz Dzieduszycki urodził się w dniu 15 lutego 1801 r., a zmarł w Krakowie 6 marca
1857 r. Jego pierwszą żoną była Emilia, urodzona 14 listopada
1802 r. Ich związek małżeński zawarty został 1 maja 1826 r. Emilia i Eugeniusz Dzieduszyccy dochowali się trójki dzieci: Eugenii
Teodozji, Wandy Ireny oraz syna Mieczysława Antoniego. Córka
Eugenia Teodozja była żoną hrabiego Römera i pochowana jest na
cmentarzu w Krzęcinie koło Skawiny. Emilia zmarła przedwcześnie w wieku trzydziestu lat 2 lutego 1832 r. Hr. Eugeniusz ożenił
się zatem po raz drugi w 1836 r. Drugą jego żoną była Helena
Paszkowska herbu Zadora – nazywana w domu Heleną-matką,
w odróżnieniu od Heleny-córki, jedynego dziecka z tego związku.
Paszkowska urodziła się pomiędzy 1801 a 1810 r. (brak precyzyjnych danych), zmarła 17 listopada 1880 r. Helena-córka lata dziecięce i młodzieńcze spędziła prawdopodobnie w Radziszowie.
Na pewno wiemy tylko, że w Radziszowie przyjęła sakrament
bierzmowania 2 lipca 1857 r. (mając 20 lat) podczas konsekracji
kościoła (po pożarze) z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Pukalskiego. Jak podaje radziszowska kronika parafialna, oprócz niej do
sakramentu bierzmowania przystąpiło wówczas jeszcze 360 parafian. Inne źródła podają, że Eugeniusz Dzieduszycki po nabyciu
Ludwinowa, od 1842 r. na stałe zamieszkał w tamtejszym majątku,
położonym po drugiej stronie Wisły w stosunku do kościoła na
Skałce. Nie oznacza to jednak, że nie bywał z rodziną w majątku
w Radziszowie, w stosunkowo nowym wówczas pałacu.
Hr. Helena bywała też w domu swoich rodziców w Krakowie na
ul. Wesołej (dawna dzielnica Krakowa, obszar wokoło dzisiejszej
ul. Kopernika). Ta informacja przetrwała we wspomnieniach Artura
Grottgera, wybitnego malarza, rysownika, ilustratora, który szczególnie zasłynął cyklem kartonów o powstaniu styczniowym. Odwiedzał on tam Dzieduszyckich – Helenę-matkę z Paszkowskich
i hr. Eugeniusza, a przede wszystkim młodą Helenę, w której był
bardzo zakochany. A oto fragment zapisu:
[…] jest jeszcze jeden adres w Krakowie o uroku dla Artura jedynym; hr. Eugeniuszostwa Dzieduszyckich. Dom na Wesołej w dużym ogrodzie, tuż koło szkoły. Wprowa-

— 24 —

dził go tam Lucjan Siemieński. Panna Halcia Dzieduszycka, wówczas cudny podlotek,
stanowić będzie długo głęboki, nabożny zachwyt oczu i serca Grottgera”1.

I jeszcze kolejny zapis z tego samego źródła, z dnia 22 grudnia:
[…] ja teraz się zebrałem i o 6-tej pojechałem fiakrem do państwa Dzieduszyckich.
Ci bardzo mile mnie przyjeli i siedziałem tam do Ľ na 11-tŕ. Był tam pan Szarin i pan
Zbyszewski. Och, widziałem moją Halcię, och, jaka ona piękna! – Śliczna! – Anioł!
Wróciwszy o pół do 11-tej do domu, o 12-tej napisałem mój dziennik, a potem po
modlitwie położyłem się i usnąłem.

A oto zapis z pamiętnika A. Grottgera z 23 grudnia 1854 r.:
O Boże, dlaczegoś Ty tak piękną stworzył tę Halkę? O ileś Ty jej udzielił swej Boskiej
urody!2

Wyjątkową urodę byłej mieszkanki i właścicielki pałacu w Radziszowie, potwierdzić mogą zachowane do dziś jej fotografie. Poza tym
Grottger, nawet, gdy już była zamężna, często odwiedzał ją w jej nowym miejscu zamieszkania w Medyce. Przyjaźń ta jak widać trwała
długo. Lubił się w nią wpatrywać i być może pod tym pretekstem
pozowała mu do jego dzieł i to prawdopodobnie tych poświęconych
tematyce zrywu z 1863 r. Wykluczyć się nie da, że Grottger odwiedzał
Dzieduszyckich również w radziszowskim pałacu.
W dniu 11 czerwca 1859 r., Helena Dzieduszycka zawarła związek małżeński z Mieczysławem Gwalbertem Pawlikowskim, właścicielem dóbr w Medyce koło Przemyśla. Urodziła mu dwóch synów:
Jana Gwalberta i młodszego o ok. 19 miesięcy Tadeusza (obaj wielce zasłużeni dla nauki i kultury narodowej). Po ślubie hrabina przeprowadziła się do męża. Tamtejszy pałac był znacznie obszerniejszy,
majątek bogatszy. Bardziej odpowiadała jej panująca tam atmosfera
przepojona nauką i tradycją narodową. Właściciele Medyki rozwijali i kultywowali tradycje patriotyczne, podkreślając przywiązanie do
polskiej historii. Jej teść gromadził pamiątki narodowe na wzór Izabeli Czartoryskiej, a gościli tam najznamienitsi patrioci tamtego
czasu. Z uwagi na zamiłowanie do kultury i sztuki, Pawlikowskich
1 Artur i Wanda. Dzieje miłości Artura Grottgera i Wandy Monné, „Biblioteka Medycka” 1928, t. I, s. 17.
2 Tamże, s. 51.
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nazywano „medyceuszami spod Przemyśla”. Jej mąż zaprzyjaźniony
był, bądź utrzymywał kontakty, z takimi osobowościami jak: Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz, Teofil Lenartowicz, Maria
Konopnicka, Artur Grottger, Marcin Borelowski „Lelewel”, Adam
Asnyk, Włodzimierz Tetmajer, Stefan Żeromski, Stanisław Przybyszewski, Ignacy Paderewski, Seweryn Goszczyński, Tytus Chałubiński i inni. Wielu z nich gościło w Medyce.
Patriotyczne wychowanie Helena wyniosła również z rodzinnego
domu. Jej dziadek bowiem, hr. Wawrzyniec Dzieduszycki – ojciec
hr. Henryki z Dzieduszyckich Pawilkowskiej, a dziadek ze strony
ojca dla Heleny (11.08.1772–19.10.1836 r. we Lwowie), pełniący
funkcję szambelana na dworze austriackim w 1818 r. – był adiutantem wielce szanowanego Naczelnika Tadeusza Kościuszki. Hrabia
Wawrzyniec w dniu 4 kwietnia 1794 r. walczył u boku Kościuszki
pod Racławicami i w dniu 6 czerwca 1794 r., również jako adiutant
Naczelnika w bitwie pod Szczekocinami. W Medyce gościli autorzy
zrywu wolnościowego z 1863 r., dziś nazywanego Powstaniem
Styczniowym. W ich domu rodził się zamysł tworzenia Rządu Narodowego, tam gromadzono broń, planowano ataki na zaborców.
Helena również była bardzo zaangażowana w przygotowanie „konfederacyi”. A oto fragment artykułu Haliny Zahel pt.: Ciche bohaterki, opisujący działalność organizacji kobiet, na czele której stała
hrabina Helena
Organizacją żeńską oscylującą pomiędzy organizacją wojskową i cywilną był Obwodowy Komitet Niewiast Polskich założony we Lwowie, na czele którego stała wyjątkowa pod każdym względem osoba – Helena z hrabiów Dzieduszyckich Pawlikowska
z Medyki. Jej następczynią była Joanna Waygartowa – żona Walerego. Patronat nad
Komitetem sprawowały: księżna Jadwiga z Sanguszków żona księcia Adama Sapiehy
z Krasiczyna oraz dostojna matka księcia, księżna Jadwiga z hrabiów Zamojskich
Sapieżyna. Panie prowadziły wielostronną działalność. Zajmowały się wywiadem,
były kurierkami, zbierały pieniądze i kosztowności na rzecz Skarbu Narodowego,
zaopatrywały powstańców w broń, amunicję, mundury i sztandary. Sprawowały opiekę nad rannymi w szpitalach, w Cieszanowie, Oleszycach i Nowym Siole oraz w dobrach księcia Adama Sapiehy, a także w Przeworsku, w majątku księcia Jerzego Lubomirskiego. Opiekowały się internowanymi na terenie miasta powstańcami. Niejednokrotnie pomagały w ucieczkach z więzienia, w czym niezrównaną była Antonina
z Sozańskich Fedykowa, która zabawiając strażników więziennych miłą rozmową
i dobrym jedzeniem umożliwiała więźniom ucieczkę na wolność […] panie z towarzy-

— 26 —

stwa zajmowały się także produkcją amunicji […] kobiety brały także udział w bitwach, często w przebraniu męskim. Do takich należała Antonina z Grzywińskich
Fijałkowska, która walczyła wspólnie ze swoim mężem w oddziale Leona Czachowskiego, w przebraniu męskim, jako jego syn Staszek. W oddziale Marcina „Lelewela”
Borelowskiego również walczyło wiele kobiet w przebraniu męskim, między innymi
Julia Orzechowska, Józefa, Waleria i Bronisława Maciejowskie, Franciszka Ostrowska
i Michalina Wodzyńska. Walczyły dzielnie i ponosiły ofiary. Oto Julia Orzechowska
w zaciętej bitwie pod Krasnobrodem została ciężko ranna w klatkę piersiową, a dostawszy się do niewoli, została umieszczona w szpitalu wojskowym, z którego po
wyzdrowieniu powędrowała na Syberię. W bitwie pod Panasówką Józefa Maciejowska
otrzymała 16 ran ciętych od szabli. Wyniesiona z pola bitwy przez towarzysza broni,
szczęśliwie została umieszczona w polskim szpitalu3.

Jak można wyczytać w listach autorstwa Heleny Pawlikowskiej
i w Pamiętnikach Floryana Ziemiątkowskiego (1863, z. 111 s. 175)
w Komitecie Niewiast Polskich zajmowała się ona czynnościami
administracyjnymi. To samo źródło podaje informacje o represjach
stosowanych wobec czynnie walczących. Po zakończeniu powstania, do więzień trafiło 1000 osób, na 1211, które trafiły najpierw
w ręce policji. Dokładnie 43 osoby osądziła sama policja. 113 wydaliła, a 136 oddała w ręce sądów. Wydanych zostało 168 wyroków
sądu wojennego w kwietniu 1864 r. Wśród tych skazanych był Mieczysław Pawlikowski. W maju 1864 r. wydano 15 wyroków, w tym
11 powstańców skazano na kije.
Hrabina Helena często wspomagała potem weteranów zrywu wolnościowego, pomagała sierotom i wdowom po poległych powstańcach. Jedna z wielu darowizn, została przekazana weteranom powstania zamieszkałym w Krakowie, w dniu ceremonii pogrzebowych po śmierci jej męża, pod koniec 1903 r. Z zachowanych,
skatalogowanych i przekazanych Bibliotece Jagiellońskiej przez
potomka Heleny i Mieczysława Pawlikowskich, pana Kaspra Pawlikowskiego listów rodziny Pawlikowskich, można wyczytać, że
przygotowania do powstania miały miejsce również w Radziszowie.
We dworze szyto mundury dla powstańców, jak też utworzono tam
na polecenie hrabiny, bazę zaopatrującą powstańców z krakowskiego okręgu wojskowego. Po upadku Powstania Styczniowego Helena
Pawlikowska ukrywała sztandar pułku Marcina Borelowskiego. Jak
3

Cyt. za: „Tygodnik Katolicki Niedziela” 2004.
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podaje Kasper Pawlikowski. pozostawał on w zbiorach medyckich
do 1939 r.
Za działalność polityczną i kierowanie zrywem zbrojnym przeciw
zaborcom, a przede wszystkim za współpracę z Rządem Narodowym we Lwowie i Krakowie, jej mąż trafił w ręce austriackich
funkcjonariuszy, najpierw przed sąd, a na końcu do więzienia
w Ołomuńcu. Po zakończonym klęską powstaniu część ich majątku
została skonfiskowana. Aresztowanie groziło również Helenie. Była
poszukiwana w celu osądzenia i wyciągnięcia konsekwencji za działalność przeciw monarchii austriackiej. Na czas udało się jej w przebraniu uciec z dwójką maleńkich dzieci do Genewy w Szwajcarii.
Tam spędziła blisko dwa lata oczekując na męża, który odbywał
karę w kazamatach w Ołomuńcu w okresie od 23 maja 1864 do
20 listopada 1865 r. Zwolniony został na mocy amnestii wydanej
przez cesarzową Elżbietę wraz z innymi więźniami politycznymi
w dniu jej imienin.
Rodzina mogła się starać, by Mieczysława uwolniono wcześniej,
ale ten w liście do swojej matki Henryki (tym samym ciotki Heleny – siostry ojca Eugeniusza Dzieduszyckiego) pisał, by pod żadnym pozorem nie próbowała występować o jego ułaskawienie. Nie
mógł pozwolić sobie na to, by władza zaborcza, z którą walczył,
w jakikolwiek sposób próbowała go później uzależniać. Poza tym,
nie czułby się komfortowo, aby móc spojrzeć w oczy matkom, żonom i dzieciom poległych powstańców z 1863 r., jako jeden z tych,
który doprowadzał do zbrojnego wystąpienia przeciw zaborcom,
a potem od nich łaski otrzymywał.
Od razu po wyjściu z więzienia, udał się do żony oczekującej na
niego z synami w Szwajcarii. Następnie Pawlikowscy przyjechali do
Radziszowa, do majątku ziemskiego żony, gdzie w zaciszu spędzili co
najmniej dwa lata. O pobycie Mieczysława Pawlikowskiego w Radziszowie zaświadcza choćby list z dnia 31 grudniu 1867 r. napisany do
archiwisty Henryka Schmitta do Medyki, przygotowującego i porządkującego dokumenty po ojcu i wcześniejszych przodkach. Inne źródła
podają, że mieszkali w Radziszowie aż do 1871 r.
Kolejnym miejscem zamieszkania był ich własny dom, odziedziczony po hr. Eugeniuszu w Ludwinowie pod Krakowem. Po krótkim
czasie wprowadzili się do przestronnego domu – dworku na Kleparzu,
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wówczas Rynek Kleparski 14 (w późniejszym okresie zmieniła się
numeracja budynków przy tym placu). Dom do dnia dzisiejszego nie
zachował się, ale ze szczegółami jego wyposażenie opisał ich wnuk
Michał Pawlikowski w Pamiętnikach, wydanych nakładem Wydawnictwa Literackiego w 1998 r. Helena i Mieczysław Pawlikowscy
mieszkali tam razem do śmierci Mieczysława w dniu 23 grudnia
1903 r. Po śmierci męża, którego wśród najbliższych nazywano Miecz,
Pawlikowska przeprowadziła się do Lwowa. Tam spędziła jeszcze blisko 12 lat życia. Jest to również czas wielu jej podróży po Europie
i kraju. Często bywała w Zakopanem w słynnej willi Pod Jedlami,
ufundowanej w 1897 r. przez syna Jana Gwalberta. Na miejscu ostatniego domu Heleny i Mieczysława w Krakowie, na rogu ul. Krzywej
i Rynku Kleparskiego, wybudowano w latach dwudziestolecia międzywojennego nową, obszerną kamienicę.
Majątek w Radziszowie Helena Pawlikowska sprzedała w dniu
23 grudnia 1877 r. hr. Karolinie Oksza-Orzechowskiej. O śmierci Heleny z Dzieduszyckich Pawlikowskiej donosiła „Gazeta Lwowska”:
Zmarła Helena Pawlikowska córka Eugeniusza Dzieduszyckiego i Heleny z Paszkowskich, małżonka Mieczysława, matka dr. Jana Gwalberta i Ś.P. Tadeusza Pawlikowskiego4.

Na pochówku u boku męża, nie zakończyła się jej tragiczna historia. W 1939 r. po wkroczeniu Sowietów, doczesne szczątki Pawlikowskich (wrogów Rosji – zaborczego państwa), w akcie zemsty za
ich postawę patriotyczną, kultywowanie historii i kultury Polski,
a przede wszystkim za podniesienie ręki przeciw caratowi w 1863 r.,
wyrzucono z grobowca. Starsi mieszkańcy Medyki wspominali, że
trumny ich służyły NKWD-zistom za wanny do kąpieli! Jak podaje
Bartosz Jakubowski na łamach „Czasu Medyckiego” (2010, nr 1)
mieszkańcy Medyki, wdzięczni swoim dobrodziejom, zebrali szczątki
spod płotu i pochowali w jednym grobie. Spoczywały tak do 2005 r.,
kiedy to Kasper Pawlikowski i Dorota Pawlikowska z Kanady, dzieci
Michała Pawlikowskiego (wnuka Heleny i Mieczysława) ekshumowali szczątki przy współudziale gminy Medyka. Następnie złożono je
ponownie w kaplicy. Ta zaś została odnowiona za staraniem Kaspra
4

„Gazeta Lwowska” 1918, nr 234, s. 4 (wtorek 15 października).
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Pawlikowskiego. Projekt fasady kaplicy i koszty remontu pokryła
gmina Medyka. Teraz trzeba wierzyć, że kości dobrodziejów Medyki
i Radziszowa, choć nie tylko, bohaterów walki narodowo wyzwoleńczej, spoczywać będą godnie, i oby po wsze czasy.
Hrabina Helena Pawlikowska to piękna i szlachetna, ale dziś mało
znana postać. Jej życie splotło się nierozerwalnie z historią Polski,
a Ona poświęciła się narodowej sprawie, służyła jej intelektualnie
i materialnie, niejednokrotnie dowiodła swojego poczucia odpowiedzialności za losy tych, którzy walczyli z zaborcami. Niech Helena
z Dzieduszyckich Pawlikowska pozostanie w naszej pamięci jako
bohaterka zrywu wolnościowego z 1863 r., dzielna kobieta i matka
dwóch wybitnych synów wyjątkowo zasłużonych dla nauki i kultury
polskiej. Mam nadzieję, że niniejszy tekst będzie jednym z pierwszych, należnych jej „pomników”, na które zasługuje.
*

Post scriptum

*

*

Działalność patriotyczna hrabiny Heleny z Dzieduszyckich Pawlikowskiej potwierdzona jest w wielu źródłach literackich. W Monografii Henryka Różyckiego znajduje się opowieść świadcząca, że
w obliczu zagrożenia skawinianie potrafili wzajemnie się chronić,
nawet ryzykując swoim życiem.
Austria, która początkowo zajęła wyczekujące stanowisko wobec powstania – zobaczywszy, że Rosja skutecznie poczęła tłumić powstanie – bojąc się aby „ruchawka” –
nie przeniosła się na jej teren – zaczęła w końcu ścigać powstańców a w szczególności tępić konspirację.
W tym też celu do Krakowa sprowadziła czwarty pułk wiedeński tak zwanych „Deutschmeisterów”, którzy podzieleni na oddziały pod komendą oficerów przetrząsali okolice
Krakowa.
Pewnego dnia sierpniowego 1863 roku na rynku w Skawinie – oddział taki ustawiwszy karabiny w kozły stanął na odpoczynek. Ówczesny burmistrz z nominacji Seweryn
Ludwikowski, przeczuwając jakieś nieszczęście, każe z propinacji żołnierzom wytoczyć baryłkę wódki, a sam prosi do siebie oficerów, ugaszcza ich nie szczędząc napitku i jadła. Podczas tego oficerom rozwiązują się języki, dowiaduje się od nich Ludwikowski, że oddział maszeruje do Radziszowa.
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Przejęty trwogą – wiedział bowiem, że we dworze w Radziszowie u hrabiny
z Dzieduszyckich Pawlikowskiej znajduje się magazyn broni i warsztaty krawieckie,
gdzie szyto mundury dla powstańców – pod jakimś pozorem wychodzi przed dom.
Spotyka polowego miejskiego Stanisława Józefczyka i obywateli Andrzeja Różyckiego i Kazimierza Sieprawskiego. Szepcze im coś do ucha, a sam znika z powrotem
w szerokiej bramie swego domostwa. Trzej wyżej wymienieni wychodzą spiesznie za
miasto w kierunku Radziszowa. Tam chwila narady – poczem trzema drogami i miedzami pomiędzy polami skradają się do spiesznie do wsi. Wtem „Halt! Ver da?”.
Żandarmeria austriacka, która już otoczyła swoją troskliwa opieką Radziszów – ujmuje Różyckiego i Sieprawskiego. Józefczyk szczęśliwie dociera do dworu. Nagotowane
furmanki ładują spiesznie broń i mundury, uciekają z tem w lasy „Bronaczowy”
i w przygotowane doły zakopują kompromitujący materiał. Kiedy po pewnym czasie
nadciągały oddziały austriackie od strony Skawiny, zastały w Radziszowie służbę zajętą zajęciami gospodarskimi, a gospodarzy ogromnie zdziwionych podobną wizytą.
Józefczyk tylko przy powrocie do Skawiny został ujęty i razem z Różyckim i Sieprawskim osadzono ich w tutejszym więzieniu, gdzie już znajdowali się ówczesny proboszcz ks.Oleaczyk Józef, Jan Korzeniowski i Jan Dąbrowski. Nastąpiło uciążliwe
śledztwo. Ówczesny naczelnik Sądu w Skawinie Kasparek – kazał w swojej obecności
bić ich po twarzy, aby zdradzili, kto ich posłał do Radziszowa – ponieważ nie wierzyli tłumaczeniom się złapanym na terytorium Radziszowa, że wyszli na pola oglądać
plony. Nie zdradzili też nikogo z należących do konspiracji. Sędzia Kasparek odesłał
ich w końcu pod sąd wojenny do Krakowa. W więzieniu śledczym na Wawelu przesiedzieli trzy miesiące – po tym czasie z braku dowodów zostali uwolnieni…

Stanisław Grodecki
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Włodzimierz Galaciński

STO PIĘDZIESIĄT LAT DZIAŁALNOŚCI PCK

M

ija 150 lat od chwili, kiedy
powstał Komitet Pięciu
przekształcony wkrótce w Komitet Pomocy Rannym Żołnierzom,
a następnie w Międzynarodowy
Komitet Czerwonego Krzyża
(MKCK), którego Sekretarzem
Generalnym został Jean H. Dunant – przedsiębiorca ze Szwajcarii. Bodźcem do podjęcia takiej
inicjatywy był fakt przypadkowego uczestnictwa Jeana Henriego Dunanta jako świadka w krwawej bitwie pod Solferino w dniu
24 czerwca 1859 roku, która rozegrała się pomiędzy wojskami Jean Henri Dunant (1829–1910)
francusko-włoskimi a austriackimi o wyzwolenie Italii. Pod wpływem tych osobistych – tragicznych
doświadczeń napisał książkę pt. Wspomnienie Solferino, którą wydał
w 1862 roku. Postulował w niej utworzenie w czasie pokoju stowarzyszeń opieki dysponującej personelem gotowym także do opieki
nad rannymi w czasie wojny oraz ochronę w prawie międzynarodowym personelu wspierającego wojskowe służby medyczne. W roku
1863 w Genewie z inicjatywy Komitetu Pięciu zorganizowano międzynarodową konferencję, w której uczestniczyli przedstawiciele
16 krajów i 4 instytucji dobroczynnych. Tam właśnie powołano
Czerwony Krzyż i ustalono jego symbol – czerwony krzyż na białym tle. W roku 1864 na konferencji dyplomatycznej w Genewie
zwołanej przez Rząd Szwajcarii została uchwalona i podpisana
„Konwencja w sprawie polepszenia losu rannych wojskowych w armiach w polu będących”, do której przystąpiło 12 państw. Traktat
ten uważa się za początek powszechnie obowiązującego międzyna— 32 —

Komitet Pięciu – Komitet Założycielski Czerwonego Krzyża

rodowego prawa humanitarnego. W kolejnych latach zaczęły powstawać stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża, które w roku
1919 utworzyły Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża. W roku
1991 zmieniono nazwę na Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Wtedy też
nastąpił wyraźny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi
komponentami Ruchu: MKCK zajmuje się upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego oraz działalnością humanitarną w czasie konfliktu zbrojnego, natomiast Federacja podejmuje
działania w czasie pokoju i zajmuje się głównie pomocą w czasie
klęsk i katastrof. Stowarzyszenia krajowe natomiast pełnią funkcję
pomocniczą w jednej i w drugiej sytuacji. Ogólnoświatowy Ruch
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w swojej działalności od początku kieruje się siedmioma podstawowymi zasadami,
które nazwane i spisane zostały w 1965 roku. Są to:
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1. HUMANITARYZM – Międzynarodowy Ruch Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie
pomocy rannym na polu bitwy bez czynienia jakiejkolwiek między
nimi różnicy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej wysiłki w kierunku zapobiegania we wszelkich
okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia.
2. BEZSTRONNOŚĆ – Ruch nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.
3. NEUTRALNOŚĆ – W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych
oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej,
religijnej lub ideologicznej.
4. NIEZALEŻNOŚĆ – Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia
krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności
humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach,
powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na
działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.
5. DOBROWOLNOŚĆ – uczestnicy ruchu niosą pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.
6. JEDNOŚĆ – W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno
ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.
7. POWSZECHNOŚĆ – Międzynarodowy Ruch Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem
pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.
Ruch Czerwonego Krzyża za swoją działalność na rzecz niesienia
pomocy wszystkim potrzebującym otrzymał trzykrotnie Pokojową
Nagrodę Nobla; było to w roku 1917 i 1945 – dla MKCK za działalność w czasie I i II Wojny Światowej i w roku 1964 z okazji
100-lecia Ruchu.
Przez 150 lat, od momentu założenia Ruchu, natura wojen i kryzysów humanitarnych stale ewoluowała. Pośród współczesnych
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wyzwań, z którymi mierzy się ludzkość jest wzrost ofiar wynikających z klęsk naturalnych, utrzymujący się brak respektowania prawa humanitarnego oraz problem z dostarczaniem pomocy medycznej do krajów, które jej potrzebują. Ruch wciąż pracuje nad zrozumieniem przez społeczność międzynarodową zasady neutralności,
którą kieruje się w codziennej pracy. Jest zainteresowany pomaganiem cierpiącym bez względu na narodowość, miejsce pochodzenia
i wyznanie poszkodowanego. Jest to podstawa działań umożliwiająca dotarcie do poszkodowanych w zamkniętych dla świata regionach, szczególnie w czasie konfliktów zbrojnych. Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest skuteczny w działaniach
dzięki silnemu umocowaniu w lokalnych społecznościach. Może
osiągać takie sukcesy tylko dzięki ludziom wspierającym jego
działania. Miliony wolontariuszy i pracowników nieustannie wprowadzają pozytywne zmiany we własnym mieście lub wsi. To właśnie oni podczas misji są w stanie zrozumieć potrzeby lokalnej
społeczności i wprowadzić odpowiednie rozwiązania.
Rok 1919 to początek działalności stowarzyszenia krajowego
Czerwonego Krzyż na terenie Polski. W roku tym pod honorowym
patronatem Heleny Paderewskiej powstało Polskie Towarzystwo
Czerwonego Krzyża, w skład którego weszły m.in. Polski Komitet
Pomocy Sanitarnej, Samarytanin Polski, Krajowe Stowarzyszenie
Czerwony Krzyż dla Galicji. Sekretarzem Towarzystwa został Paweł
Sapieha. W roku 1927 Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża
zostało przekształcone w Polski Czerwony Krzyż i otrzymało status
stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej, a jego Sekretarzem
Generalnym została Helena Paderewska. Podstawowymi obszarami
działalności Polskiego Czerwonego Krzyża były m.in.: opieka nad
chorymi w domu, szkolenie drużyn sanitarnych, szerzenie międzynarodowego prawa humanitarnego, niesienie pomocy ubogim, promocja i organizowanie honorowego krwiodawstwa. W roku 1958
zaczęły powstawać w Polsce kluby honorowych dawców krwi PCK.
Celem ich działalności jest planowe i systematyczne organizowanie
akcji pobierania krwi dla potrzeb służby zdrowia. Od tej daty funkcjonuje w Polsce zorganizowane honorowe krwiodawstwo.
Jean Henri Dunant urodził się 8 maja 1828 roku w Genewie, stolicy Szwajcarii, która już wówczas uchodziła za państwo neutralne,
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nieangażujące się w spory międzynarodowe. Pochodził z rodziny
kupieckiej, po ukończeniu edukacji pracował w banku. Po doświadczeniach z Solferino założył Komitet Pięciu, gdzie wspólnie z innymi znanymi obywatelami Szwajcarii, takimi jak: Gustav Moynier,
gen. Guillaum Henri Dufour, dr Louis Appia i dr Théodor Maunoir
dali początek Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża.
Inicjatywa ta zapoczątkowała wiele zmian, które nastąpiły w prawie
międzynarodowym w latach kolejnych. W tym czasie pogorszyła się
sytuacja materialna Dunanta – bank, którego był administratorem
ogłosił upadłość. W świecie genewskich bankierów był skompromitowany, a jego dotychczasowi przyjaciele w obawie o dobre imię
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, odsunęli się od
niego. W roku 1867 podał się do dymisji ze stanowiska sekretarza
MKCK. Kolejne lata to okres tułaczki po Europie, wędrówki pełnej
upokorzeń. Wyczerpany fizycznie, zmęczony niepowodzeniami i zapomniany przez wszystkich, znalazł schronienie w przytułku dla
ubogich w szwajcarskim miasteczku Heiden. Tam w roku 1895 odnalazł go dziennikarz Baumberger, a wiadomość, że Dunant żyje,
obiegła całą ówczesną prasę europejską. Z okazji 68 rocznicy urodzin nadeszły do Heiden listy i telegramy z całego świata. Napisał
do niego Papież i Królowa Wiktoria, a lekarze rosyjscy zgromadzeni na Kongresie Naukowym w Moskwie przyznali mu Nagrodę
Lekarzy. W roku 1901 w uznaniu jego zasług Parlament Norweski
przyznał Dunantowi pierwszą Pokojową Nagrodę Nobla. Dunant nie
wrócił jednak już do życia publicznego. Umarł jako samotny, schorowany człowiek w roku 1910 i zgodnie z jego wolą prochy zostały
rozrzucone na cmentarzu w Zurychu.
Bibliografia:

Pankowicz A., W służbie bliźniemu. Album 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża,
Kraków 2009.
Genewa. Miasto Czerwonego Krzyża 1863–1993, Kraków 1993.
Poznajemy MKCK, Warszawa 2004.
www.pck.pl
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Jadwiga Pierzchała

pierwsze POZOWICKIE DNI RĘKODZIEŁA
I TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

W

dniu 30 kwietnia 2013 r. w Domu Ludowym w Pozowicach
odbyło się podsumowanie projektu „Tradycje i obrzędy
wielkanocne”, realizowanego w ramach I Pozowickich Dni Rękodzieła i Twórczości Ludowej. Zaproszonych gości, rodziców
i dzieci powitała dyrektor szkoły Jadwiga Pierzchała. Imprezę
rozpoczęło przedstawienie pt. Obrzędy wielkanocne, przygotowane przez panią Ilonę Preiss wspólnie z przedszkolakami i uczniami klasy I i III. Mali aktorzy pokazali dawne tradycje wielkanocne, przeplatane ludowymi piosenkami śpiewanymi przy akompaniamencie pana Tadeusza Sutera, a całość uwieńczył taniec,
krakowiak. Występ i duże zaangażowanie dzieci nagrodzone zostało gromkimi brawami.
Podczas imprezy swoje prace prezentowali: Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Lud-Art” przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Odlewy Artystyczne p. Seweryna Starowicza, Koło Robótek
Ręcznych Razemkowo działające przy TPS oraz twórcy ludowi: pan
Andrzej Barcik, pani Cecylia Woźniak, pan Jacek Sekuła oraz
uczniowie szkoły. Na koniec, tradycyjnie już wręczono dyplom
„Przyjaciel Dziecka 2013”.
Na I Pozowickie Dni Rękodzieła i Twórczości Ludowej składało
się kilka przedsięwzięć. W ramach projektu 8 kwietnia rozpoczął
działalność Klub Rękodzieła „Inspiracja” skupiający ludzi chcących
realizować swoje pasje. Dla członków organizowane są także warsztaty z haftu, technik papieroplastycznych czy włókienniczych. Elementami projektu były także warsztaty rękodzielnicze prowadzone
przez członkinie Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Lud-Art” przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, warsztaty „Przez małą
ojczyznę z kulturą pod rękę” prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny oraz zajęcia anglojęzyczne z wykorzystaniem tablicy
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interaktywnej i komunikatorów – „Tradycje i obrzędy wielkanocne
w Polsce i krajach Unii Europejskiej”
I Pozowickie Dni Rękodzieła i Twórczości Ludowej były także
okazją do wydania pierwszego numeru Biuletynu „PrzyWiśle” – lokalnej gazetki, która poruszać będzie problemy środowiska, sprawy
codzienne i sukcesy mieszkańców.
Cała impreza była dużym przedsięwzięciem, które nie mogłoby
się odbyć, gdyby nie pomoc i zaangażowanie sołtysa Franciszka
Czekaja oraz Piotra Nędzy, nauczycieli: p. Ireny Gruszeczki, Haliny Okarmus, Agnieszki Peret, Katarzyny Kozłowskiej, pani Anny
Wawro, Agnieszki Pyki, rodziców p. Celiny Lempart, p. Anny Barcik, Bernadetty Tąty, p. Tomasza Hanusiaka i wszystkich pozostałych, którzy wspomogli swoją pracą, a także sponsoringiem. Dziękujemy sponsorom: sołtysowi p. Franciszkowi Czekajowi, Spółdzielni Rola – Piekarnia Krzęcin p. Włodzimierza Pobożniaka, Radzie Rodziców, Sebastianowi Adamskiemu-Kmiecik, Cukierni Niebanalna, Mariner s.c. G. Stachura K. Żmuda Skawina, p. Sebastianowi Topie, Zbigniewowi Dziobkowi, Ochronie Pracy Wadowice,
kwiaciarni Jaśkowice.
Te informacje zamieściłam w naszym Biuletynie „PrzyWiśle”.
*

*

*

Dziś słów kilka o Panu Andrzeju Barciku…
Andrzej Barcik jest mieszkańcem Pozowic, urodził się jednak
w Krakowie w 1961 r. Jest samoukiem, który inspiracji szuka w obrazach Henryka Siemiradzkiego, Jana Matejki, Wojciecha Kossaka.
Swoje obrazy maluje dla własnej satysfakcji, ale także na zamówienia. Do tej pory nigdzie swoich prac nie wystawiał. Urzeka piękno
prezentowanych na obrazach krajobrazów, ulotność muśnięć pędzla
na płatkach kwiatów. Podziwiając obrazy artysty można dostrzec
wprawną rękę wirtuoza barwy i światła.
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Zygmunt Ryll

OTWARCIE I POŚWIĘCENIE WYSTAWY
„HISTORIA HARCERSTWA W SKAWINIE”

W

dniu 29 września 2012 r. w ramach IX Zlotu Harcerstwa Powiatu Krakowskiego pod hasłem „85. rocznica Mazurka Dąbrowskiego jako Hymnu Polski” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy i Starosty Krakowskiego Józefa Krzyworzeki otwarto i poświęcono zuchówkę
i stałą wystawę Historia Harcerstwa w Skawinie, obejmującą okres
międzywojenny oraz lata 1945–1948 i 1957–1960, ze szczególnym
uwzględnieniem dziejów 8 Drużyny Harcerskiej „Czerwone Maki”
im. Bohaterów Monte Cassino w latach 1957–1959.
Na uroczystość przybyli: Burmistrz Skawiny Adam Najder – harcerz 8 DH 1957, sponsor wystawy Grzegorz Pietrzko z firmy ZE-

Eksponaty z wystawy (fot. S. Grodecki)
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LPiG w Skawinie, który reprezentował Roberta Lizaka i Franciszka
Poniedziałka, byli także kapelan NZH ks. phm. Zdzisław Budek,
seniorki harcerstwa z komendantką Emilią Sznajder, 8 DH „Czerwone Maki”1957, Zygmunt Ryll, Józef Bobek, Tadeusz Guzik, Krzysztof Nowicki, Stanisław Paluchowski, Eugeniusz Tatko. Uroczystości
przewodził komendant NZH hm. Kazimierz Dymanus, który przywitał gości. Wystawę i zuchówkę otwarto poprzez przecięcie biało-czerwonej wstęgi. Uczynili to: burmistrz Skawiny Adam Najder,
sponsor Grzegorz Pietrzko oraz Zygmunt Ryll drużynowy 8 DH
„Czerwone Maki” w latach 1958–1959. Następnie kapelan NZH
„Czerwony Mak” ks. phm. Zdzisław Budek poświęcił wystawę i zuchówkę, podarował też piękny stylowy krzyż z Chrystusem Ukrzyżowanym. Burmistrz Adam Najder scharakteryzował wystawę mówiąc, że historia harcerzy w Skawinie pokazuje m.in. jakie wartości
w nich wpajano, co należy nadal kontynuować i że miasto z harcerzy jest dumne.
Zygmunt Ryll dziękował za pracę i zaangażowanie przy wystawie wymieniając burmistrza Adama Najdera, komendanta hm. Kazimierza Dymanusa, hm. Marka Bieżanowskiego, Eugeniusza Tatko. Obecni z ciekawością oglądali eksponaty, a to zdjęcia, dokumenty, wyposażenie harcerzy a także wycinki z gazet i osobiste
wspomnienia. Uczestnicy uroczystości udali się do miejscowości
Gaj, gdzie odbywał się wzmiankowany już IX Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego. Wzięli udział w apelu, ognisku i spotkaniu
przy herbacie.
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Zygmunt Ryll

55 LAT 8 DRUŻYNY HARCERZY „CZERWONE MAKI”
IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W SKAWINIE
(1957–2012)

1

czerwca 1957 r. na fali odwilży Polskiego Października 1957 r.
z inicjatywy skawińskich harcerzy Tadeusza Pary i Zygmunta
Rylla powstała pierwsza w Polsce i wówczas jedyna drużyna upamiętniająca wielką victorię i bohaterstwo walczących o Monte
Cassino. Drużyna z nazwy jak w tytule niniejszej publikacji już
w 1959 r. wygasiła swoją działalność z powodu nacisków ówczesnej władzy i inwigilacji Służby Bezpieczeństwa. Drużyna odrodziła się 18 maja 1981 r. z inicjatywy hm. Kazimierza Dymanusa
w ramach pierwotnej nazwy i kontynuuje działalność w Niezależnym Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte
Cassino zachowując swój numer, barwy pomarańczowe, chusty
z aplikacją czerwonego maka. Po 55 latach od powstania drużyny
też 1 czerwca w harcówce zorganizowano uroczystą zbiórkę jubileuszową w której udział wzięli: prof. Wojciech Narębski i Tomasz
Skrzyński – uczestnicy walk o Monte Cassino „Zasłużeni dla miasta Skawiny”, posiadający tytuł „Honorowy Członek NZH Czerwony Mak”, przedstawiciele 2 Korpusu Zmechanizowanego im. generała broni Władysława Andersa w Krakowie, burmistrz Skawiny
Adam Najder, harcerz 8 DH „Czerwone Maki” 1957 i przedstawiciel UM i Gm. w Skawinie Tomasz Stawowy, harcerze jubilaci
8 DH „Czerwone Maki” 1957 Tadeusz Para, Zygmunt Ryll, Włodzimierz Dadak, Józef Bobek, Tadeusz Guzik, Marek Marczyk,
Adam Najder, Krzysztof Nowicki, Stanisław Paluchowski, Zdzisław Para, Marian Paździurkiewicz, Józef Sobesto, Jerzy Szczepanik, Eugeniusz Tatko, seniorki harcerstwa z komendantką Emilią
Sznajder, komenda i harcerze NZH „Czerwony Mak”.
Uroczystość prowadził komendant NZH hm. Kazimierz Dymanus. Odśpiewano pieśń „Czerwone Maki” i uczczono pamięć harcerzy 8 DH „Czerwone Maki” 1957, którzy odeszli na wieczną wartę
w ostatnich pięciu latach. Są to śp. śp. Marian Fiołka, Andrzej Ro— 41 —

gala, Jacek Sztejnbis. Zapalono lampki pamięci. Na mocy uchwały
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich Zygmunt Ryll
otrzymał z rąk kpt. Magdaleny Zalewskiej z 2 Korpusu Zmechanizowanego odznakę „Za Rozminowanie Kraju”. Zjazd NZH „Czerwony Mak” nadał Tadeuszowi Parze i Zygmuntowi Ryllowi tytuł
„Honorowego Członka NZH” za szczególne zasługi dla NZH. Okolicznościową plakietkę wręczył komendant hm. Kazimierz Dymanus. Z rozkazu i z rąk komendanta NZH hm. Kazimierza Dymanusa
Honorową Odznakę Niezależnego Związku Harcerstwa otrzymali:
Tadeusz Para, Zygmunt Ryll, Adam Najder, Eugeniusz Tatko. Zygmunt Ryll drużynowy 8 DH w latach 1958–1959 złożył podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania i wydania
broszury zatytułowanej jak niniejsza publikacja. Są to: pomysłodawca i Honorowy Patron wydawnictwa – burmistrz Adam Najder, komendant NZH hm. Kazimierz Dymanus – głęboko zaangażowany
w pracach, Eugeniusz Tatko – siła napędowa przedsięwzięcia, Tomasz Stawowy – koordynujący prace z wydawcą i drukarnią.
Zygmunt Ryll mówił o osiągnięciach 8 DH 1957 w ostatnim pięcioleciu i dziękował wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową 8 DH, opracowano i wydano
historię drużyny, rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wystawy o skawińskim harcerstwie, organizowane są okolicznościowe
spotkania z okazji Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia z młodymi
harcerzami. Burmistrz Adam Najder rozdał obecnym wzmiankowaną już historię drużyny pięknie wydaną w formie albumu. Zwrócił
uwagę na owocną pracę jaką wykonuje NZH „Czerwony Mak”:
wychowanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu w zgodzie z ideałami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. W uroczystej
atmosferze ale w luźnych rozmowach uczestnicy zbiórki wspominali dawne czasy, mówili też o teraźniejszości. Zabierali głos: prof.
Wojciech Narębski, Tomasz Skrzyński, Tadeusz Para, Włodzimierz
Dadak, Eugeniusz Tatko. Zwiedzono też Harcerską Izbę Pamięci
Narodowej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie im. gen. broni
Władysława Andersa.
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Andrzej Wrzoszczyk

POŚWIĘCENIE KRZYŻA W ROCZNICĘ POWSTANIA
SOLIDARNOŚCI

J

adąc w stronę Oświęcimia zaraz za mostem na Skawince
po prawej stronie drogi mijamy
krzyż, pod którym widnieje napis: „Ukrzyżowany Zbawicielu
Błogosław Polskiego Robotnika”. Krzyż ten, jak mówi historia, został wzniesiony w 1946 r.
przez ówczesnych pracowników
Zakładów Kawowych w Skawinie. Upływały lata, czas i warunki atmosferyczne niszczyły stopniowo ten symbol naszej wiary.
W ubiegłym roku wymagał już
gruntownej i dość kosztownej
renowacji. Trzeba było znaleźć
na nią środki. Poszukiwaniem
sponsorów zajął się p. Jan Lelek,
który zwrócił się do p. Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, a później – do firmy Grana, prosząc o finansowe wsparcie naszej inicjatywy. W obu miejscach otrzymał odpowiedź odmowną, poprosił
więc o pomoc Związek Zawodowy Solidarność i mnie jako związkowca, pracownika a zarazem radnego Gminy Skawina. Uważałem,
że jeżeli nasi poprzednicy w trudnych czasach powojennych ufundowali ten krzyż, który strzeże pracowników Zakładu liczącego
ponad 100 lat, to załoga powinna sfinansować ten szczytny cel.
Z pomocą przewodniczącego Jerzego Dziobka zorganizowaliśmy
zbiórkę pieniędzy wśród załóg firm: Bahlsen, Grana i Lajkonik.
Pracownicy tych zakładów oraz firmy obce pracujące na terenie
naszych zakładów złożyły łącznie kwotę 8000 zł. Prace wykonał
p. Tadeusz Sokal, dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Położono
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na całym cokole kamień – piaskowiec, wymieniono zniszczony
krzyż, odnowiono wizerunek Chrystusa, a Firma Migdał wykonała
ogrodzenie. Duże znaczenie miała dla nas życzliwość ks. proboszcza
Edwarda Ćmiela. W tym miejscu chciałem jeszcze raz wszystkim
s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć za złożone datki.
W dniu 31 sierpnia ubiegłego roku o godzinie 17.30 nastąpiło
uroczyste poświęcenie odnowionego krzyża przez księdza proboszcza Edwarda Ćmiela w obecności pocztu sztandarowego Solidarności naszego zakładu oraz licznie przybyłych emerytów i rencistów.
Byłoby, na pewno bardziej uroczyście, gdyby na tę ważną, niecodzienną chwilę pracownicy Zakładu przybyli w liczniejszym składzie. Serdecznie dziękuję policji skawińskiej oraz Straży Miejskiej
za udzielenie pomocy w utrzymaniu ruchu na drodze 44.
Po uroczystości poświęcenia udaliśmy się do kościoła pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, aby uczestniczyć w mszy
świętej z okazji 32 rocznicy powstania Solidarności. Jak co roku
w obecności sztandarów i licznie zebranych pracowników skawińskich zakładów uczestniczyliśmy w przepięknym nabożeństwie
i wysłuchaliśmy homilii o historii lat osiemdziesiątych.
Jeszcze raz wszystkim uczestnikom b a r d z o d z i ę k u j ę.
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Stanisław Grodecki

RENOWACJA ZABYTKOWEGO NAGROBKA
NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SKAWINIE

L

ista ocalonych od zniszczenia grobów na Skawińskich cmentarzach powiększyła się o kolejną pozycję. W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Skawiny rozpoczęło znacznie wcześniej niż w innych latach prace przy renowacji zabytkowych nagrobków. Już
w maju zakończyliśmy renowację nagrobka Oleńki Lewik. Na konserwację tego zabytkowego obiektu przeznaczyliśmy kwotę 7800
złotych, pochodzącą z ubiegłorocznej VI kwesty. W planach na rok
bieżący jest jeszcze renowacja nagrobka księdza Jana Flisa. Prace
rekonstrukcyjne zostały wykonane przez konserwatora zabytków
Tadeusza Sokala. W celu przybliżenia czytelnikom procesu rekonstrukcji nagrobka przedstawiam jego przebieg oraz podstawowe informacje o Oleńce Lewik.
Nagrobek o charakterze słupowym wykonany został prawdopodobnie w 1903 r. Jak wynika z inskrypcji umieszczonej na tablicy
z czarnego marmuru został on ufundowany przez rodziców dziewczynki. Oto treść tej inskrypcji: OLEŃKA / NAJDROŻSZE DZIECIĘ / STANISŁAWA I BRONISŁAWY LEWIKÓW / * 11/10 1910
= 3/1 1913 r. Brak bliższych danych na temat rodziny. Według
ustnej tradycji Oleńka była jedynym dzieckiem państwa Lewików.
Podstawa nagrobka wykonana została z piaskowca pochodzącego
przypuszczalnie z kamieniołomu w Barwałdzie Dolnym koło Kalwarii Zebrzydowskiej. Całość nagrobka zwieńcza rzeźba postaci
dziecięcej (aniołka), wykonana z wapienia pińczowskiego. Postument rozmieszczony jest na rzucie prostokąta nawiązujący do dziko ułożonych ciosów kamienia. Rzeźbę nagrobka po rozbiórce
przewieziono do pracowni konserwatorskiej. Następnie odkuto od
podstawy nagrobka dolną część rzeźby. Usunięto wtórne uzupełnienia cementowe. Odczyszczono powierzchnię rzeźby szczotką
i pędzlem. W miejscu przełamania nawiercono otwory, wmontowano metalowy sztyft ze stali nierdzewnej i całość sklejono przy użyciu kleju z żywicy epoksydowej. Przystąpiono do rekonstrukcji
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Konserwator zabytków Tadeusz Sokal podczas pracy

kończyn dolnych, wklejono druty ze stali nierdzewnej. Usunięto
czarną uszczelniającą patynę, zielone mchy i inne zabrudzenia. Powierzchnię kamienia nasączono roztworem kwasu fluorowodorowego a następnie umyto ciśnieniowo. Po rekonstrukcji nóg uzupełniono ubytki szaty oraz fragmentów ramion krzyża i nadano całości odpowiednią fakturę.
Na cmentarzu zdemontowano i podniesiono podstawę. Wykonano
fundament z zaprawy cementowej o rozmiarach 41 × 61 cm. Ułożono
izolację i ustawiono podstawę nagrobka. Z powierzchni podstawy
usunięto zabrudzenia i uszczelniającą patynę. Na kamiennym postumencie posadowiono rzeźbę. Teren wokół nagrobka uporządkowano.
Kwaterę ziemną zgodnie z wcześniejszym wyglądem zrekonstruowano, wyznaczono krawężnikami i posadzono kwiatki. Wokół nagrobka
podsypano suchą zaprawę i ułożono kostkę granitową. Cały nagrobek
został zaimpregnowany preparatem hydrofobowym, który zabezpiecza kamień przed wilgocią. Litery na tablicy inskrypcyjnej pozłocono
złotem mineralnym. Z ogromnym pietyzmem odnowione miejsce spoczynku małej Oleńki przetrwa następne dziesięciolecia.
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Joanna Śnieżek-Grabowska, Agnieszka Zybek

„DARZĄC UŚMIECHEM USZCZĘŚLIWIASZ
DRUGIEGO” – XXII WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH SZKOLNICTWA
SPECJALNEGO

W

dniu 24 maja 2013 roku dwie skawińskie instytucje: Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Poczty Polskiej oraz
Centrum Kultury i Sportu zorganizowały XXII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Patronat
nad imprezą objęli: starosta Krakowski Józef Krzyworzeka oraz
burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder. Patronat medialny
objęły: TVP S.A. Oddział Kraków i Gazeta Skawina Raz w Miesiącu. Na uznanej w środowisku lokalnym imprezie integracyjnej dy-

Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Urszula Stochel oraz reprezentant Zarządu Fundacji
„Serce Serc” Zdzisław Samborski odebrali przyznane im Ordery „Serca Serc”
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rektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie
pani Grażyna Wójcik powitała zaproszonych gości ze Starostwa
Powiatowego w Krakowie, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie,
Stowarzyszeń i Fundacji, dyrektorów skawińskich szkół i instytucji,
sponsorów, występujące zespoły oraz publiczność.
Przegląd cieszy się dużym zainteresowaniem wśród placówek
specjalnych. W tegorocznej edycji imprezy uczestniczyło 16 zespołów z Małopolski min. ze Skawiny, Krakowa, Bochni, Wieliczki,
Oświęcimia i Olkusza. Uczniowie z różnym rodzajem niepełnosprawności zaprezentowali programy artystyczne, które przygotowywali przez wiele miesięcy pod kierunkiem swoich nauczycieli.
Wszyscy młodzi artyści z wielkim przejęciem występowali przed
żywo reagującą publicznością, którą tworzyli zaproszeni goście,
sponsorzy, uczniowie szkół i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy
Skawina oraz sami występujący.
Gospodarzy reprezentowało Szkolne Kółko Teatralne „Igraszka”,
które zaprezentowało przedstawienie pt. „Kopciuszek w hiszpańskim cieniu”. Zrealizowane jest ono w teatrze cieni przy muzyce
z Dziadka do orzechów i Jeziora łabędziego Piotra Czajkowskiego
z domieszką muzyki współczesnej. Opiekunem kółka teatralnego
i autorem tego spektaklu była Joanna Babińska – nauczyciel przedmiotów artystycznych w SOSW w Skawinie.
Najmłodszymi artystami Przeglądu były „Przedszkolaki z naszej
paki” – wychowankowie Przedszkola nr 2 w Skawinie. Te utalentowane maluchy ujęły wszystkich swoją szczerością i uroczą grą sceniczną. W ich wykonaniu zobaczyliśmy niezwykłą sztukę o pięknie,
które mimo że czasem niewidoczne dla oczu, można odkryć tak
naprawdę w każdym z nas.
Nadzwyczajne umiejętności taneczne zaprezentowali wychowankowie SOSW dla Dzieci Niedosłyszących przy ul. Spadochroniarzy
w Krakowie. Układ taneczny cygańskiego tańca w ich wykonaniu
wprawił wszystkich w zachwyt i zachęcił do tańca tych, którzy na co
dzień gubią kroki. Umiejętności taneczne oraz niebanalne aranżacje
układów choreograficznych podziwialiśmy również w prezentacjach
przedstawionych przez wychowanków SOSW nr 1 w Krakowie.
„Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej” – śpiewał kiedyś Jerzy Stuhr. Nikt jednak chyba nie potrafi zaśpiewać
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tak jak zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu. W programie artystycznym zatytułowanym „Hej
od Krakowa jadę” zespół zaprezentował kilka piosenek w rytmie
krakowiaka, z których powstała wesoła wiązanka. Niepowtarzalny klimat krakowskiego rynku oraz melodie i tańce z okolic
regionu przybliżył nam zespół wokalno-taneczny „Krakowiacy”
ze SOSW w Bochni.
Zespół „FART” z SOSW w Oświęcimiu przygotował przedstawienie taneczno-teatralne pt. Eliksir miłosny. Ciekawa opowieść
o pięknej, ale nieszczęśliwie zakochanej pannie uświadomiła nam
wszystkim, jak ważnym dla człowieka uczuciem jest miłość: potrzeba kochania i bycia kochanym.
Na skawińskiej scenie zaprezentował się także zespół „Bajm-Dajm” z Zespołu Szkół Specjalnych im. Brata Alojzego Kosiby
w Wieliczce. W programie artystycznym zatytułowanym „Jak to się
zaczęło?” poznaliśmy śpiewaną historię Robinsona Cruzoe.
W baśniową krainę elfów przenieśli nas wychowankowie SOSW
nr 3 w Krakowie. To osobliwe widowisko zaprezentowane przez
małych artystów sprawiło, że nasza rzeczywistość nabrała różnych
kolorów.
Niedosłyszący uczniowie z SOSW im. Jana Pawła II przy ul. Niecałej w Krakowie swoją radość wyrazili w pełnej emocji muzyce
afrykańskiej, grając na wielkich bębnach. Ich ekspresja wyrażona
w tej specyficznej muzyce zrodziła refleksję, że we wszystkim w życiu można doszukać się czegoś szczególnego. Bo przecież niesłyszący mają swój świat, do którego my – słyszący – nie mamy
wstępu…
Zaraz po afrykańskich rytmach scenę opanowali tancerze z zespołu „MIT!” ze Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji „Leonardo” mieszczącego się przy ul. Piekarskiej w Krakowie.
Na skawińskim święcie niepełnosprawnych zaprezentowała się
także kapela „Krewni Pana Boga” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie. Kapela powstała na początku 2006 r. W skład
jej zespołu wchodzą wszyscy chętni uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy. Ideą ich śpiewania jest wyrażanie radości życia i wiary w to, że po drugiej stronie tęczy istnieje piękny i dobry
świat. Podczas ich występu emocje sięgnęły zenitu – tym razem
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w ich wykonaniu mogliśmy podziwiać piosenki disco-polo w stylu
country.
Każdy z uczestników Przeglądu dzięki hojności sponsorów, którzy od lat wspierają Ośrodek, został obdarowany nagrodami. Natomiast występujące zespoły otrzymały za prezentację swoich osiągnięć zestawy sportowe, albumy oraz dyplomy. Uczestnicy i ich
opiekunowie otrzymali też słodki poczęstunek. Młodych artystów
ośmielali, zachęcając do występów, konferansjerzy: Paulina Czopek
i Szymon Klimas – uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Skawinie.
Przegląd stał się okazją do uhonorowania wieloletnich przyjaciół
szkoły. Kapituła Przyjaciół Młodych Artystów działająca w Ośrodku
przyznała doroczny ORDER SERCA SERC. Tym razem otrzymali
go: Pani Urszula Stochel – Wicestarosta Krakowski oraz Fundacja
„Dar Serca Skawina” za wsparcie działań SOSW w Skawinie i jego
wychowanków.
Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego na trwałe wpisał się w kalendarz imprez odbywających się
cyklicznie w Skawinie. Wśród innych festiwali wyróżnia go nie
tylko różnorodność form prezentacji (każdą edycję imprezy tworzą
różnorodne formy sceniczne – od solowych występów wokalnych
do złożonych form teatralnych). Przede wszystkim jednak ten niezwykły Przegląd ukazuje, jak ogromny potencjał artystyczny drzemie w osobach niepełnosprawnych, pozwala wyrazić ich emocje,
sprzyja pełniejszemu przeżywaniu świata. Niewątpliwie służy też
wsparciu i promocji dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych
oraz zaakcentowaniu ich obecności w środowisku. Dla nas wszystkich ta szczególna impreza jest wyjątkową okazją, by choćby na
chwilę zatrzymać się nad ich światem, zachwycić się ich wrażliwością, poczuć ich autentyczność i razem z NIMI przeżywać radość
z tego niezwykłego spotkania.
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Renata Gubała, Anita Karczewska

RELACJA Z JUBILEUSZOWEJ X EDYCJI TYGODNIA
REGIONALNEGO I OTWARCIA NOWYCH SAL
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W SKAWINIE

W

tym roku w „Skawińskiej Czwórce” obchodzono już po raz
dziesiąty dni regionalne pod hasłem „Innej takiej ziemi nie
ma…” Spotkania te rozpoczęły się w SP4 w roku 2004. Wtedy to
powstała Izba Regionalna, w której wystawione zostały gromadzone
przez lata eksponaty historyczne i pamiątki rodzinne. Od 2005 r. cyklicznie twórcy ludowi i ludzie związani z Korabnikami, jak również
pasjonaci historii najbliższej, spotykali się z kolejnymi pokoleniami
uczniów. Od początku w SP 4 gościli członkowie TPS oraz Stowarzyszenia „Lud-Art” z Krakowa. Z roku na rok konwencja Tygodni Regionalnych zmieniała się tak, aby być jak najbardziej atrakcyjna dla
młodzieży. Również przybywało eksponatów do sali historycznej. Początkowo kilka wydzielonych regałów i kącik zaczął przybierać postać prawdziwego wnętrza dawnego domostwa. W 2011r. dzięki modernizacji zaplecza została po raz drugi udostępniona uczniom izba
pachnąca prawdziwym sianem i wzbudzająca najcieplejsze uczucia.
W tym roku X edycja, była prawdziwie jubileuszowa. Uczniowie wykazali ogromne zaangażowanie w realizację zadań projektowych. Pojawiły się formy nowatorskie, dzięki którym uczniowie poznali tradycję stroju mieszczan skawińskich, najpiękniejsze kapliczki korabnickie, sztukę haftu, makramy, malowania na szkle.
Projekt szkolny objął w dużym zakresie klasy młodsze. Dzieci wraz z wychowawcami wykonały piękne staropolskie chaty, poznając sposób ich budowy, charakterystyczne elementy i zabudowę. Inicjatorem tegorocznego projektu była historyk
SP4 , jednocześnie opiekun merytoryczny uczniów p. Renata Gubała, która zgromadziła wokół przedsięwzięcia ogromną grupę dzieci i nauczycieli – podkreśla dyrektor Anita Karczewska.

To dzięki zaangażowaniu „Czwórki” w projekty regionalne,
uczniowie mają możliwość poznania piękna najbliższego środowiska i okolicy. Uczą się identyfikować z lokalną społecznością, jej
kulturą, rozwijają patriotyczne postawy, poznają zabytki i historię
naszego regionu. Młodzi ludzie uświadamiają sobie, gdzie są ich
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Przecięcia wstęgi dokonują Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, dyrektor szkoły Anita Karczewska oraz
najmłodsi uczniowie klasy pierwszej (fot. SP 4)

„korzenie”, kim są. Dostrzegają także, jaką wartość dla każdego
z nich stanowi kultura regionu i starają się ją współtworzyć.
W ramach obchodów X edycji Tygodnia Regionalnego już od
marca odbywały się spotkania z wyjątkowymi ludźmi. Uczniowie
mieli niecodzienną okazję uczestniczyć w żywych lekcjach historii
dotyczących „Małej Ojczyzny”. Niezwykle barwne były to spotkania, na których uczniowie z nieukrywanym zainteresowaniem słuchali opowieści o swoich przodkach, o ich codziennym życiu, przeżyciach, co przez chwilę przeniosło ich w inną epokę. Uczniowie
klas 4 spotkali się z panią Anną Kudelą, która opowiadała o stroju
skawińskim i w imieniu TPS podarowała naszej szkole laleczki skawińskie. Uczniowie klas piątych spotkali się z dyrektorem Muzeum
Regionalnego panem Czesławem Gąsiorowskim, a uczniowie klasy
szóstej z panem Janem Liskiewiczem, który opowiadał o swoim
dzieciństwie w Korabnikach.
W czasie dni regionalnych odbyło się wiele konkursów, w których z ogromnym zaangażowaniem brali udział uczniowie całej
społeczności szkolnej. Był konkurs gwary, stroju ludowego, piosen— 52 —

Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Ewa Tarnopolska i Stanisław Grodecki odbierają pamiątkową statuetkę – symbol podziękowania za wieloletnią współpracę
(fot. SP 4)

ki ludowej, staropolskiej książki kucharskiej, staropolskiej chaty,
w której udział brali uczniowie klas 1–3. Wykonane przez nich prace zrobiły ogromne wrażenie. Uczniowie klas 4–6 wzięli udział
w Turnieju Wiedzy o Korabnikach i Patronie Szkoły Stanisławie
Wyspiańskim, do którego przygotowali się z wielkim zaangażowaniem. Dla chętnych odbyły się warsztaty, na których poznawali tajniki haftu, uczyli się zastosowania podstawowych węzłów makramy
do tworzenia bransoletek. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy chętnie w nich uczestniczyli, uczyli się cierpliwości i podziwiali prace
wykonane przez zaproszonych gości, panie ze Stowarzyszenia „Lud-Art” i „Razemkowo” – Koło Robótek Ręcznych.
W zadaniach konkursowych znalazł się projekt zorganizowany
przez działające w szkole Kółko Regionalno-Historyczne, „Korabniki – moja mała ojczyzna”. W projekt byli zaangażowani wszyscy
uczniowie klas 4–6. Ich zadaniem było wykonanie fotografii, pracy
plastycznej ciekawych miejsc, zabytków, kapliczek w Korabnikach.
Odpowiedzialnie przystąpili do ich realizacji. A efektem były niesamowite prezentacje. Przez dwa miesiące Dni Regionalnych w naszej
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szkole można było zobaczyć, jakie drzemią w uczniach talenty, ile
w ich występach jest energii, zaangażowania i pasji.
16 maja 2013 roku miało miejsce zakończenie Dni Regionalnych
oraz otwarcie nowych sal lekcyjnych. Wśród zaproszonych gości był
Małopolski Kurator Oświaty pan Aleksander Palczewski, burmistrz
Miasta i Gminy Skawina pan Adam Najder, zastępca burmistrza pan
Paweł Kolasa, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej pan Marek
Klimczyk, Przewodnicząca Komisji Edukacji pani Ewa Masłowska,
przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska pan Ryszard Majdzik, kierownik Wydziału IiGK Pani Dorota Książek, dyrektor Muzeum Regionalnego pan Czesław Gąsiorowski, pan Roman
Ficek były wizytator KO i kierownik szkoły w Korabnikach, prezes
Stowarzyszenia „Lud-Art” pani Jadwiga Gruca, panie reprezentujące
„Razemkowo”, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, przedstawiciele OSP Skawina II, przedstawiciele Firmy INVEKO, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 i wielu przyjaciół szkoły, rodzice
i uczniowie.
Program artystyczny został przygotowany pod czujnym okiem
p. Renaty Gubały przez działające w szkole Koło Regionalno-Historyczne. Dzieci w piękny sposób przybliżyły widzom zwyczaj ścięcia
pierwszego łanu zbóż. Po scence aktorskiej pt. Żniwa, nastąpiło
wręczenie nagród uczniom-laureatom konkursów, które odbywały
się w ramach Dni Regionalnych. Było tych konkursów wiele i tak
różnorodnych, że każde dziecko mogło zabłysnąć w jakiejś dziedzinie. Dzieci rywalizowały w siedmiu dyscyplinach: gwara, piosenka
ludowa, strój ludowy, staropolska książka kucharska, plastyczny
konkurs na staropolską chatę, który dał rewelacyjne wyniki, chociaż
jego wykonawcy rekrutowali się z klas najmłodszych I–III. Były też
konkursy wiedzowe, dla starszych uczniów: Turniej Wiedzy o Korabnikach i o Patronie Szkoły Stanisławie Wyspiańskim oraz projekt
„Korabniki – moja mała ojczyzna”. Łącznie było 45 laureatów –
nagrodzonych indywidualnie lub zbiorowo.
Miłą niespodzianką dla Gości imprezy był widok grupy dziewczynek w stroju skawińskim, niedawno zrekonstruowanym przez
Muzeum Regionalne i spopularyzowanym w projekcie „Przez Małą
Ojczyznę z kulturą pod rękę” przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Wielkie brawa należą się wszystkim uczestnikom, a ich trud
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został nagrodzony przez Radę Rodziców, UMiG w Skawinie oraz
anonimowych sponsorów cennymi nagrodami. Sukces tegorocznej
edycji był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu koordynatora
p. Renaty Gubały i zespołu nauczycieli. Dziękując za lata współpracy dyrektor szkoły wraz z uczennicami w pięknych tradycyjnych
skawińskich strojach złożyła na ręce gości pamiątkowe jubileuszowe statuetki.
Po zakończeniu części artystycznej, w której uczniowie zaprezentowali gwarę, przyśpiewki ludowe i taniec, odbyło się otwarcie
i poświęcenie nowych sal lekcyjnych. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali przedstawiciele władz gminnych oraz oświatowych
Małopolski Kurator Oświaty p. Aleksander Palczewski, Burmistrz
MiG Skawina p. Adam Najder, dyrektor szkoły p. Anita Karczewska
oraz najmłodsi uczniowie klasy pierwszej. Dzięki modernizacji
i przebudowie uczniowie SP4 będą mogli się uczyć w nowoczesnej
przestronnej sali komputerowej oraz językowej. Dodatkowo w nowych pomieszczeniach powstała sala edukacji wczesnoszkolnej oraz
przepiękna biblioteka. Ta ostatnia zrobiła na dzieciach, rodzicach
i gościach największe wrażenie. W tak historycznej chwili wśród
uśmiechów radości, zakręciła się niejedna łza wzruszenia, bo „marzenia się spełniły”. W czasie spotkania w Galerii szkolnej można
było podziwiać prace uczniów, a w sali regionalnej degustować potrawy staropolskiej kuchni.
Uroczystość była niesamowitym przeżyciem dla wszystkich
uczestników i zaproszonych gości. Szczycimy się podsumowaniem
naszych działań w ramach regionalizmu przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana A l e k s a n d r a P a l c z e w s k i e g o, który
wyraził opinię: ż e t y m, c o z o b a c z y ł w n a s z e j s z k o l e,
można byłoby śmiało obdzielić wiele krakows k i c h s z k ó ł.
Dni Regionalne obchodzone od 10 lat w naszej szkole niosą dla
uczniów przesłanie, że jesteśmy częścią naszej małej ojczyzny i powinniśmy być dumni z lokalnych zwyczajów i tradycji, które ciągle
należy poznawać i kultywować, przekazując następnym pokoleniom, w myśl słów Jana Pawła II: „Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”.
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Stanisław Grodecki

PATRONI NASZYCH ULIC:
PUŁKOWNIK ANDRZEJ HAŁACIŃSKI
Legiony
Legiony
Legiony
Legiony

to
to
to
to

– żebracza nuta,
– ofiarny stos,
– żołnierska buta,
straceńców los!

My, Pierwsza Brygada,
Strzelecka gromada,
Na stos rzuciliśmy –
swój życia los, Na stos, na stos!1

Z

apewne wszystkim Polakom
znana jest pieśń My pierwsza Brygada, będąca oficjalnym
hymnem Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Nie wszyscy
jednak wiedzą, że jej współautor
Andrzej Hałaciński urodził się
w Skawinie. Uchwałą nr 289/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia
24 października 2012 r. nadano nowopowstałej ulicy nazwę pułkownika Andrzeja Hałacińskiego.
„Andrzej Hałaciński urodził się 10 XI 1891 w Skawinie-Korabnikach, jako syn urzędnika. Ukończył sześć klas Gimnazjum św. Anny
w Krakowie. Jako gimnazjalista był członkiem Związku Walki Czynnej (1908–1909). Następnie uczęszczał do Akademii Handlowej
w Krakowie, którą ukończył w 1913, otrzymując absolutorium. Jednocześnie od 1911 należał do Drużyn Sokolich, a później także do II
Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Krakowie. W latach 1913–1914 odbył jednoroczną służbę wojskową w 16 pułku piechoty Landwehry2.

Jest to pierwotna wersja tekstu Hymnu Legionów.
Landwehra – była to formacja wojskowa nazwana też pospolitym ruszeniem. Austria
wykorzystywała jednostki Landwehry do zadań pomocniczych, jako jednostki drugiej
kolejności użycia.
1
2
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Po wybuchu I wojny światowej powołany został do armii austriackiej, nie stawił się jednak na wezwanie i 6 sierpnia 1914 r.
wstąpił do Legionów Polskich. Przydzielony został do 12 kompanii
strzeleckiej w oddziale Józefa Piłsudskiego jako dowódca plutonu.
W ramach pierwszych legionowych nominacji oficerskich 9 października 1914 r. został awansowany do stopnia podporucznika
piechoty. Po restrukturyzacji Legionów Polskich wraz ze swą kompanią znalazł się w składzie 5 pułku piechoty i brał udział w jego
działaniach do 20 marca 1915 r., kiedy to został dowódcą kompanii
w batalionie uzupełniającym.
W sierpniu 1915 r. powrócił na poprzednie stanowisko do 5 pułku
piechoty i służył w nim jako dowódca plutonu i kompanii do kryzysu przysięgowego3 (z wyjątkiem okresu 20 V–27 VI 1916 r., kiedy
sprawował funkcję adiutanta dowódcy baonu). W 1916 r. ukończył
oficerski kurs piechoty w Baranowiczach. Po odmowie złożenia
przysięgi został zwolniony z Legionów (1 IX 1917) i w październiku 1917 r. wcielono go do armii austriackiej. Dostał przydział do
służby w 1 pułku strzelców tyrolskich. Po przybyciu do Tyrolu pod
wpływem wydarzeń kryzysu przysięgowego napisał tekst pieśni My,
Pierwsza Brygada (na melodię popularnego w Legionach Polskich
marsza), który stał się wkrótce najbardziej znaną pieśnią legionową.
Już 1 marca 1918 r. zdezerterował i przedostał się do Warszawy,
gdzie nawiązał kontakt z Polską Organizacją Wojskową (POW).
Skierowano go do pracy w okręgach kieleckim i radomskim. Działał
w nich do końca października 1918 r. 1 listopada 1918 r. objął stanowisko dowódcy okręgu wojskowego w Sandomierzu i jednocześnie funkcję komendanta miasta. Kierował rozbrajaniem Austriaków
i formował pierwsze oddziały regularne na terenie powiatów opa3 Kryzysem przysięgowym nazwano odmowę złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec przez żołnierzy Legionów Polskich w lipcu 1917 r. Niemiecki generałgubernator Hans von Beseler organizował wiosną 1917 r. „Polnische Wehrmacht”
i postanowił włączyć do niego Legiony. Spowodowało to konieczność złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Niemiec Wilhelmowi II (wcześniejsza przysięga była na
wierność cesarzowi austriackiemu). Józef Piłsudski, polityk mający największe wpływy w Legionach, zalecił legionistom by nie składali przysięgi. Większość żołnierzy
demonstracyjnie uchyliła się od niej 9 lipca 1917 r. Legioniści, którzy odmówili złożenia przysięgi, zostali internowani w obozach: żołnierze w Szczypiornie, zaś oficerowie w Beniaminowie.
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Józef Piłsudski w intendenturze w Zakopanem (fot. M. Fuks)

towskiego i sandomierskiego. W listopadzie 1918 r. awansowany
został przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego do stopnia porucznika.
W okresie od 10 stycznia do 20 marca 1919 r. dowodził baonem
zapasowym 24 pułku piechoty, a następnie został oddany do dyspozycji Komendy Głównej Milicji Ludowej. Początkowo dowodził
radomskim okręgiem Milicji Ludowej, a następnie objął dowództwo
sformowanego z jej członków baonu etapowego, który 1 czerwca
1919 r. został wcielony w całości do Wojska Polskiego, jako IV
krakowski baon etapowy4, i wysłany został do Grodna. Na tym stanowisku dekretem z 2 lutego 1920 r. został mianowany do stopnia
kapitana.
15 marca 1920 r. objął stanowisko kierownika Oddziału II Dowództwa Okręgu Generalnego w Warszawie. W kryzysowym okresie walk z bolszewikami został awansowany do stopnia majora
(15 VII 1920 r.) i 20 VII 1920 r. wysłany na tyły 1 Armii, gdzie
organizował kordon bezpieczeństwa, punkt koncentracyjny oraz
grupę bojową, a następnie dowodził stworzoną przez siebie grupą
(w składzie trzech baonów piechoty, plutonu konnego i baterii artylerii) aż do 3 października 1920 r.
4 Baon etapowy to pomocnicza formacja wojskowa realizująca m.in. zadania związane
z ochroną granicy, organizacją łączności, ochroną dróg na tyłach oraz zabezpieczeniem
kolei.
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Sztab I Brygady przed Pałacem Biskupim w Kielcach (fot. A. Dulęba)

Następnie przeniesiony został do służby w Oddziale II Naczelnego Dowództwa. 1 lutego 1921 r. został wyznaczony na stanowisko
kierownika placówki zagranicznej w Berlinie, gdzie przebywał do
31 października 1921 r., kiedy to został zdemobilizowany.
Od listopada tego r. do 31 stycznia 1923 r. był członkiem zarządu
Domu Handlowo-Eksportowego „Leopolia” sp. z o.o. w Warszawie.
Zweryfikowany jako major piechoty rezerwy ze starszeństwem
z dniem 1 czerwca 1919 r., już 6 lutego 1923 r. powołany został do
służby czynnej i oddany do dyspozycji Komendy Głównej Straży
Granicznej. 23 lutego1923 r. objął stanowisko komendanta wojewódzkiego Straży Granicznej w Tarnopolu, skąd w maju przesunięto go na
równorzędne stanowisko w Wilnie. Ponownie został zwolniony do
rezerwy 1 sierpnia 1923 r. i podjął pracę urzędnika w dziale rewizyjnym Polskiego Banku Kredytowego w Warszawie, jednak już w grudniu zrezygnował z tej posady i pracował jako samodzielny handlowiec. 23 marca 1925 r. ponownie został powołany do czynnej służby
wojskowej i przydzielony został do macierzystego 5 pułku piechoty,
stacjonującego w tym okresie w Wilnie. Po krótkim okresie służby
w pułku (m.in. przy organizacji poboru) skierowany został na kurs
doszkalający dla oficerów piechoty w Grupie (sierpień–październik
1925 r.). Od grudnia 1925 r. był wykładowcą w baonie szkolnym
piechoty, z którego już 6 sierpnia 1926 r. powrócił do 5 pułku piechoty na stanowisko oficera pułkowego (sztabowego). 25 czerwca 1927 r.
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przeniesiony został do 23 Dywizji Piechoty w Katowicach. W następnym r. przemianowany został na oficera zawodowego i 1 stycznia
1929 r. awansowany do stopnia podpułkownika. Z dniem 11 lutego
1929 r. oddany do dyspozycji Samodzielnego Wydziału Wojskowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 18 kwietnia 1929 r. mianowany
został prowizorycznym starostą powiatowym w Brzesku. Pozostając
w służbie administracyjnej, przeniesiony został po raz kolejny w stan
spoczynku 31 maja 1930 r. Ze stanowiska starosty został zwolniony
24 stycznia 1931 r. Następnie był przedstawicielem Browaru Okocim
w Częstochowie, a od stycznia 1934 r. był notariuszem w Łucku,
gdzie jednocześnie działał w organizacjach społecznych i kombatanckich. Był między innymi prezesem powiatowego zarządu Związku
Strzeleckiego oraz Związku Oficerów Rezerwy, członkiem władz centralnych Związku Legionistów Polskich oraz Rady Notarialnej w Lublinie. W r. 1935 otrzymał jako osadnik wojskowy działkę w pow.
łuckim, gdzie mieszkał do kampanii wrześniowej 1939 r. Zmobilizowany został 31 sierpnia i z tym dniem objął stanowisko komendanta
miasta Kowla. Tam też po wkroczeniu Armii Czerwonej został wzięty do niewoli. Osadzony w obozie w Kozielsku, został zamordowany
w Katyniu. Żona Andrzeja Hałacińskiego, Zofia ze Świerczewskich
Hałacińska, nigdy nie dowiedziała się, co stało się z mężem. Wywieziona w głąb imperium sowieckiego, wraz z sześcioletnim synem Bogumiłem, zmarła w 1942 r. w szpitalu na terenie Kustanaju (Kazachstan). Osierocony syn znalazł się w sowieckim domu dziecka. Na
podstawie fałszywej metryki urodzenia wystawionej przez polskiego
księdza (nie miał żadnych dokumentów, a w chwili wywózki był zbyt
mały, żeby pamiętać dane) wrócił do Polski w 1945 r. […]”5.
Postanowieniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2007 r. Andrzej Hałaciński został mianowany pośmiertnie do
stopnia pułkownika. Jego symboliczny grób znajduje się na skawińskim Cmentarzu Parafialnym. W czasie swojej służby wojskowej
odznaczony został Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
5 Za: Ppłk w st. spocz. Andrzej Hałaciński, komendant miasta Kowel, http://archiwumcaw.wp.mil.pl/rocznica/halacinski.pdf (dostęp: 20 lipca 2013 r.).

— 60 —

Katarzyna Witek

WSZYSTKO CO DOBRE, SZYBKO SIĘ KOŃCZY…

P

rojekt pt. „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę – promocja
lokalnej twórczości kulturalnej poprzez organizację zajęć edukacyjnych i wykonanie lalek w odświętnym stroju skawińskim
z XIX w.” dobiegł końca. Był on adresowany do wszystkich zainteresowanych i zakładał prezentację oraz popularyzację stroju ludowego z okolic Skawiny jako ważnego elementu tożsamości regionalnej.
W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowało się wiele osób.
Opracowano prezentację multimedialną całego stroju i jego poszczególnych elementów. Po 10 sztuk płyt CD z prezentacją przekazano
każdej uczestniczącej w projekcie szkole i izbie regionalnej. Płyty
otrzymali również, w ramach promocji projektu, Burmistrz Miasta
i Gminy Skawina, Muzeum Regionalne w Skawinie, SSPM oraz
Wydział Promocji Miasta i Gminy Skawina.
Anna Kudela przygotowała konspekt zajęć edukacyjnych. Najbardziej czasochłonną i wymagającą talentu część pracy: przygotowanie projektu i form poszczególnych elementów stroju, w ramach
wolontariatu z ramienia Skawińskiego Centrum Wolontariatu, wykonały panie Alicja Fiutowska i Krystyna Sojka. One też uszyły
wszystkie elementy stroju dla każdej z 40 lalek. Same lalki mają
ok. 40 cm wysokości i są bardzo ładne, ale ubrane w stroje skawińskie prezentują się rewelacyjnie. Koroneczki, pikotki, drobniutki hafcik, chwosty przy sukmanach – każdy szczegół został starannie wypracowany. Laleczki budzą powszechny zachwyt, są naprawdę śliczne i szczerą radość wzbudził fakt, że prezentowana na
zajęciach parka pozostaje „na zawsze” w szkole. Dzieci nadały lalkom imiona; przeważały wśród nich Staś i Marysia.
Dla utrwalenia nabytej w trakcie zajęć edukacyjnych wiedzy
opracowaliśmy krzyżówkę tematyczną oraz zleciliśmy wydrukowanie wycinanek z lalkami do ubierania w strój skawiński. Wszyscy
uczestnicy zajęć otrzymali oba arkusze wycinanek – chłopca
i dziewczynkę – oraz krzyżówkę. Elementem promującym projekt
był również roll-up.
— 61 —

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Tak „uzbrojeni”, Anna Kudela i Stanisław Grodecki wyruszyli
9 kwietnia na pierwsze zajęcia do Szkoły Podstawowej w Zelczynie.
Przyznajmy – wyruszyli z duszą na ramieniu, bo powszechnie wiadomo, że nie ma bardziej wymagających słuchaczy i widzów, jak
dzieci. Obawy nasze były jednak płonne. Dzieciaki słuchały uważnie, zadawały mądre pytania i jedynym problemem był czas – jak tu
zmieścić się w 45 minutach, skoro widownia chce wiedzieć więcej
i więcej? Łatwo było wyjaśnić, dlaczego sukmany miały rozcięcia
z tyłu i z boków, ale pytanie, w co bawiły się dzieci w dawnych
czasach, pozostawało bez odpowiedzi. Może to właśnie będzie tematem następnych projektów?
Przez prawie sześć tygodni pani Anna i pan Stanisław objeżdżali
wszystkie szkoły wiejskie, a było ich jedenaście. W zajęciach edukacyjnych udział wziąć mógł każdy zainteresowany. Poza projektem odwiedzili dwie szkoły skawińskie na ich specjalne zaproszenie. W tej fazie realizacji duszą przedsięwzięcia stał się Stanisław
Grodecki – ustalał harmonogram, zapewniał transport i pełną obsługę techniczną. Nasze wędrowanie „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę” zakończyło się 20 maja br. w jaśkowickiej szkole.
Wszystkie szkoły wiejskie uczestniczące w programie, izby regionalne oraz stowarzyszenia i instytucję promujące Skawinę w Polsce i świecie, otrzymały po parze lalek skawińskich. W sumie wykonano ich 40 sztuk. Jedna para lalek pozostała w naszej siedzibie.
Niech dobrze reprezentują kulturę życia codziennego dawnej ziemi
skawińskiej!
Pierwsze rozwiązane krzyżówki wpłynęły już w tydzień po rozpoczęciu zajęć. Jak wiadomo z różnych wiarygodnych źródeł, w ich
rozwiązywanie wciągnęło się starsze rodzeństwo a nawet rodzice.
Można zaryzykować stwierdzenie, że dzięki temu działanie projektu
rozszerzyło się także na szersze kręgi społeczności lokalnej. Nie do
przecenienia są pozaplanowe efekty projektu: po raz pierwszy
— 62 —

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Zelczynie. Prowadzący Anna Kudela i Stanisław
Grodecki (fot. SP Zelczyna)

w swej długiej działalności TPS zaistniał na terenie całej gminy.
Udział w zajęciach edukacyjnych wzięło w sumie blisko 700 osób.
Wizyty w szkołach były dla nas cennym doświadczeniem i – mamy
nadzieję początkiem bliższej współpracy. Współdziałamy z niemal
wszystkimi stowarzyszeniami regionalnymi naszej gminy – czemu
nie objąć tym współdziałaniem i szkół? O autentyczności zainteresowania projektem niech świadczy fakt, że na różnych lokalnych
uroczystościach już pojawiły się dziewczynki w strojach skawińskich.
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Anna Kudela

CZEGO MAŁY JAŚ NAUCZYŁ DUŻEGO JANA,
CZYLI KILKA SŁÓW PODSUMOWANIA
DRUGIEGO PROJEKTU TPS

W

połowie czerwca zakończyliśmy trzecią, ostatnią edycję projektu „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy” – e-warsztaty
literackie, promujące integrację międzypokoleniową. Podsumowano
wyniki, rozdano certyfikaty, padło wiele serdecznych słów, a stosowne sprawozdania trafiły do odpowiednich instytucji i zostały
przyjęte bez zastrzeżeń. Chcemy, drodzy Czytelnicy, podzielić się
z Wami zdobytym doświadczeniem.
Najpierw trochę statystyki. Zajęcia odbywały się w trzech grupach dziesięcioosobowych, a ich uczestnikami były osoby w wieku
60+ (lub, jak kto woli, 4 × 15+). Łącznie ukończyło je trzydzieści
osób. Kilkakrotnie jednak zdarzyło się, że ktoś ze stałych bywalców
biblioteki czy MultiCentrum przystawał w progu, przyglądał się
a nawet, zaproszony przez uczestników, włączał się w zajęcia. Niektórzy „kibice” przychodzili po parę razy!
Prócz uczestników w projekcie brali udział wolontariusze z Zespołu Szkół Ogólnokształcących (oficjalna nazwa naszego „ogólniaka”) oraz z Zespołu Szkół Katolickich; łącznie było ich 31 osób,
a ich pomoc okazała się bezcenna, zarówno w części elektronicznej,
jak i przy warsztatach literackich. Trzeba było widzieć, z jakim zaangażowaniem partnerowali starszym w mini scenkach z Moliera
czy Fredry! Szczególnie aktywni byli Magdalena Maciaś, Dominika
Palonek, Wojciech Kulma, Aneta Bolek, Magdalena Chorąży, Natalia Krzystek, Katarzyna Skorus, Kamil Czernachowski, Joanna
Święch. Koordynatorami ich pracy byli: pani Monika Serafin z ZSO
i pan Przemysław Majewski z ZSK. Dziękujemy! Zapraszamy do
dalszej współpracy!
Każda grupa zaczynała od zajęć informatycznych, prowadzonych
w MultiCentrum przez dwie panie Magdy, Włodarską i Stec. Obie
są niewiele starsze od wolontariuszy, ale bardzo kompetentne, no
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i zaangażowane w to, co robią,
więc nauka posługiwania się
czytnikami e-booków poszła jak
z płatka.
Warsztaty literackie odbywały
się w czytelni MBP, która była
naszym partnerem w realizacji
całego projektu. Miały one własny tytuł: „Ze śmiechem łatwiej
żyć!” Obejmowały po 40 godzin
zajęć na grupę – łącznie 120
godzin a prowadzone były przez Projekt współfinansowany był ze środków
Annę Klimczyk, Andrzeja Mora- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
wę i Annę Kudelę. Przypadły w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Osób Starszych na lata 2012–
odbiorcom do gustu! Zachwyci- –2013
ła wszystkich pani Ania Klimczyk, która na swoje pierwsze
zajęcia, poświęcone kabaretowi, wkroczyła w stroju damy z epoki
fin de siècle’u, od progu wprowadzając uczestników w klimat epoki.
Salwami śmiechu reagowano na zabawne pomyłki typu qui pro quo,
przejęzyczenia i cięte riposty. Poszukiwano źródeł komizmu w codziennym życiu. Uczestnicy czuli się ze sobą tak dobrze, że choć
zajęcia kończyły się o szóstej, rozchodzono się zwykle pół godziny
później.
Sukces projektu nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania pani Ani Szatko, wicedyrektorki MBP, która „pilotowała” całość
w imieniu Biblioteki Miejskiej, w razie potrzeby służyła wszelką
pomocą i merytoryczną, i techniczną, a robiła to, jak to ona – szybko, z uśmiechem i skutecznie. Drugim „dobrym duchem” projektu
była pani Marysia Blus, przewodnicząca Stowarzyszenia Klub Seniora „Seniorek” i uczestniczka I edycji. Jej energia, poczucie humoru i aktywność wniosły w realizację ożywcze tchnienie.
Projekt przygotowany i koordynowany był przez Skawińskie
Centrum Wolontariatu.
Jakie wnioski wypływają z naszych nowo zdobytych doświadczeń? Po pierwsze – ludziom potrzeba kontaktu z innymi, oderwania
się na chwilę od szarej codzienności, trochę wesołości i pogody
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ducha. „Zróbcie coś takiego w przyszłym sezonie!” – proszono, gdy
zajęcia dobiegały końca. A więc zrobimy! W tym numerze anonsujemy nowy projekt pt. „Kurtyna w górę! – e-warsztaty teatralne
promujące integrację międzypokoleniową”.
Po drugie – w naszej społeczności brakuje poczucia humoru, dystansu i śmiechu na co dzień. Początkowo nie było nam łatwo. Sam
tytuł projektu, będący odwróceniem ogólnie znanego przysłowia
(„Czego się mały Jaś nie nauczy, tego duży Jan nie będzie umiał”)
wydawał się kontrowersyjny. Kto to zrozumie? – pytano czasami.
Adresaci jednak nie tylko zrozumieli, ale prowokacyjność hasła
wzbudziła ich zainteresowanie. Słusznie się uważa, że dobry tytuł to
prawie pół sukcesu. Proponowano również, żeby część warsztatów
poświęcić śmiechowi i poczuciu humoru, ale resztę przeznaczyć na
poważne tematy. Obroniliśmy nasz punkt widzenia – spraw
poważnych było i nadal jest w życiu w ogóle, a w życiu ludzi
bardzo już dorosłych w szczególności aż za wiele. Brakuje nam
radości, umiejętności odsuwania od siebie nadmiaru trosk i cieszenia
się wszystkim, co dobre, miłe, choćby to były zupełne drobiazgi.
Świat się roi od smutasów i ponuraków – nie musimy powiększać
tego towarzystwa!
Po trzecie – integracja międzypokoleniowa okazała się nie tylko
możliwa, ale właściwie zupełnie nietrudna: młodzi przyszli z nastawieniem, że mają pomagać i pomagali chętnie, my, starsi, nie
wybrzydzaliśmy bo nie było na co, a bawiliśmy się jednakowo dobrze i młodzi i starsi. Warto kontynuować to współdziałanie.
Trwałym, materialnym śladem, który pozostanie po naszym projekcie jest jedenaście sztuk czytników e-book, przekazanych do
MultiCentrum. Sądzę jednak, że co najmniej równie ważne jest to,
co pozostanie w naszej świadomości: wspomnienie przyjemności
wspólnej zabawy, radości życia i wzajemna sympatia. Bo my,
uczestnicy i prowadzący zajęcia, polubiliśmy się serdecznie, choć
ta właśnie sprawa wymyka się wszelkiej sprawozdawczości. Dobrze nam było ze sobą. Sądzę, że spotkamy się we wrześniu.
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Katarzyna Witek, Mariusz Tarnopolski

KURTYNA W GÓRĘ!

Z

akończony w czerwcu projekt „Czego Jan nie umie
tego Jaś go nauczy” wzbudził
wielkie zainteresowanie i spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem. „Zróbcie coś takiego
w następnym sezonie!” – prosili
jego uczestnicy, a także ci, którzy o zajęciach słyszeli od krew- Projekt współfinansowany ze środków Minych i znajomych. To nas zmobi- nisterswa Pracy i Polityki Społecznej w ralizowało do obmyślenia kolejne- mach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób starszych na lata 2012–
go projektu. Będzie on związany –2013
z uczestnictwem w krakowskim
życiu teatralnym oraz doskonaleniem umiejętności korzystania ze współczesnych technik dla wykonywania prezentacji multimedialnych. Całość zatytułowaliśmy „Kurtyna w górę! – e-warsztaty teatralne promujące integrację międzypokoleniową”.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oceniło projekt przychylnie i zakwalifikowało go do finansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych. Radość nasza jest tym
większa, że propozycji projektów było bardzo, bardzo dużo. Zadanie
zakłada przeprowadzenie warsztatów informatycznych i teatralnych dla 30 osób starszych (60+) z wykorzystaniem komputerów
i czytników e-booków, wykonanie przez uczestników prezentacji
multimedialnych, relacjonujących i promujących projekt oraz organizację spotkania podsumowującego I i II edycję ASOS. Wymiana międzypokoleniowa realizowana będzie poprzez udział
wolontariuszy. Głównym celem projektu jest poprawa jakości
i poziomu życia osób starszych poprzez aktywność społeczną
i kulturalną. Aktywność taka stanowi ważny element godnego
starzenia się. Projekt realizowany będzie przez Skawińskie Cen— 67 —

trum Wolontariatu, przy współudziale Partnerów: Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dla uczestników zaplanowano liczne atrakcje. (1) Pięć wyjazdów do krakowskich teatrów:
cztery razy na spektakl i jedna
wycieczka za kulisy związana
ze zwiedzaniem Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Gwarantujemy dojazd do
teatru i powrót. (2) Warsztaty
teatralne „Flirt z Melpomeną”,
podczas których uczestnicy będą
rozpatrywać istotę teatru w nawiązaniu do opinii Williama Układ miejsc w Teatrze im. Juliusza SłoSzekspira, iż „Świat jest tea- wackiego; ilustracja z około 1910 r.
trem, aktorami ludzie, którzy
kolejno wchodzą i znikają”. Teatr potraktowany zostanie jako sposób komunikacji, jako obraz sytuacji społecznych, jako dialog.
Proste reguły i jednoznaczne obserwacje sprawiają, że można
powiedzieć: gdzie są dwie strony dialogu, tam jest już teatr.
(3) Warsztaty informatyczne, podczas których uczestnicy poznają
tajniki programów: MS Power Point i MS Office Picture Manager,
co pozwoli im na wykonanie prezentacji multimedialnych relacjonujących przebieg projektu. (4) Międzypokoleniowe spotkanie podsumowujące „To co nas łączy”, na które zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy obu edycji ASOS. Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie Odbiorcom do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i na strony: www.scw-skawina.pl i www.tps.skawina.pl.
Projekt przygotowany i koordynowany jest przez Skawińskie Centrum Wolontariatu.
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Agnieszka Zybek

„EUROPA W SZKOLE – SZKOŁA W EUROPIE”
PO RAZ KOLEJNY!

J

uż po raz drugi uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zabrali społeczność szkolną oraz zaproszonych
gości w multimedialną podróż – tym razem do naszego wschodniego sąsiada – na Ukrainę. Ta szczególna wyprawa – przeprowadzona 7 czerwca 2013 r. w ramach „Dnia Europejskiego” – odbyła
się w Sali Teatralnej Pałacyku Sokół w Skawinie. Impreza była finałem projektów realizowanych przez nasz Ośrodek pod egidą
Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie; poznajemy nasze małe ojczyzny”
i „Lwów – miasto sercu miłe. Kraków – miasto sercu bliskie. Nasze małe ojczyzny poznawane sercem i umysłem”.
Przedsięwzięcie poparła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej – Anna Komorowska. Wystosowała ona na tę szczególną okazję list, który został odczytany przez panią dyrektor – Grażynę
Wójcik. Pani Prezydentowa wyraziła słowa uznania dla działalności
SOSW w Skawinie w zakresie integracji młodzieży w formie wymiany międzynarodowej.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zacni goście, których
przywitała dyrektor Ośrodka – Grażyna Wójcik. Gościem honorowym był pan Witalij Maksymenko – Generalny Konsul Ukrainy
w Krakowie. W szanownym gronie znaleźli się również: wicestarosta krakowski – Urszula Stochel, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Paweł Kolasa, dyrektor Wydziału Edukacji Powiatu
Krakowskiego – Lidia Pycińska, członek Zarządu Powiatu Krakowskiego – Adam Wójcik, wiceprzewodniczący Rady Gminy Liszki –
Władysław Szewczyk, Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast na czele z panią prezes – Krystyną Droździewicz,
prezes Skawińskiego Centrum Wolontariatu – Katarzyna Witek,
wiceprezes Skawińskiego Centrum Wolontariatu – Mariusz Tarnopolski, wiceprezes Fundacji „Dar Serca Skawina” – Urszula
Wiącek, członek Zarządu Fundacji „Dar Serca Skawina” – Zdzisław
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Jury konkursu: (od lewej) Stanisław Grodecki, Krystyna Droździewicz, Grażyna Wójcik

Samborski, przewodniczący zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny – Stanisław Grodecki, zastępca przewodniczącego Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny – Ewa Tarnopolska, dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie – Czesław Gąsiorowski, Kawaler Orderu
Uśmiechu – Roman Ficek, zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Skawinie – Anna Szatko, asystent burmistrza UMiG
Skawina ds. Organizacji Pozarządowych i Sportu, pełnomocnik burmistrza UMiG Skawina ds. Partnerstwa Miast – Magdalena Hankus,
prezes Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie – Maria Blus, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Skawinie – Elżbieta Gutierrez, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Skawinie – Olga Biedrawa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach – Joanna Chodor, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie – Adam Łukasik, opiekun SKE działającego przy ZSO w Skawinie – Dorota Karwat, opiekun SKE działającego przy ZSTE w Skawinie – Andrzej Ciaptacz, przewodnicząca
Rady Rodziców w SOSW w Skawinie – Marzena Kasiarz oraz przyjaciele szkoły – Sławomir Tarnopolski, Jadwiga Zacharzewska,
Małgorzata Janiec-Jania i Helena Kaim. Na uroczystość przybyli
również członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa
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Uczestnicy konkursu

Miast – Czesława Kopeć, Eleonora Kasiarz, Halina Lech, Janina
Kaleńska i Łukasz Kaleński. Byli obecni z nami także rodzice
uczniów uczestniczących w projekcie, jak i sami uczestnicy. Nasze
europejskie święto poprowadzili charyzmatyczni konferansjerzy,
którzy wystąpili w krakowskich strojach: Danuta Lach i Hubert
Wasiuk. Wspomnienia z naszego wyjazdu na Ukrainę przedstawiliśmy w formie prezentacji multimedialnej oraz filmu – który stanowił swoistą kronikę polsko-ukraińskiego spotkania młodzieży
w Przemyślanach. Podczas uroczystości został przeprowadzony
konkurs wiedzowy: „Co wiem o Lwowie i mieście partnerskim
Przemyślany?” Jury, w skład którego weszli: pani dyrektor Grażyna Wójcik, prezes SSPM – Krystyna Droździewicz oraz przewodniczący TPS – Stanisław Grodecki, miało nie lada wyzwanie!
Musiało rozstrzygnąć zmagania konkursowe uczniów, którzy wykazali się wyjątkową wiedzą na temat Lwowa i Przemyślan. Ostatecznie I miejsce wywalczył Mateusz Działowy, II miejsce – Paweł
Skrzyński, natomiast III miejsce zdobyła Żaneta Żmuda. Wielkie
brawa należą się jednak wszystkim uczestnikom, którzy pokonali
tremę i zdecydowali się być „przepytywani” przez grono zgromadzonych gości.
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Ogłoszone zostały również wyniki konkursu plastycznego: „Moje
wrażenia z pobytu na Ukrainie”. I miejsce zajęła Monika Nabagło,
II miejsce – Magdalena Woźniak, III miejsce – Piotr Łojas. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Mariusz Sikora, Kamil Ogiegło i Katarzyna Kotarba.
W oczekiwaniu na wyniki przeprowadzonych konkursów na
scenie pojawiły się uczennice z Liceum Ogólnokształcącego
w Skawinie, które zatańczyły kankana. Ich taniec w pełnej przepychu oprawie zachwycił wszystkich. Jeszcze większych emocji
dostarczyło wykonanie przez uzdolnione uczennice liceum piosenek w języku rosyjskim, francuskim i angielskim. Ich opiekunka – pani Dorota Karwat była na pewno z nich dumna! To niezwykłe spotkanie było także okazją, by podziękować tym wszystkim, którzy wsparli finansowo nasze przedsięwzięcie bądź też
w innej formie przyczynili się do jego realizacji. W szczególnym
sposób chcieliśmy uhonorować Konsula Generalnego Ukrainy
w Krakowie, za objęcie patronatem honorowym realizowanego
projektu oraz pomoc dyplomatyczną przy organizacji wyjazdu na
Ukrainę. Pani Dyrektor Grażyna Wójcik – wyrażając naszą
wdzięczność – przekazała na ręce pana Witalija Maksymenko lalki w odświętnym stroju skawińskim. Następnie złożyła serdeczne
podziękowania konkretnym osobom i instytucjom, dzięki którym
realizacja naszego projektu została pomyślnie sfinalizowana. Naszą „europejską uroczystość” uwieńczyliśmy słodkim akcentem.
Na salę został wniesiony tort, który został rozkrojony przez wicestarostę krakowskiego – panią Urszulę Stochel. Zaproszeni goście
mieli okazję skosztować również pysznych specjałów przygotowanych przez rodziców naszych uczniów w specjalnym „europejskim bufecie”.
Projekt „Lwów – miasto sercu miłe. Kraków – miasto sercu bliskie. Nasze małe ojczyzny poznawane sercem i umysłem” współfinansowany był ze środków Powiatu Krakowskiego. Projekt „Skawina i Przemyślany – miasta partnerskie. Poznajemy nasze małe ojczyzny” współfinansowany był ze środków Gminy Skawina. Partnerem
realizacji obu projektów było Skawińskie Centrum Wolontariatu,
które aktywnie współpracuje z SOSW w Skawinie. Wsparło ono
wszystkie zadania wpisane w założenia projektowe.
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Katarzyna Witek, Mariusz Tarnopolski

Wolontariat od A do Z – kampania
społeczna promująca wolontariat

C

hcieć to znaczy móc. Siła woli potrafi zaskakiwać rozmachem
wizji i zdumiewać osiągnięciami po jej urzeczywistnieniu.
To właśnie na motywacji, chęci i wierze w pewne idee zbudowany
jest postęp. Nie tylko zresztą on – cała sieć społecznych relacji opiera się na otwartości i zdolności do przekładania interesu grupy nad
własne, indywidualne zachcianki. Aktualne potrzeby wyznaczają
kierunek rozwoju, a drogi do ich zaspokojenia skracają się i prostują, gdy siły zostaną połączone. Ta trywialna zasada znajduje odzwierciedlenie w efekcie synergii. Kooperując osiągamy więcej, niż
zrobilibyśmy osobno, nawet sumując swoje wyniki i sprowadzając
je do wspólnego mianownika. Opisany mechanizm sprawdza się
w różnych kontekstach: może dotyczyć aktywności zmierzającej do
generowania zysku, ale także wszystkich przedsięwzięć, których
celem nie jest wyścig finansowy czy innego rodzaju rywalizacja.
Jeżeli świadomie i z własnej woli, podejmując pewne działania dla
społeczności czy też na rzecz konkretnej sprawy, nie redukujemy
naszych dążeń wyłącznie do pragmatycznego rachunku, co możemy
z tego mieć, j e s t e ś m y w o l o n t a r i u s z a m i.
Promocja idei wolontariatu stała się głównym celem projektu
pt. „Wolontariat od A do Z – kampania społeczna promująca wolontariat”. Ma on również za zadanie stworzyć warunki sprzyjające
zaangażowaniu się społeczeństwa obywatelskiego w wolontariat.
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
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jest przez Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu przy współudziale Partnera projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. W promocję przedsięwzięcia zaangażowało się też Towarzystwo
Przyjaciół Skawiny. Zadanie realizowane jest w okresie lipiec–grudzień 2013 r.
W ramach projektu przygotowana została broszura informacyjna
promująca ideę wolontariatu, którą przekazano do szkół z terenu
Miasta i Gminy Skawina oraz do instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy. W celu dotarcia do jak
najszerszego kręgu odbiorców utworzono stronę internetową, na
której umieszczone zostały informacje i materiały dotyczące wolontariatu. Może ona stać się również forum, na którym organizacje
pozarządowe i instytucje samorządowe będą mogły zaprezentować
informacje odnośnie własnej działalności i zapotrzebowanie na działalność wolontariuszy. Dodatkowe informacje na temat wolontariatu
można znaleźć na stronie internetowej: www.scw-skawina.pl.

— 74 —

Nasze sprawy
3 maja
W Skawinie odbyły się uroczyste obchody 222 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, którym towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowego obelisku na skwerze im. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe oraz liczni goście. Uroczyste obchody
zainaugurowała msza święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Skawinie koncelebrowana przez ks. prałata Edwarda Ćmiela,
ks. kanonika Włodzimierza Łukowicza oraz ks. Ryszarda Barańskiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych,
liczne poczty sztandarowe, delegacje harcerzy oraz mieszkańcy
Gminy Skawina. Wśród uczestników tej uroczystości byli również
członkowie TPS, a w skład pocztu sztandarowego naszego Towarzystwa weszli: Krystyna Sojka, Helena Kaim i Bolesław Jamróz. Wyjątkowego charakteru tej liturgii nadała oprawa muzyczna przygotowana przez Orkiestrę Dętą „Sygnał” z Radziszowa. W dalszej
części nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta, po którym zaproszeni goście spotkali się pod pamiątkowym obeliskiem na skwerze im. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, gdzie nastąpiło
jego symboliczne otwarcie.
(S. G.)
18 maja
W tym dniu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystwa Kultury za rok 2012.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele większości 25 stowarzyszeń
regionalnych w Małopolsce, zrzeszonych w MZRTK.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentował Jan Liskiewicz
a z urzędu Kazimiera Skałuba, działająca we władzach MZRTK.
Zebranie prowadził wiceprzewodniczący pan Stanisław Klich. Sprawozdanie Zarządu przedstawiła przewodnicząca pani Barbara Miszczyk, która podkreśliła starania MZRTK na rzecz współpracy w terenie. Między innymi członkowie Zarządu uczestniczyli w spotkaniach wyjazdowych organizowanych w Kalwarii Zebrzydowskiej,
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Zatorze i Muszynie. W uznaniu roli i zasług MZRTK w propagowaniu osiągnięć ziemi nowosądeckiej wyróżnieni „Złotym Jabłkiem”
zostali ks. Władysław Pilarczyk, Eugeniusz Skoczeń, Jadwiga Duda,
Ewa Skrobiszewska i Stanisław Klich. „Srebrne Jabłko” otrzymała
Barbara Miszczyk. Wyróżnienia przyznał starosta nowosądecki.
Komisja Rewizyjna stwierdziła rozległą statutowa działalność
Zarządu oraz oszczędne gospodarowanie niezwykle skromnym budżetem MZRTK, często parokrotnie mniejszym niż budżet niejednego stowarzyszenia.
Zarząd MZRTK otrzymał absolutorium jednogłośnie. W dalszej
części Zebrania właśnie owa szczupłość budżetu była przedmiotem
bardzo emocjonalnej dyskusji zebranych. Kazimiera Skałuba zaproponowała aby zwrócic się do Wydziału Kultury województwa o dotację na wydawanie „Regionalisty Małopolskiego”, a Jan Liskiewicz
przekonywał o konieczności wystąpienia do władz samorządowych,
aby Wojewoda Małopolski przyjął na siebie rolę członka wspierającego wobec MZRTK.
W zebraniu uczestniczył również członek rady Krajowej Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych pan Eugeniusz Skoczeń.
(K. S. i J. L.)
16 czerwca
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny wraz Kołem Robótek Ręcznych
„Razemkowo” uczestniczyło w Promocji Gminy Skawina w czasie imprez regionalnych organizowanych w czerwcu przez Lokalną Grupę Działania „Blisko Krakowa”na terenie powiatu krakowskiego.
9 czerwca uczestniczyliśmy w „Majówce w Mogilańskim Dworze” w Mogilanach, a 16 czerwca w „Święcie kiełbasy lisieckiej”
w Liszkach. Na wspólnie zorganizowanym stoisku „Razemkowo”
prezentowało swoje rękodzieła, a TPS prezentował swoje materiał
informacyjne.
Była to świetna okazja do zaprezentowania dokonań naszego Towarzystwa i „Razemkowa” poza terenem Skawiny, w innych gminach. TPS reprezentował Stanisław Grodecki, a „Razemkowo”
Krystyna Sojka, Danuta Lasek i Katarzyna Polek.
(S. G.)
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18 czerwca
Środowiskowy Dom Samopomocy podarował mieszkańcom Skawiny kolejną porcję emocji: w kinie „Piast” odbyło się przedstawienie
pt. „Pajacyk Pierrot – opowieść o ukrytym pięknie”. Spektakl ten
miał premierę 1 października 2010r., na uroczystości pięciolecia
działalności ŚDS i wzbudził powszechny zachwyt. Tym razem odbyły się trzy przedstawienia i wywołały równie gorące wzruszenia.
Opowieść o miłości Pierrota i pięknej lalki, rozgrywająca się na tle
świetnie dobranej muzyki zapadła widzom w serca. Andrzej Godula
jako Pierrot i partnerująca mu Katarzyna Kapelan okazali się prawdziwymi gwiazdami. Jak dobrze , że choć czasem można się wyrwać
z kołowrotu codziennych spraw i wrzawy w świat, w którym panują dobre uczucia!
(A. K.)
20 czerwca
Organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Blisko Krakowa”
konkurs „Wędrówki do świata sprzed lat”, czyli młodzi spisują
wspomnienia starszych pokoleń dobiegł końca. Wzięło w nim udział
87 uczestników z 4 gmin współtworzących LGD. Dodajmy, że skończył się on pełnym sukcesem. Piszemy o tym z trzech powodów: po
pierwsze – dzieci z terenu naszej gminy odniosły w nim znaczące
sukcesy. W kategorii gimnazjów Agnieszka Śnieżek z naszego Gimnazjum nr 2 zdobyła pierwsze miejsce, a Klaudia Rachwał z tej samej szkoły uzyskała wyróżnienie. W kategorii szkół podstawowych
drugie miejsce zajęła Julia Drosińska z Rzozowa, a wyróżnienie
dostał Piotr Kmita z SP nr 2 w Skawinie. Po drugie – w pracach
znajduje się mnóstwo materiałów, dotyczących życia codziennego
konkretnych osób na terenie naszej gminy przed kilkudziesięciu laty.
Materiały te wzbogacają naszą wiedzę o dawnym życiu ziemi skawińskiej. Po trzecie – my, tzn. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, też
mieliśmy skromny udział w tym dziele, poczynając od fazy wstępnych konsultacji, a kończąc na pracach w jury (trzy spotkania plenarne, zapoznanie się z pracami i ich ocena, udział w imprezie finałowej). Warto było! Organizatorom, Laureatom i pozostałym Uczestnikom serdecznie dziękujemy!
(A. K.)
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28 czerwca
Zakończenie roku szkolonego to jeden z najbardziej uroczystych dni
w roku dla nauczycieli i uczniów. Tak też było w Szkole Podstawowej nr 1 gdzie na zaproszenie naszego Towarzystwa uczestniczyła
w tym święcie Czesława Kopeć. Było bardzo uroczyście. Pani Dyrektor prowadziła tę uroczystość. Były kwiaty, podziękowania, pożegnanie uczniów klas VI, występy artystyczne. Za całoroczną
współpracę nasze Towarzystwo odebrało od Pani Dyrektor serdeczne podziękowania.
(Cz. K.)
11 lipca
W tym dniu w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skawinie odbyło się symboliczne otwarcie ulicy Stanisława Chmielka. Było to
ważne wydarzenie dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Stanisław
Chmielek był jednym ze współzałożycieli naszego Towarzystwa
w roku 1981. Przez pierwsze cztery kadencje funkcjonowania TPS
w latach 1981–1993 był członkiem Zarządu TPS, następnie w latach 1993–1996 był zastępcą przewodniczącego, a od roku 1996
do roku 2005 kierował działalnością naszego Towarzystwa. W późniejszym okresie względy zdrowotne przeszkodziły mu w aktywnej
działalności, ale zawsze chętnie, aż do samej śmierci, wspierał dobrą radą nasze Towarzystwo.
Władze samorządowe w czasie otwarcia ulicy Stanisława
Chmielka reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam
Najder. Wzięli w nim udział członkowie najbliższej rodziny: żona
Elżbieta oraz synowie: Marek i Stanisław. W uroczystościach bardzo licznie udział wzięli ponadto przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny, poczty sztandarowe Gminy Skawina oraz TPS,
a także przyjaciele rodziny i znajomi. Otwierając uroczystość Burmistrz Miasta i Gminy Skawina przypomniał zasługi Stanisława
Chmielka dla Skawiny: „Całe życie osobiste i zawodowe poświęcił naszemu miastu. Wychowawca, wielki przyjaciel młodzieży
i skawińskich uczniów. Współtwórca i aktywny działacz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, w latach 1996–2005 jego prezes. Zabiegał o utworzenie muzeum miasta. Współautor „Monografii Skawiny” i innych cennych publikacji poświęconych jej historii. Praca
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Stanisława Chmielka, jego zaangażowanie na rzecz Małej Ojczyzny oraz umiłowanie Skawiny stanowią doskonały przykład, jak
powinien wyglądać patriotyzm na miarę współczesnych dni” –
podkreślał Burmistrz.
W dalszej części przemawiali również przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Skawiny: Anna Kudela oraz Zdzisław Liskiewicz,
którzy wspominali w ciepłych słowach postać ich przyjaciela, Stanisława Chmielka.
Symbolicznego otwarcia dokonała wdowa po nim Elżbieta Chmielek oraz synowie: Marek i Stanisław, którzy wspólnie odsłonili pamiątkową tablicę oraz przecięli wstęgę, by w dalszej części uroczystości udać się na krótki spacer nowo otwartą ul. Stanisława Chmielka. „Dziękuję wszystkim z Was, którzy przyczyniliście się do
nadania ulicy imienia tak bliskiej memu sercu osoby. Wierzę, że
spogląda teraz na nas i jest szczęśliwy” – dodała na zakończenie
uroczystości Elżbieta Chmielek.
(S. G.)
10–11 sierpnia			
W Jurczycach odbyły się dwudniowe obchody 140 rocznicy urodzin
generała połączone z obchodami 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
W sobotę 10 sierpnia odbyła się sesja popularno-naukowa dedykowana najsłynniejszemu z jurczyckich rodów – rodowi Hallerów. W 1873 r. w dworze w Jurczycach przyszedł na świat mały
Józio, zapamiętany przez historię jako Błękitny Generał. Z uwagi
na przypadającą i uroczyście obchodzoną w tym roku 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, nie mogło zabraknąć
w Jurczycach nawiązania do tego wydarzenia. Tym bardziej, że
związki z tym zrywem wolnościowym ma jeden z przedstawicieli
rodu Hallerów. Dlatego też prof. Maria Dzielska wykładowca
z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
wygłosiła wykład pt.: „Cezary Emil Haller – kilka kart z jego
biografii”.
Bardzo interesujący wykład z omówieniem problematyki Powstania Styczniowego, jego genezy, przebiegu i następstw, wygłosił Wojciech Baliński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego wykład
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nosił tytuł: „Powstanie Styczniowe 1863”. W nawiązaniu do tej
tematyki zaprezentowany został obszerny referat pod tytułem
„Związki z Powstaniem Styczniowym w Galicji Wschodniej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich – właścicieli majątków ziemskich w Radziszowie i Medyce”. Autorem referatu i prezentacji
był Janusz Bierówka, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
„Nasz Radziszów”.
Honorowymi gośćmi, którzy przybyli do Jurczyc, by wysłuchać
tych wystąpień, byli m.in. potomek – prawnuk Heleny i Mieczysława Pawlikowskich, Kasper Pawlikowski wraz z żoną Anną. Towarzyszyła im krewna, księżniczka Barbara Czartoryska. W sesji
uczestniczyła też siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek z Kęt, która przybliżyła zgromadzonym sylwetkę bł.
Matki Celiny Borzęckiej, będącej wraz z córką Jadwigą założycielką
tego zakonu. Były one spokrewnione z rodem Hallerów, a generał
Józef Haller często odwiedzał Zakon w Kętach. Nie zabrakło również delegacji szkół noszących imię generała Józefa Hallera (Gimnazjum z Marianki koło Mińska Mazowieckiego i Zespołu szkół
Gastronomicznych Jasła). Nasze towarzystwo na sesji naukowej
i dyskusji reprezentował Stanisław Grodecki
Niedzielne uroczystości rozpoczęła polowa msza święta koncelebrowana przez księdza Marka Łabuzka, wikariusza radziszowskiej
parafii, odprawiona przy Izbie Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków. Uroczysta oprawa oraz obecność pocztów sztandarowych, orkiestry dętej „Sygnał”, a przede wszystkim szwadronu im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich na koniach, nadała temu wydarzeniu
szczególny wymiar. Wsród pocztów sztandarowych obecny był
sztandar Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W składzie pocztu
sztandarowego na tej uroczystości obecni byli Jan Liskiewicz, Maria Borowiecka i Grażyna Woźniczka. Msza św. zgromadziła niemal całą społeczność Jurczyc. Po mszy świętej zgromadzeni udali
się pod tablicę pamiątkową, gdzie w asyście żołnierzy reprezentujących 5 batalion dowodzenia z Rząski im. gen. Stanisława Hallera
złożono biało-czerwone wieńce, oddając tym samym cześć Bohaterowi. Zwieńczeniem niedzielnych uroczystości był piknik zorganizowany przy Hallerówce.
(S. G.)
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