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Stanisław Grodecki

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY
30 czerwca 2014 r. w skawińskim „Sokole” odbyło się kolejne
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze naszego Towarzystwa.
Po otwarciu Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zarządu
uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłych w ostatnim roku
członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny: Eugeniusza Krzemienia, Czesława Zająca, Bogumiła Pekarka, Ireny Góraś oraz Feliksa
Spójnika. Niemal wszyscy oni byli członkami TPS od 1981 r.
Zebranie po raz drugi z rzędu prowadziła Zdzisława Różycka-Nowak. Po przyjęciu regulaminu i porządku obrad przystąpiono do
realizacji poszczególnych punktów programu. Kolejno przedstawiono Sprawozdanie Zarządu TPS za rok 2013 (sprawozdanie to zamieszczone jest w całości poniżej) oraz sprawozdanie finansowe za
rok 2013. Następnie Alicja Płonka przedstawiła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPS za rok 2013, a Halina Lech – Sprawozdanie
Sądu Koleżeńskiego. Ewa Tarnopolska przestawiła zebranym sprawozdanie ze współpracy ze skawińskimi placówkami oświatowymi.
Sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zostały
przyjęte przez Walne Zgromadzenie. W dalszej kolejności przegłosowano złożony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi TPS za rok 2013. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący przedstawił
plan pracy oraz plan finansowy na rok 2014, które zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił (wraz z uzasadnieniem) w formie wniosku do
Komisji Uchwał i Wniosków propozycję Zarządu TPS dokonania
dwóch zmian w § 6 Statutu TPS dotyczącą celów statutowych Towarzystwa i sposobu ich realizacji. Obydwa wnioski zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie większością głosów. Tekst zmian
zostanie opublikowany po zatwierdzeniu go przez Sąd Gospodarczy
w Krakowie. W czasie obrad zgłoszono również kilka wniosków
i propozycji dotyczących funkcjonowania TPS w roku następnym.
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Apel zespołu redakcyjnego „Informatora”
do członków i sympatyków TPS
Jednym z wniosków przedstawionych w trakcie Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2014 r. była prośba o kontynuowanie
rozpoczętego w poprzedniej kadencji cyklu artykułów przedstawiających biogramy aktywnych oraz nieżyjących już członków
TPS. Zespół Redakcyjny „Informatora” jest oczywiście za kontynuacją tego cyklu i w miarę możliwości realizuje to zadanie.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków i sympatyków
naszego Towarzystwa oraz do czytelników „Informatora” o przesyłanie artykułów poświęconych tym osobom. Materiały prosimy
przekazywać w formie elektronicznej Zespołowi Redakcyjnemu.
Dołączone do artykułów zdjęcia i inne dokumenty historyczne
podniosą na pewno w znacznej mierze atrakcyjność zamieszczanych tekstów i ożywią pamięć o naszych Drogich Nieobecnych.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TPS ZA ROK 2013
Nasze Towarzystwo aktualnie liczy 144 członków zwyczajnych,
jednego członka honorowego oraz jednego członka wspierającego,
którym jest Miasto i Gmina Skawina. To w głównej mierze dzięki
składce członka wspierającego posiadamy środki finansowe na
działalność. Pod koniec 2013 r. istniało zagrożenie wycofania się
Miasta z finansowania naszej działalności.
W 2013 r. zostało przyjętych siedmiu nowych członków. Zgodnie
z wcześniejszą decyzją o przyjęciu kandydata do TPS decydował Zarząd. Jednocześnie zgodnie z § 13 Statutu TPS z powodu dużych
zaległości w opłacaniu składek członkowskich Zarząd TPS podjął
decyzję o skreśleniu z listy członków dziewięciu osób. Cztery osoby
same zrezygnowały z członkostwa w naszym Towarzystwie. W roku
bieżącym ze składkami członkowskimi zalega dziesięć osób. Zainteresowanych Zarząd poinformował już pisemnie o zaległościach oraz
o możliwości zastosowania wobec nich § 13 Statutu TPS.
Poprzednie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się 17 czerwca 2013 r. i udzieliło absolutorium Zarządowi
TPS za poprzedni okres. Wtedy też wybrano nowe władze Towa—5—

rzystwa. Od czerwca 2013 r. Zarząd TPS działa w składzie: Stanisław Grodecki – Przewodniczący Zarządu, Anna Kudela – zastępca Przewodniczącego, Ewa Tarnopolska – zastępca Przewodniczącego, Czesława Kopeć – sekretarz, Zofia Płonka – skarbnik.
Członkowie Zarządu to: Zofia Kapera, Krystyna Sojka, Wioletta
Wójcik, Agnieszka Zybek. Komisja Rewizyjna działa w składzie:
Alicja Płonka – Przewodniczący Komisji, Małgorzata Janiec-Jania – zastępca Przewodniczącego Komisji, Wanda Pabian – sekretarz Komisji, Maria Gaweł-Dudzińska i Kazimiera Skałuba – członkowie Komisji. Skład Sądu Koleżeńskiego przedstawia
się następująco: Halina Lech – Przewodnicząca Sądu, oraz członkowie: Zdzisława Różycka Nowak, Małgorzata Spólnik, Elżbieta
Panek, Jan Liskiewicz.
W tym sprawozdaniu chcę przypomnieć najważniejsze działania
TPS w 2013 r. oraz w pierwszym półroczu 2014 r. W tym okresie
Zarząd TPS realizował przede wszystkim zadania statutowe oraz
zadania przyjęte w swoim planie działania. Odbyło się 11 posiedzeń
Zarządu naszego Towarzystwa, na których omawiano bieżącą działalność oraz podejmowano decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem TPS.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU
SPRAWOZDAWCZYM
I. Kultywowanie tradycji i działalności patriotycznej
29 listopada 2013 r. drużynie harcerskiej NZH „Czerwony Mak”
w Krzęcinie nadano imię: Batalionu „Biedronka” Armii Krajowej.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w znacznej mierze przyczyniło
się do realizacji tej idei. Wydarzenie to było kontynuacją żywej
lekcji historii zorganizowanej przez TPS dla młodzieży, a rozpoczętej odsłonięciem w listopadzie 2012 r. na cmentarzu parafialnym
w Skawinie tablicy upamiętniającej pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej batalionu „Biedronka”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 81. numerze „Informatora” oraz na stronie
www.tps.skawina.pl.
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II. Udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym
Poczet sztandarowy TPS oraz członkowie Towarzystwa w 2013 r.
brali udział w następujących uroczystościach:
– święto Konstytucji 3 Maja; w skład pocztu sztandarowego
weszli: Krystyna Sojka, Helena Kaim, Bolesław Jamróz;
– Święto Niepodległości; w skład pocztu sztandarowego weszli:
Magdalena Tarnopolska, Katarzyna Polek i Władysław Matuła;
– otwarcie i nadanie ulicy w Skawinie imienia Stanisława
Chmielka; w skład pocztu sztandarowego weszli: Maryla Borowiecka, Małgorzata Janiec-Jania i Stanisław Grodecki;
– Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia, w rocznicę tzw. cudu
nad Wisłą, organizowane w Jurczycach przez Towarzystwo Pamięci Józefa Hallera i Hallerczyków; w skład pocztu sztandarowego
weszli: Maryla Borowiecka, Grażyna Woźniczka i Jan Liskiewicz.
III. VII kwesta na renowację nagrobków na skawińskich cmentarzach oraz prace konserwatorskie nagrobków na Cmentarzu Parafialnym
W VII już kweście na renowację nagrobków na skawińskich cmentarzach udział wzięło 85 wolontariuszy. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele współpracujących
z nami organizacji, strażacy z OSP Korabniki, młodzież szkolna
z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie oraz oczywiście członkowie TPS. Zebrali oni łącznie kwotę
9240,91 zł. Koordynatorem kwesty był Zarząd TPS, w szczególności: Ewa Tarnopolska, Elżbieta Panek i Stanisław Grodecki.
W 2013 r. renowacji i konserwacji poddano dwa zabytkowe
obiekty architektury cmentarnej: pomnik Oleńki Lewik oraz nagrobek księdza Teofila Flisa. W pierwotnych planach ujęta była jeszcze
renowacja nagrobka księdza Jana Kantego Zegadłowicza, lecz ograniczone środki finansowe wymusiły jej przesunięcie na 2014 r.
Orientacyjny koszt prac wynosi 9 000 zł.
Niebawem, bo już za cztery miesiące, odbędzie się kolejna VIII
kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków na cmentarzach skawińskich. Mam nadzieję, że członkowie TPS aktywniej włączą się
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w jej organizację. Więcej informacji na ten temat można znaleźć
w 80. numerze „Informatora” oraz na stronie www.tps.skawina.pl.
IV. Działalność wewnątrzorganizacyjna
Od ponad 3 lat w TPS działa pod kierownictwem Agaty Lasek
Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo”. Daje ono naszemu Towarzystwu wiele powodów do dumy. Oto główne osiągnięcia „Razemkowa”:
– przygotowanie wystawy „Kwiaty, ptaki i motyle” w Pałacyku
„Sokół” w Skawinie (maj 2013);
– zorganizowanie wystaw okolicznościowych w Muzeum Regionalnym w Skawinie: „Tradycyjne i współczesne ozdoby bożonarodzeniowe” (grudzień 2012–styczeń 2013), „Tradycyjne i współczesne ozdoby wielkanocne” (marzec–kwiecień 2013);
– udział w wystawach rękodzieła (w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”) w Skawinie, Mogilanach, Czernichowie i Świątnikach Górnych (czerwiec 2013);
– warsztaty haftu dla chętnych osób podczas festynu w Mogilanach;
– współpraca z placówkami oświatowymi z terenu Gminy Skawina: ze Szkołą Podstawową nr 4 (warsztaty makramy dla dzieci
w ramach Dni Regionalnych); Szkołą Podstawową w Pozowicach
(wystawa rękodzieła w czasie II Pozowickiego Festiwalu Smaków);
ze Szkołą Podstawową nr 5 (warsztaty ozdób świątecznych i okolicznościowych oraz warsztaty bibułkarskie); z Gimnazjum Katolickim (warsztaty haftu matematycznego i szydełkowania oraz wykonanie i przekazanie szydełkowych bucików (w cenie 70 zł za sztukę) uczniom podejmującym duchową adopcję);
– wystawa rękodzieła i pokaz koronki klockowej w ramach
I Skawińskiego Przeglądu Regionalnego (wrzesień 2013).
V. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów
W 2013 r. TPS zrealizował cztery projekty:
1. Projekt „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy” – e-warsztaty
literackie promujące integrację międzypokoleniową. Przedsięwzię—8—

cie to było realizowane przez TPS wspólnie z Miejską Biblioteką
Publiczną i jej filią – MultiCentrum. Projekt finansowany był ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata
2012–2013. Projekt zakładał utworzenie trzech dziesięcioosobowych grup skupiających uczestników w wieku powyżej 60 lat. Dla
każdej z grup zostały zorganizowane warsztaty informatyczne
(10 h) i warsztaty literackie (40 h). Warsztaty informatyczne dotyczyły nauki obsługi czytników e-booków, zaś warsztaty literackie
udowodniły tezę, iż „ze śmiechem łatwiej żyć”. Rozliczenie finansowe projektu „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy”:
Ogólna wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  .  .  .  .
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16
12
3
 .

212,10
460,00
720,00
32,10

zł
zł
zł
zł

2. Projekt „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę – kultywowanie lokalnych tradycji poprzez organizację zajęć edukacyjnych”
miał na celu promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz pokazanie specyfiki obszarów wiejskich poprzez zajęcia edukacyjne.
Projekt zakładał wykonanie lalek w stroju skawińskim z XIX w.
i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych na temat tego historycznego
stroju w 11 wiejskich szkołach podstawowych Gminy Skawina.
W ramach tych zajęć młodzież mogła rozwiązać krzyżówkę tematyczną oraz zrobić wycinanki lalek. W każdej szkole, w której prowadziliśmy zajęcia, zostawialiśmy lalki, które w przyszłości zostaną wykorzystane jako doskonałe narzędzie edukacyjne.
Zajęcia edukacyjne w tych szkołach prowadzone były przez
Annę Kudelę i Stanisława Grodeckiego. Autorami i koordynatorami
projektu byli Katarzyna Witek i Mariusz Tarnopolski. Zajęcia przeprowadzono w 11 wiejskich szkołach podstawowych Gminy Skawina oraz – poza projektem – w Szkole Podstawowej nr 4 w Korabnikach i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie. Łącznie w zajęciach wzięło udział około 800 dzieci, które
nie tylko zapoznały się ze strojem skawińskim, ale także poznały
cele i zadania TPS. W ramach promocji naszej Małej Ojczyzny
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lalki trafiły również do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Muzeum Regionalnego w Skawinie, Skawińskiego Stowarzyszenia
Partnerstwa Miast oraz do Wydziału Promocji Urzędu Miasta
i Gminy Skawina. Doposażone zostały też cztery izby regionalne
z naszej Gminy, tj. w Krzęcinie, w Radziszowie, w Woli Radziszowskiej i w Wielkich Drogach. Rozliczenie finansowe projektu
„Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę...”:
Ogólna wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

22
15
5
1

726,05
749,37
181,30
795,38

zł
zł
zł
zł

Więcej informacji na temat obydwu projektów można znaleźć
w 77. numerze „Informatora” oraz na stronie www.tps.skawina.pl.
3. Projekt „Informator TPS”: Towarzystwo kontynuuje wydawanie
„Informatora”, który jest współfinansowany ze środków budżetu
Urzędu Miasta i Gminy Skawina. W 2013 r. ukazały się trzy numery „Informatora” w nakładzie 500 egzemplarzy każdy. Zadanie to
jest realizowane w ramach gminnego konkursu „Podtrzymywanie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Rozliczenie finansowe projektu „Informator”:
Ogólna wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Urzędu Miasta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24
4
15
5

000,00
000,00
000,00
000,00

zł
zł
zł
zł

4. Projekt „Kurtyna w górę! – e-warsztaty teatralne promujące integrację międzypokoleniową” zakładał przeprowadzenie warsztatów informatycznych i teatralnych dla 30 osób starszych (60+)
z wykorzystaniem komputerów i czytników e-booków, wykonanie
przez uczestników prezentacji multimedialnych na temat projektu
oraz organizację spotkania podsumowującego I i II edycję ASOS.
Głównym celem projektu była poprawa jakości i poziomu życia
osób starszych poprzez aktywność społeczną i kulturalną.
— 10 —

Dla uczestników zaplanowano następujące atrakcje:
– pięć wyjazdów do krakowskich teatrów: cztery wyjazdy na
spektakle i jedna wycieczka związana ze zwiedzaniem Teatru
im. J. Słowackiego w Krakowie;
– warsztaty teatralne pt. „Flirt z Melpomeną”;
– warsztaty informatyczne;
– międzypokoleniowe spotkanie podsumowujące „To, co nas
łączy”, na które zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy obu edycji
ASOS. Rozliczenie finansowe projektu „Kurtyna w górę!...”:
Ogólna wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  .  .  .  .
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

41
37
4
 .

867,85
146,00
305,00
416,85

zł
zł
zł
zł

VI. Współpraca z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami
SOSzW w Skawinie zorganizował w styczniu XIII kolędową
„Szansę na sukces”. Swój skromny wkład miało też TPS, które było
między innymi sponsorem nagród dla laureatów. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w 78. numerze „Informatora” oraz na
stronie www.tps.skawina.pl. W 2013 r. TPS we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz ze Skawińskim Centrum Wolontariatu przeprowadziło konkurs fotograficzny pod nazwą „Książka
w obiektywie”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 80.
numerze „Informatora”.
VII. Działalność bieżąca
Wydawanie „Informatora” – tradycyjnie rocznie wydajemy trzy
numery naszego „Informatora” w nakładzie 500 egzemplarzy każdy. W skład Zespołu Redakcyjnego wchodzą obecnie: Anna Kudela, Ewa Tarnopolska, Agnieszka Zybek i Stanisław Grodecki. Jak
można zauważyć zmienił się nieco nasz profil. Publikujemy (jak
dawniej) głównie teksty o tematyce historycznej, a także artykuły
związane z kulturą regionu. Informujemy również o wszystkich
wydarzeniach związanych z TPS. Dzięki współpracy z wieloma
organizacjami powiększyła się lista autorów. Nasz „Informator”
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jest dostępny nie tylko dla członków TPS, można go znaleźć także
w wielu zaprzyjaźnionych instytucjach – w Skawinie i w innych
miejscowościach. Dociera również za granicę, zarówno do Europy
(m.in. do Danii, Niemiec i Anglii), jak i do Australii i Brazylii.
Zachęcam wszystkich członków do wnikliwego czytania naszego
„Informatora” i przekazywania uwag dotyczących jego treści. Mile
widziane będą również artykuły i notatki od naszych członków. Ze
względów organizacyjnych prosimy przekazywać wszystkie materiały w formie elektronicznej. „Informator” TPS ma być źródłem
informacji o historii i kulturze Skawiny i Gminy Skawina, a także
o działalności i życiu codziennym naszego Towarzystwa.
Z różnych powodów nie udało się doprowadzić do drugiego
wydania pracy Skawina. Zarys dziejów miasta w planowanym terminie, czyli w maju 2014 r. Na szczęście publikacja jest już na
ukończeniu i zostanie wydana zapewne jeszcze w tym roku. Mając na uwadze emocje i niezadowolenie, jakie wzbudziła pierwsza
edycja, podjęto decyzję, że lepiej będzie dopracować szczegóły
i wydać publikację w nieco późniejszym terminie. Cały rok 2014
jest przecież dla Skawiny rokiem jubileuszowym.
TPS aktywnie włączyło się w obchody 650 rocznicy lokacji Miasta. Było współorganizatorem razem z Centrum Kultury i Sportu
koncertu kończącego obchody tegorocznych „Dni Skawiny”. Koncert ten pt. Skawina da się lubić był wydarzeniem, które na długo
pozostanie w pamięci mieszkańców miasta. Z okazji rocznicy lokacji miasta TPS zorganizował dwa konkursy dla uczniów klas gimnazjalnych: fotograficzny i literacki.
Dziesięcioosobowa drużyna złożona z członków i sympatyków
TPS wzięła czynny udział w jubileuszowej sztafecie „650 kilometrów na 650-lecie Skawiny”. Nasz dziesięcioosobowy zespół,
w skład którego weszli: Zofia Grodecka, Zofia Kapera, Czesława
Kopeć, Halina Lech, Wanda Pabian, Stanisław Grodecki, Bolesław Jamróz, Mariusz Tarnopolski, Artur Szymula i Krzysztof
Wala, rozpoczął bieg 14 maja o godzinie 19 : 18 : 12, a zakończył
o godzinie 20: 01 : 43, dokonując 35 okrążeń rynku o łącznej długości 8,75 km.
Nasza strona internetowa jest uzupełniana na bieżąco. Jest ona
czytana przez wiele osób spoza naszego Towarzystwa. Potwierdza
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to liczba korespondencji mailowej, jaka do nas dociera od osób
niezwiązanych z TPS a zainteresowanych naszą działalnością.
W styczniu 2014 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe
naszego Stowarzyszenia. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć w 81. numerze „Informatora”.
Tradycją TPS stał się udział naszej reprezentacji w sztafecie honorowej organizowanej przez Burmistrza Miasta Skawina w ramach
akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W tegorocznej sztafecie TPS
reprezentował zespół w składzie: Stanisław Grodecki, Wanda Pabian, Krystyna Sojka oraz Artur Szymula. Wprawdzie nie wygraliśmy, ale zabawa była świetna. Ważny jest udział w zawodach, a nie
zwycięstwo w nich.
W ramach działalności bieżącej TPS współpracuje z wieloma
organizacjami i stowarzyszeniami. Za szczególnie owocną można
uznać współpracę z: Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”, Stowarzyszeniem „Nasz Radziszów”, Stowarzyszeniem
Klubu Seniora „Seniorek” w Skawinie, Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Dom Nasze
Wielkie Drogi”, Stowarzyszeniem „Jaśkowice – Nasza Przyszłość”, Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków oraz ze Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Wieliczki”
i Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej. TPS jest również
członkiem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw
Kultury. Współpracuje także z wieloma szkołami, spośród których wymienić należy: Szkołę Podstawową nr 4 w Korabnikach,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie, Szkołę
Podstawową w Krzęcinie, Szkołę Podstawową w Pozowicach,
Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Katolickich Szkół w Skawinie.
Chciałbym gorąco podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na działalność w TPS. Serdecznie dziękuję za
współpracę wszystkim członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego. Równie gorąco dziękuję wszystkim, którzy
wzięli udział w prowadzonej przez nas kweście na renowację zabytkowych grobów na skawińskich cmentarzach. Dziękuję również tym, którzy poświęcili swój czas i pomogli przy organizacji
wszystkich uroczystości, spotkań i imprez okolicznościowych.
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Stanisław Grodecki

„Skawina da się lubić”

T

egoroczne Dni Skawiny, związane z obchodami 650 rocznicy
powstania miasta, przeszły do historii. Dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny miały one jeszcze głębszy wymiar. Po raz pierwszy
w historii TPS tak aktywnie i bezpośrednio włączył się do przygotowania obchodów tego święta. Tegoroczne „Dni Skawiny” zakończyły się wyjątkowym koncertem „Skawina da się lubić”. Współorganizatorem tego wydarzenia, oprócz Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie, było właśnie nasze Towarzystwo. Koncert był współfinansowany w ramach programu Mecenat Małopolski.
Wyjątkowość koncertu polegała nie tylko na repertuarze, ale
przede wszystkim na atmosferze i otoczeniu w jakim się odbył.
Wyjątkowa sceneria, niepowtarzalni goście, udana pogoda i ogromne zainteresowanie mieszkańców – to wszystko sprawiło, że koncert „Skawina da się lubić” na długo pozostanie w pamięci jako
kluczowe wydarzenie obchodów 650-lecia lokacji miasta. Miejscem
obchodów tradycyjnie był Park Miejski i Starorzecze Skawinki.
Choć aura spłatała figla i termin imprezy został przełożony, to drugi termin – 25 maja – okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Scenę
umieszczono na wodzie, wspomagał ją telebim o dużej rozdzielczości, natomiast widownia była wstanie pomieścić 1300 osób. Jeżeli
do tego dołożymy efektowną i barwną grę świateł i reflektorów oraz
efekty odbicia świateł w tafli wody, to możemy mieć pełny obraz
wyjątkowości koncertu. Bogaty, zróżnicowany repertuar artystyczny i liczne atrakcje z pewnością zapiszą się w pamięci mieszkańców Skawiny oraz odwiedzających miasto gości. W koncercie wystąpiła Galicyjska Orkiestra Straussowska Obligato, pod kierownictwem Jerzego Sobeńko. Poza tym wystąpili: Sylwia Lorens –
sopran, Ewa Romaniak i Monika Węgiel – wokal oraz tenorzy –
Tadeusz Szlenkier, Witold Wrona i Jan Zakrzewski. Na niezwykłe
widowisko artystyczne złożyły się największe przeboje musicalowe, operowe, muzyki klasycznej i popularnej. Atrakcyjność koncertu zapewniło nie tylko doskonałe wykonawstwo muzyczne, ale
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Koncert Galicyjskiej Orkiestry Obligato,
scena na wodzie (fot CKiS)

Trzej skawińscy tenorzy śpiewają Wielka
sława to żart (fot.CKiS)

i niewątpliwie efektowne kostiumy artystów. Koncert ten składał się
z kilku tematycznych części, zatytułowanych kolejno: Dlaczego
Wiedeń, dlaczego Strauss?; Muzyka, Obraz, Słowo; Otoczenie;
Przeszłość; Smutna rzeczywistość; Żart; Optymizm.
Widzowie koncertu mogli usłyszeć w wykonaniu artystów między innymi takie utwory jak: Brunetki, blondynki, Nad pięknym,
modrym Dunajem, walc z filmu Noce i dnie; Amsterdam; Dziwny
jest ten świat; Gigi L’amoroso; Usta milczą, dusza śpiewa; We are
the champions. Zupełnym zaskoczeniem dla widzów okazał się
udział w koncercie trzech burmistrzów Skawiny, sprawujących
swój urząd po roku 1989. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam
Najder oraz burmistrzowie poprzednich kadencji Stanisław Pac
i Jacek Krupa przewiezieni przez gondoliera łodzią na scenę,
wspólnie z tenorami Tadeuszem Szlenkerem i Witoldem Wroną
zaśpiewali utwór z opery Johana Straussa Baron Cygański pt. Wielka sława to żart.
Koncert „Skawina da się lubić”, a jednocześnie tegoroczne „Dni
Skawiny”, zwieńczył i uświetnił huczny oraz wielobarwny pokaz
sztucznych ogni.
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Stanisław Grodecki

650 KILOMETRÓW NA 650-LECIE SKAWINY

T

o była chyba najbardziej widowiskowa impreza związana
z rocznicą lokacji naszego miasta. Organizatorami tego wydarzenia byli: Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Skawinie, UKS „Jedynka” w Skawinie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Stowarzyszenie Sportowe
SKIMKA. Niezależnie od pory: czy był to dzień, czy noc, niezależnie od pogody: czy słońce, czy deszcz uczestnicy sztafety musieli
biec… i dobiec do końca. 674 uczestników biegu pokonało dystans
650 km w ciągu trzech dni i dwóch nocy, okrążając 2 600 razy
skawiński rynek. Sztafetę rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder 13 maja punktualnie o godzinie 9.00. Pokonanie
tego dystansu zajęło uczestnikom sztafety 52 godziny, 25 minut
i 28 sekund. Pałeczkę przekazywali sobie: dzieci i młodzież skawińskich szkół, przedstawiciele klubów sportowych, organizacji
i stowarzyszeń, urzędnicy oraz mieszkańcy gminy. Bieg zakończyli
uczniowie Gimnazjum nr 1 w dniu 15 maja o godzinie 13 : 25.

Team TPS w biegu. Od lewej Artur Szymula i Bolesław Jamróz (fot. A. Odrzywołek)
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Team TPS. Od lewej: Mariusz Tarnopolski, Wanda Pabian (z nr 465), Stanisław Grodecki, Zofia Kapera, Bolesław Jamróz, Halina Lech (fot. A. Odrzywołek)

W tak ważnej jubileuszowej imprezie sportowej nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Nasz dziesięcioosobowy zespół sztafetowy składał się z członków
i sympatyków TPS. W jego skład weszli: Zofia Grodecka, Zofia
Kapera, Czesława Kopeć, Halina Lech, Wanda Pabian, Stanisław
Grodecki, Bolesław Jamróz, Mariusz Tarnopolski, Artur Szymula
i Krzysztof Wala. Nasza sztafeta rozpoczęła bieg 14 maja o godzinie 19 : 18 : 12, a zakończyła o godzinie 20 : 01 : 43. Okrążyła rynek 35
razy i przebiegła łącznie 8,75 km. Po naszym biegu skawińska sztafeta jubileuszowa pokonała łączny dystans 427,25 km.
Wszyscy uczestnicy wykazali się wielkim zaangażowaniem
i wolą walki. Mimo że regulamin przewidywał uczestnictwo minimum 1 biegacza z pałeczką sztafetową, to często na zmianie biegło
3–4, a nawet więcej uczestników. Ostatnią zmianę sztafeta TPS
pokonała w pełnym 10-osobowym składzie. Taka sztafeta nie powtórzy się prędko!
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Maria Fila

Otwarcie Izby Regionalnej
Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia (8 VI 2014)1
Nic nie jest dane ludziom bez trudów
Horacy

T

owarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej działające od 27 lat
nie miało szczęścia do pomieszczeń, w których mogłyby zostać
wyeksponowane gromadzone przez lata zbiory historyczne i regionalne. Sześciokrotne przeprowadzki wpłynęły bardzo destruktywnie
na zgromadzone z tak wielkim trudem zbiory. Członkowie Towarzystwa narzekali nie tylko na ciasnotę, ale też na umeblowanie
pomieszczeń i brak nowoczesnych urządzeń do ekspozycji. Dopiero
w lipcu 2012 r. Zarząd podjął uchwałę i napisał wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Program
Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na: „Utworzenie Izby
Regionalnej Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia”. Wniosek uzyskał
akceptację, umowa z Urzędem Marszałkowskim została podpisana
w październiku 2013 r. Termin realizacji wniosku zaplanowano na
sierpień 2014 r. Sprzyjające okoliczności, tj.: terminowość wykonawców, pracowitość i upór członków Zarządu TMZZ, a także
podpisanie umowy wynajmu pomieszczeń przy ulicy Rynek 2
umożliwiły oddanie Izby Regionalnej o dwa miesiące wcześniej.
Cele, które nie są zapisane, są tylko życzeniami
Tej prostej zasady nauczyłam się od sąsiadującej z nami Lokalnej
Grupy Rybackiej i LGD (Lokalnej Grupy Działania) z Doliny Karpia. Jestem im bardzo wdzięczna za zmobilizowanie mnie do zapi-

1 Teskt artykułu został opublikowany w Internecie (dostep:http://www.zator.pl/
pl/10643/134858/Uroczyste_otwarcie_Izby_Regionalnej_Ziemi_Zatorskiej_i_Doliny_
Karpia.html).
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sania tego celu w formie unijnego wniosku, chociaż nie było łatwo
napisać i zrealizować w sumie trzy wnioski w ciągu niespełna półtora roku. W czasie oprowadzania grup turystycznych często słyszałam pytania: „Jak to się dzieje, że Zator tak pięknieje i rozwija się?”
Nawet koledzy regionaliści zazdrościli nam takiego gospodarnego
i odnoszącego sukcesy Burmistrza. A przecież „Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz”.
Zmierzyliśmy więc nasze siły na zamiary, omówiliśmy wspólnie
nasze możliwości finansowe i dzięki temu chyba wszyscy członkowie TMZZ po przecięciu symbolicznej wstęgi poczuli radość i zadowolenie z sukcesu. Pięknie prezentują się nasze odrestaurowane
zbiory w nowych szafach, szklanych gablotach, na regałach, w nowym ekspozycyjnym oświetleniu. Teraz oprowadzanie turystów jest
przyjemnością, jesteśmy zadowoleni, gdy słyszymy słowa uznania.
Powtarzające się wpisy w księdze pamiątkowej: „gratulujemy, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem działalności członków Towarzystwa, energii, pasji i zaangażowania w upamiętnianiu dziejów
i dziedzictwa kulturowego swojej Małej Ojczyzny…” dodają skrzydeł i zobowiązują do dalszej działalności. Dużym ułatwieniem
w pracy jest własny sprzęt komputerowo-biurowy zakupiony w ramach zrealizowanego projektu, a także strona internetowa.
Prawdziwą miarą inteligencji jest działanie
Podobno 80% ludzi na świecie nie lubi swojej pracy. My swoją
bardzo lubimy, to nasza pasja, jesteśmy społecznie zaangażowani.
Chcemy się dzielić naszą wiedzą i pokazać mieszkańcom oraz turystom, a szczególnie młodzieży, jak ważne jest posiadanie tożsamości narodowej i dbanie o korzenie. III Targi Turystyczne w Dolinie Karpia w jeden dzień odwiedziło 104 turystów – byli zachwyceni.
Chciałabym też odpowiedzieć na zarzuty, że Izba już była. Tak,
były zbiory bardzo duże, schowane, pokryte kurzem. Chylę czoła
przed tymi, którzy je gromadzili przez 27 lat działania TMZZ. Nazywaliśmy je potocznie mini muzeum. Myślę jednak, że gdybyśmy
nie zrealizowali tego projektu, to posiadane zbiory i meble nie wytrzymałyby kolejnej siódmej już przeprowadzki. Jest taki aforyzm
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Benjamina Franklina: „Trzy przeprowadzki to tyle, co jeden pożar”,
a nasze zbiory przeżyły to już sześć razy. Zacytuję też fragment
utworu Adama Asnyka: „Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie
sięgać nowe…” Jeśli nie idziemy do przodu, to cofamy się. Sekret
powodzenia tkwi w ciągłym przypominaniu o swym istnieniu i doskonaleniu swojej działalności.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i uczestnictwo w uroczystym
otwarciu: Burmistrzowi Zatora – Zbigniewowi Biernatowi, Prezesowi Doliny Karpia – Franciszkowi Sałaciakowi, Radnemu Powiatowemu – Sławomirowi Momotowi, Radnym Rady Miejskiej w Zatorze: Markowi Strzale, Marii Malinkiewicz, Bogdanowi Bieńkowi,
Franciszce Jarosz, Przewodniczącemu Osiedla Centrum – Emilowi
Kwiekowi, Dyrektorowi Wadowickiego Centrum Kultury – Piotrowi Wyrobcowi, Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Mikołaja Kopernika w Zatorze – Agacie Kogut, Dyrektorowi
ROK-u (Regionalny Ośrodek Kultury) – Elżbiecie Mostowik, Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Szkolnictwa Zawodowego – Stanisławowi Nowickiemu. Dziękuję również wszystkim członkom i sympatykom TMZZ, którzy w ten upalny, popołudniowy niedzielny
czas zechcieli przyjść i cieszyć się razem z Zarządem zrealizowanym projektem. Lista imienna byłaby bardzo długa, bo gościliśmy
ponad 80 osób. Dzięki patronatowi Burmistrza stoły z poczęstunkiem prezentowały się bardzo okazale i smakowicie.
Uczty duchowej dostarczyły uczennice ZSO w Zatorze, przygotowane przez Panią Aleksandrę Mostowik. Recytowały one wiersze
o Zatorze. Wymarzoną przeze mnie prezentację „Zator z lotu ptaka
w rytm Zatorskiego walca” przygotował Jacek Pasternak, korzystając ze zdjęć Mariusza Makucha. Melodię Zatorskiego walca skomponował Paweł Chmielowski, aranżacji dokonała Joanna Krzyżak,
a zaśpiewał w 1992 r. na 700-lecie Zatora chór ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zatorze pod kierownictwem
Agaty Kogut. Nieżyjący już Bogdan Wachman nagrał walc w postaci teledysku.
Splendoru naszej uroczystości dodały delegacje regionalnych
towarzystw kultury, które wniosły swój optymizm i słowa uznania
oraz cenne pamiątki regionalne. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w osobach: prezesa
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Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej w Zatorze (fot. Ł. Dziedzic)

Stanisława Grodeckiego i jego zastępcy Ewy Tarnopolskiej, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej z prezesem Zbigniewem
Jurczakiem, Januszem Sobalą, który podarował nam archiwalne
fotografie starego Zatora oraz Grzegorzem Pacutem, Towarzystwo
Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej w osobie prezes Krystyny
Dudy i Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”, które reprezentował
prezes Janusz Bierówka.
Dużą niespodziankę swoją obecnością sprawili nam: ksiądz Proboszcz Jacek Wieczorek i księża z naszej Parafii pod wezwaniem
świętych Wojciecha i Jerzego: Robert Jończyk i Bartłomiej Bartosik. Serdecznie dziękuję Im za zainteresowanie działalnością Towarzystwa oraz współpracę na rzecz poszerzania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Ziemi Zatorskiej.
Całą uroczystość otwarcia Izby Regionalnej przygotował i profesjonalnie poprowadził Łukasz Dziedzic, redaktor „Życia Zatora”.
Zadbał też, by w czasie tak uroczystej gali nie zabrakło humoru.
Wszystkie ważne momenty sfotografował, bo – jak zauważył –
„Zator zmienia się w takim tempie, że zdjęcia wykonane dzisiaj,
nazajutrz są już historią, a miejsca są nie do poznania”.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej ogłasza Izbę Regionalną Ziemi Zatorskiej i Doliny Karpia za otwartą. Czekamy na
zwiedzających we wtorki i czwartki w godzinach od 14.00 do
17.00, a także na grupy wycieczkowe – każdorazowo po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
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Maria Jasińska, Maria Czerniawska

HISTORIA DZIAŁALNOŚCI SPECJALISTYCZNEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W SKAWINIE

S

pecjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie ma już 39 lat. Jako samodzielna instytucja rozpoczęła
swoją działalność 31 maja 1975 r. pod nazwą Miejska Poradnia
Wychowawczo-Zawodowa w Skawinie. Wcześniej, w latach 1968–
–1975 funkcjonowała jako filia Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Krakowie. Pierwszym dyrektorem Poradni była
mgr Krystyna Meder, która prowadziła tę placówkę od początku jej
istnienia do emerytury, czyli do 31 sierpnia 2002 r. Od 1 września
2002 r., w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego, dyrektorem poradni jest dr Krzysztof Gerc.
W pierwszym okresie działalności Poradnia zajmowała dwa niewielkie pomieszczenia w budynku liceum ogólnokształcącego
w Skawinie, przy ul. Żwirki i Wigury 17, a obsadę kadrową stanowiły 4 etaty dla pracowników pedagogicznych: dwóch psychologów, jeden pedagog oraz logopeda i reedukator (w wymiarze pół
etatu każdy). W 1977 r. Poradnia przeprowadziła się do pomieszczeń w wolnostojącym, parterowym budynku, przy ul. 29-go Listopada w Skawinie. W nowym lokalu Poradnia zyskała dwa dodatkowe gabinety, a zatrudnienie wzrosło z 4 do 4,5 etatu dla pracowników pedagogicznych. Zanim nasza placówka zajęła pomieszczenia
w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 17 (2004 r.), miała siedzibę
w domu państwa Maślanków, obecnie ul. ks. J. Popiełuszki (1978–
–1980), w mieszkaniach w bloku Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. ks. J. Popiełuszki (1980–1994), w pomieszczeniach PSS „Społem”, przy ul. Słowackiego 1 (1994–2004).
Bardzo ważną datą w historii Poradni jest 1 stycznia 1992 r. Od
tego dnia nasza placówka stała się tzw. zadaniem własnym Urzędu
Miasta i Gminy w Skawinie, co oznaczało w tym czasie stabilizację
lokalową oraz większą pewność finansową placówki. Wtedy też
nastąpiła zmiana nazwy Poradni na: Poradnia Psychologiczno— 22 —

-Pedagogiczna w Skawinie. Wraz ze zmianami lokalowo-kadrowymi bardzo istotnymi dla rozwoju Poradni były zmiany merytoryczno-programowe.
Patrząc w przeszłość, należy podkreślić, że Poradnia w początkowym okresie działalności była małą placówką, nie tylko w sensie
lokalowym, ale także kadrowym. Niewielka kadra psychologiczno-pedagogiczna (licząca kilka osób) prowadziła działalność usługową dla szkół z terenu miasta i gminy Skawina. Głównym zadaniem
Poradni była wówczas diagnostyka problemów rozwojowych dzieci
i młodzieży, a także współpraca z placówkami oświatowymi. Działalność postdiagnostyczna stanowiła bardzo niewielki procent aktywności zawodowej pracowników Poradni.
Ówczesna kadra pedagogiczna, widząc wyraźnie błędy w funkcjonowaniu Poradni, szczególnie w aspekcie szeroko rozumianej
pomocy psychologicznej, podjęła intensywne i systematyczne starania w kierunku podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Pracownicy podejmowali głównie takie formy doskonalenia, które poszerzały ich kompetencje w zakresie postępowania
postdiagnostycznego.
Przez długie lata działalności Poradni poważnym mankamentem
było kierowanie tu dzieci z „problemami” prawie wyłącznie przez
szkoły. Zarówno rodzice tych dzieci, jak i one same czuli się wyraźnie zagrożeni, gdyż wizyta w Poradni kojarzyła im się głównie
ze skierowaniem do szkoły specjalnej – w większości przypadków
były to oczywiście obawy bezpodstawne. W związku z takim wizerunkiem miejsca, w którym powinna być udzielana pomoc, osoby naprawdę jej potrzebujące nie przychodziły z własnej woli lub
nie zgłaszały się w ogóle.
Dlatego też konieczna była następna zmiana – rozpowszechnienie w środowisku oferty Poradni, a co za tym idzie, nawiązanie
ściślejszych kontaktów z placówkami oświatowymi – między innymi poprzez spotkania z rodzicami i z młodzieżą, na których przekazywano informacje o tym jak pracujemy, z jakimi problemami
można się do nas zgłaszać bezpośrednio, bez skierowania ze szkoły
czy od lekarza, bez napiętnowania przez środowisko. Opracowane
zostały także plakaty informacyjne, reklamujące naszą działalność.
Wszystkie zmiany, które zaszły w wizerunku merytorycznym Po— 23 —

radni, były udziałem bardzo niewielkiego zespołu, przy pełnej akceptacji i zrozumieniu ówczesnego Dyrektora placówki.
Efektem tych kilkunastoletnich starań, zmierzających do zmiany
wizerunku Poradni, jest szeroki wachlarz usług, które możemy zaproponować środowisku. Poradnia osiągnęła widoczny sukces. Pomimo trudności związanych z funkcjonowaniem w okresie głębokiego kryzysu ekonomiczno-politycznego w Poradni nastąpił znaczny rozkwit świadczonych usług psychologiczno-pedagogicznych,
zarówno w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, jak
i pomocy psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej. Rozszerzony został wyraźnie krąg odwiedzających: od dzieci w wieku
przedszkolnym poprzez uczniów szkół podstawowych, młodzież
szkół średnich, zdającą maturę lub szukającą możliwości dalszego
kształcenia, do rodziców tychże dzieci oraz ich nauczycieli.
Innym sukcesem była także prowadzona przez Poradnię działalność orzecznicza, skierowana do tej grupy dzieci i młodzieży, która
ze względów zdrowotnych wymagała szczególnej troski oraz dostosowania warunków i formy kształcenia do ich indywidualnych
możliwości i potrzeb psychofizycznych. Dzięki tej formie pomocy
dzieci chore mogły realizować proces edukacyjny w takiej formie
i w takich warunkach, które były zgodne z zaleceniami lekarskimi.
Ponadto Poradnia przestała być wreszcie postrzegana jako placówka, która tylko i wyłącznie kieruje dzieci i młodzież do szkoły
specjalnej. Istotnym osiągnięciem, na którym bardzo zależało zespołowi pracującemu w Poradni w tym pierwszym okresie działalności, było systematyczne zwiększanie się liczby przyjmowanych
pacjentów (zarówno rodziców, jak i dzieci), którzy zgłaszali się
do naszej placówki indywidualnie, przede wszystkim z własnej
woli, bez tzw. kierowania ich przez szkoły czy inne placówki
oświatowe.
1 września 2002 r. stanowisko dyrektora Poradni objął dr Krzysztof Gerc, pod którego kierownictwem nasza placówka rozwija się
bardzo dynamicznie. Także dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Adama Najdera i Rady Miasta Skawina nastąpiła
zmiana siedziby, co dało przyjemne, wygodne i nowocześnie wyposażone miejsce udzielania pomocy najbardziej potrzebującym,
ale także, co może istotniejsze, została poszerzona kadra specjali— 24 —

stów świadczących pomoc dziecku i rodzinie. Corocznie w Poradni rejestrowanych jest około 1800 dzieci, z których około 580
uczestniczy w regularnych zajęciach. Szeroka oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej została wzbogacona o możliwość korzystania z fizjoterapii, terapii SI, terapii rodzin, muzykoterapii,
arteterapii, terapii EEG – Biofeedback, psychoterapii. W ostatnich latach znacząco unowocześniono baz diagnostyczną i terapeutyczną.
Niezmiernie istotnym zadaniem realizowanym przez Poradnię
jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Poradnia może się
poszczycić nowocześnie wyposażoną salą wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka i doskonale przygotowaną kadrą realizującą tę
szczególną formę specjalistycznej opieki. Obecnie korzysta z niej
około 50 dzieci. Bardzo ważnym osiągnięciem Poradni jest możliwość orzekania specjalistycznego dla dzieci z południowej części
powiatu krakowskiego oraz z powiatu myślenickiego.
Pracownicy Poradni oferują bardzo różne formy pomocy postdiagnostycznej (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej) – grupowej, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Na
podkreślenie zasługują, między innymi organizowane na terenie
podopiecznych placówek oświatowych zajęcia psychoedukacyjne
dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej czy profilaktyki uzależnień, treningi kreatywności
i twórczego myślenia, warsztaty zawodoznawcze, zajęcia interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, zajęcia integracyjne, mediacje.
Ponadto realizowane są programy „Ortofraffiti”, „Ortografia inaczej”, a także arteterapia, zajęcia grupowe dla dzieci nadpobudliwych i zahamowanych, zajęcia dla dzieci sześcioletnich „Dobry
Start”, „Gimnastyka dla Smyka”. W ofercie Poradni znajdują się
również warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców”, grupa
wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem
rozwoju, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci nadpobudliwych.
Bardzo ważny obszar działalności pracowników Poradni stanowi
ciągle rozwijająca się współpraca z placówkami oświatowymi. Organizowane są spotkania konsultacyjne z nauczycielami, dyżury dla
rodziców na terenie placówek, prelekcje dla rodziców, udział w ze— 25 —

braniach rad pedagogicznych, a także tematyczne spotkania dla
nauczycieli, pedagogów i logopedów.
Szczególnie ważnym osiągnięciem Poradni jest nadanie placówce statusu Poradni Specjalistycznej, co podnosi jej rangę i poszerza ofertę w zakresie uprawnień Zespołu Orzekającego i kompetencji diagnostycznych, stwarza podopiecznym wysoce specjalistyczne warunki opieki oraz zabezpiecza warunki zatrudnienia
pracowników. Skutkuje także zwiększeniem liczby dzieci i młodzieży objętych opieką.
Ważnym aspektem organizacyjno-administracyjnym funkcjonowania naszej placówki było utworzenie stanowiska Wicedyrektora
Poradni. Od czterech lat pełni je mgr M. Czerniawska – psycholog,
terapeuta EEG–BFB. Znaczącym wydarzeniem w najnowszej historii Poradni było poszerzenie zasięgu jej działania o gminę Mogilany. W Mogilanach utworzony został, działający codziennie, Punkt
Diagnostyczno-Konsultacyjny naszej Poradni, dzięki czemu potencjalni klienci z tego terenu mogą korzystać z pomocy specjalistów
bliżej miejsca swojego zamieszkania. Poradnia w ostatnich latach
była i jest organizatorem oraz współorganizatorem wielu interesujących konferencji i spotkań, o zasięgu regionalnym.
Nasza placówka – z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera – miała również swój skromny wkład w organizację Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, dzięki czemu
opieka i pomoc oferowana rodzinom z terenu Miasta i Gminy Skawina jest wielospecjalistyczna i bardziej efektywna.
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Anna Kudela

W co się bawić, w co się bawić?

N

udzę się! – oświadczyło dziecko. Siedziało w swoim kąciku
w pokoju, obok regału wypełnionego od dołu aż pod sufit
wszelkiego rodzaju zabawkami, grami, bajecznie kolorowymi książeczkami. Wtedy właśnie przypomniał mi się tekst, czytany przed
laty w krakowski Muzeum Etnograficznym. Był to rękopis, zatytułowany „Zabawy dzieci w Skawinie”, a spisany w 1899 r. przez
ówczesnego kierownika naszej szkoły Stanisława Czaję (-Brzezińskiego). Zawierał on opis dwudziestu jeden zabaw podwórkowych,
nie wymagających właściwie żadnych rekwizytów. Do jednej potrzebny był tylko kozik lub nożyk, co dziś wydaje się nie do pomyślenia ze względu na bezpieczeństwo najmłodszych.
Niektóre ze spisanych zabaw całkowicie wyszły już z obiegu, jak
„zając i pies”, „dusze”, „miasta”, czy „pastereczka”. W latach trzydziestych i czterdziestych XX w. powszechnie bawiono się „w konopki”, „w farby”, „w oliankę” (wtedy jednak mówiło się „olejanka”). Szczególnie żywe okazały się zabawy „w kotka i myszkę”
i „w kolej”. Bawią się w nie nasze współczesne przedszkolaki.
Chyba w całej Polsce znana była pod różnymi nazwami gra
„w moje mieszkanie” („mydło”, „komórki do wynajęcia”). Na naszym podwórku funkcjonowała pod pierwszą z tych nazw. Na
pytanie „gdzie moje mieszkanie” należało odpowiedzieć „tam wisi,
na ścianie” i to dopiero było hasło do zamiany miejsc. Że mało
logicznie? Nikt nie szukał logiki w dziecięcych grach i wyliczankach, podobnie jak nikogo nie raził nonszalancki stosunek do norm
językowych w wersji „mydło”. Odpowiedź na pytanie „gdzie jest
mydło?” brzmiała bowiem „tam się m i g ł o”.
Były wreszcie zabawy, które zmieniały się, rozbudowywały lub
wchodziły w skład innych gier. Nikt nie bawi się dziś „w strzygania”, ale uważny czytelnik łatwo zauważy, że opis tej zabawy odpowiada popularnemu dziś „staremu niedźwiedziowi”, który mocno
śpi, a ściślej – drugiej części tej zabawy. Podobnie „fanty” przestały być samodzielną grą – stanowią część kilku innych zabaw.
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W opisie Czai nie ma żadnych gier typu „klasy”. Było ich kiedyś
kilka – na diagramie prostokąta, kwadratu lub człowieka. Tę ostatnią w pokoleniu obecnych pięćdziesięcio- lub sześćdziesięciolatków nazywano „chłopkiem”.
Tekst otrzymany z Muzeum Etnograficznego wydaje się nam
bardzo interesujący, dlatego drukujemy go w całości, w oryginalnej
pisowni i formie językowej. Życzymy miłej lektury.

Stanisław Czaja, Zabawy dzieci w Skawinie
1. ZAJĄC I PIES
Dzieci siadają w kółku. Jedno z nich, wymawiając poniższe słowa,
wskazuje po kolei na siedzących, przy każdej podkreślonej zgłosce
na inne dziecko:
Kokoszka nieboszka pasła kury wedle góry, napiła się ciepłej
wody zdechła do soboty; figiel, migiel, zając, pies, pan.
Ważne są ostatnie słowa, bo wskazane dzieci stają się zającem,
psem i panem. Pies przychodzi do rozpoczynającego zabawę, ten
zakrywa mu oczy, a w tym czasie zając szuka kryjówki. Gdy się
ukryje, wtedy da znak, poczem pies zaczyna go szukać i stara
się go złapać. Gdy już się zbliża ku zającowi, wtedy wszystkie
dzieci wołają: Do pana zajączku, do pana! Zajączek ucieka, stara
się dostać do pana (do koła), a pies usiłuje go pochwycić. Jeżeli mu
się uda, to niby zagryza go i zabawa zaczyna się na nowo. Jeżeli
natomiast zając dostanie się do pana do koła, to pies nie może go
już ruszyć. Wtedy pan pyta go:
– Gdzieś zajączku bywał?
– W ogrodzie.
– Coś tam robił?
– Kapustę obgryzał.
– Dużoś główek obgryzł?
– Jedną (2, 1/2, 3 itp.).
– A czemu tak mało?
– Bo mnie psy goniły.
– A nie miałeś to kija?
– Nie miał.
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– Cóż tam wisi?
– Ogon lisi.
– A w tym ogonie?
– Kłębko nici.
– A w tym kłębku?
– Mole.
– Biegaj zajączku w pole!
Zając ucieka dookoła, pies goni go wszędzie, aż go złapie i zabawa kończy się albo też zaczyna od początku.
2. GDZIE MOJE MIESZKANIE[?]
Jest pięcioro dzieci. Robią one cztery kółeczka na ziemi albo jakieś
inne znaki ułożone w kwadrat. Czworo staje na znakach, a piąte
w środku. Dziecko stojące w środku pyta: Gdzie moje mieszkanie?
W tej chwili wszyscy obowiązani są zmienić swoje miejsca, a ten,
któremu miejsca brakło, zostaje znów w środku i zabawa zaczyna
się od początku.
Druga odmiana:
Dziecko, które nie ma mieszkania, chodzi od jednego do drugiego i pyta: Gdzie moje mieszkanie? Zapytany wskazuje na drugiego.
Gdy szukający mieszkania zbliża się ku wskazanemu dziecku zamienia się ono miejscem z innym. Zanim raz obejdzie w koło,
wszyscy obowiązani są zmienić miejsca, szukający zaś z tego korzysta. Zamiast pytać: Gdzie moje mieszkanie? pyta się też: Gdzie
moje mydło? Wtedy ta zabawa nazywa się W mydło.
3. W MYDŁO
Jest to ta sama zabawa.
4. W DUSZE
Dzieci kopią w ziemi pięć dołeczków w krzyż. Do jednego z nich
(zwykle pierwszego od dołu) każde dziecko wkłada swój patyczek,
zwykle zaznaczony. Następnie dzieci podrzucają nóż (kozik) i patrzą, jak spadł, czy cechą do góry, czy gołem. Jeżeli leży cechą do
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góry, to dziecko, które rzucało nóż, przekłada swój patyczek do
następnego dołka, jeżeli zaś nie cechą, to patyczek zostaje na swoim miejscu. Nóż podrzuca każdy po kolei, tylko raz, bez względu
na to, czy spadł cechą, czy gołem do góry. Przy rzucaniu noża dzieci mówią: Cecho, cecho, wycechuj się, moja duszo wyratuj się! Tak
mają wędrować te dusze trzy razy przez wszystkie pięć dołków.
Wygrywa to dziecko, które jako pierwsze włożyło swój patyczek do
dołka po raz trzeci. To właśnie jego dusza jest najpierw w niebie.
Gdy się już wszystkie z wyjątkiem jednego do nieba dostaną, to ten,
który został ze swoim patyczkiem, staje się diabłem. Wszyscy krzyczą: Djabeł, djabeł! i uciekają przed nim, on zaś stara się kogoś
chwycić. Poczem zabawa się kończy.
5. W MIASTA
Dzieci robią duże koło. Jedno idzie do środka i nadaje każdemu
dziecku nazwę jakiegoś miasta (Kraków, Lwów, Przemyśl, Jarosław, Tarnów itp.). Stojący w środku wywołuje dwa miasta i w tej
chwili dzieci noszące nazwy tych miast muszą zmienić swoje miejsca. Jeżeli które się zapomni, daje fant lub dostaje jakąś karę,
np. klęka na jedno kolano, potem na dwa, potem siada albo też
podnosi i trzyma rękę w górze, następnie obydwie. Zabawa trwa
dowolnie długo.
6. W KONOPKI
Dziewczęta biorą się za ręce i tworzą koło. Chodząc razem dookoła, śpiewają: Bawiliśmy się w konopki, ale były duże snopki, dużo
nas, dużo nas, a ty N.N. (np. Ludwiś) idź od nas. Zabawie zwykle
przewodniczy i imiona wywołuje jedna z dziewcząt. Wywołana
wchodzi do środka i czeka aż wywołają drugą. Wtedy obydwie
biorą się za ręce i śpiewają: Bawiliśmy się... z jedną zmianą: Mało
nas, mało nas, a ty N.N. chodź do nas! Piosenkę powtarza się dotąd,
aż te w środku pomieścić się nie mogą, robi się ścisk, któremu towarzyszą śmiechy i żarty, wreszcie wszystkie dziewczęta śpiewają
razem – zewnętrzne nieliczne kółko śpiewa mało nas, a wewnętrzne liczne dużo nas. Rozpoczynająca zabawę śpiewa imię jednej
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z dziewcząt i mówi: idź od nas, a dziewczęta na zewnątrz koła
śpiewają: chodź do nas. Trwa to dotąd, aż znów powstanie jedno
koło. Na tem zabawa się kończy.
7. W OLIANKĘ
Dziewczęta robią koło. Jedna z nich idzie do środka i robi to wszystko, co jej dziewczęta tworzące kółko śpiewają. Śpiew zaś jest następujący: A ty Olianko klęknij na kolanko, podeprzyj se boczki,
chwyć się za warkoczki! Wykonawszy to dziewczyna w środku
śpiewa: Jabym rada była, żeby moja miła, przyszła tu na miejsce,
ze mną się bawiła. Wywołuje jedną z dziewcząt, obraca się z nią
raz w kółko i idzie na swoje miejsce. Wtedy dziewczęta, kręcąc się
dalej, śpiewają to samo, zaś dziewczyna w środku robi znów to, co
poprzednia, i tak zabawę powtarza się dowolną ilość razy.
8. W FANTY
Dzieci siadają przy stole i pukają wskazującymi palcami o stół.
Jeden, którego sobie do tego naprzód wybiorą, wymawia wśród
tego pukania zdania o myśli prawdziwej lub nieprawdziwej. Jeżeli
myśl jest prawdziwa, to wszystkie dzieci mają naraz podnieść palce
do góry. Kto nie podniesie albo się spóźni daje fant. Kto zaś podniesie palce przy zdaniu o myśli nieprawdziwej także daje fant
(np. pies je, szafa szyje, siostra kwitnie, drzewo chodzi, łóżko rośnie, papier pisze).
9. W ZAMECZEK
Dziewczęta ustawiają się w dwóch rzędach naprzeciw siebie, chwytają się za ręce i śpiewając postępują parę kroków naprzód, potem
znów wstecz. Gdy jeden rząd śpiewa, postępuje naprzód i cofa się,
drugi spokojnie stoi. Pierwszy rząd śpiewa: A my mamy zameczek
(idąc naprzód), pani Irolino! (idąc wstecz). Drugi rząd śpiewa: A my
wam go zburzymy (idąc naprzód), pani Irolino! (idąc wstecz).
Pierwszy: A czemże go zburzycie, pani Irolino? Drugi: A weźmiemy
kamienia, pani Irolino. Pierwszy: A jakiego kamienia, Pani Irolino?
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Drugi: A białego (żółtego, siwego, czerwonego itp.) kamienia, pani
Irolino. Dziewczyna mająca sukienkę tego koloru przechodzi
z pierwszego rzędu do drugiego. Zabawę powtarza się dotąd, aż
większość biorących w niej udział dziewcząt przejdzie do burzących. Potem mniejsza część znów przy tym samym śpiewie odbiera,
czyli burzy zameczek.
10. W PASTERECZKĘ
Dziewczęta biorą się za ręce i robią koło. Jedna wchodzi do środka,
zakrywa oczy i udaje, że płacze. Dziewczęta, krążąc wkoło niej,
śpiewają: Pastereczko moja mała, czemuś oczka zapłakała, czy cię
mama połajała, czy krówka mleka nie dała? Płacząca odpowiada
śpiewem: Oj nie to, to, oj nie to, to, co mnie niespokojną czyni (dwa
razy). Kółko śpiewa: Może ci też o to chodzi, że twój brat do szkoły chodzi, to ja ci sukienkę sprawię i do szkoły cię wyprawię. Płacząca odsłania oczy, klaszcze w dłonie, podskakuje i śpiewa: Oj to,
to, to, oj to, to, to, co mnie niespokojną czyni (dwa razy). Potem
idzie do koła, a na jej miejsce przychodzi inna.
11. W FARBY
Jedno z dzieci jest aniołem, a drugie diabłem. Pozostałe dzieci
umawiają się, jaką kogo oznaczyć farbą (czerwoną, siwą, niebieską, liliową, różową, żółta, złotą, srebrną, pomarańczową itp.).
Przychodzi anioł i mówi: Puk, puk! Dzieci odpowiadają: Kto tam?
Anioł: Czego potrzebujecie? – Farby. – Jakiej? Białej. Anioł
wskazuje na jedno z dzieci w przypuszczeniu, że obrało sobie
właśnie biały kolor. Jeżeli trafi, to bierze dziecko ze sobą. Diabeł
powtarza to samo. Dzieci wolą iść do anioła niż do diabła, dlatego
w czasie zabawy jest dużo śmiechu i radości z dobrego wyboru
anioła, a kpiny i przedrzeźniania z chybionego wyboru diabła. Zabawę powtarza się aż do zabrania ostatniego dziecka. Potem anioł
prowadzi wszystkie swoje dzieci do nieba, a diabeł spędza swoich
z trudem do piekła.
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12. W PTAKI
Jest to ta sama zabawa, co W farby, tylko dzieciom nadaje się nazwy ptaków.
13. W TRON
Jest to znana zabawa w „cenzorowanego” z tą tylko różnicą, że dla
siedzącego na tronie dzieci wyszukują najmilsze określenia i przypisują mu wszelkie cnoty. Jedno dziecko zbiera to wszystko i powtarza siedzącemu bez wymieniania, kto, co powiedział. Siedzący
na tronie, aby się odwdzięczyć temu, kto najpiękniej o nim powiedział, powtarza jego słowa, a ten idzie teraz na tron.
14. W STRZYGONIA
Jeden z chłopców przysiada na ziemi, a reszta kładzie mu ręce na
głowie i, obchodząc go w kółko, mówi: Pierwsza godzina strzygoń
śpi. Druga godzina strzygoń śpi itd., aż do godziny jedenastej. Potem mówią: Dwunasta godzina strzygoń się budzi! W tej chwili
wszyscy uciekają, a strzygoń ich goni. Kogo schwyta, ten staje się
strzygoniem.
15. W PRZECINANEGO KRÓLA
Dwóch chłopców obierają na królów i do każdego z nich przyłącza się połowa pozostałych chłopców. Stają oni naprzeciw siebie
w pewnym oddaleniu, chwytają się za ręce i trzymają się mocno,
a król wyznacza jednego ze swoich, aby, rozpędziwszy się, przerwał łańcuch. Jeżeli mu się to uda, to zabiera ze sobą na drugą
stronę tylu chłopców, ile ich królowi oderwał. Jeżeli nie przerwał
łańcucha, to sam zostaje po tej stronie, którą chciał przerwać.
Drugi król czyni to samo i tak powtarzają, aż jeden z nich zabierze całe wojsko swego przeciwnika. Wtedy samemu królowi wolno przecinać, ale tak, aby koło samego króla przeciąć i całe mu
wojsko naraz odebrać. Jeżeli nie zdoła, to się z niego śmieją i dokuczają mu. Jest to zabawa zła, bo prawie zawsze towarzyszą jej
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bitki i kłótnie, często też potłuczenia lub nawet nieszczęśliwy wypadek wydarzyć się może.
16. CHLEB WSADZAĆ
Silny i zgrabny chłopiec kładzie się na plecach na ziemi, ręce wyciąga nad głowę i kładzie je także na ziemi dłońmi do góry. Pozostali chłopcy jeden po drugim stają mu na dłoniach, leżący zaś
podnosi nogi do góry, na nich opiera się rękami stojący na dłoniach
leżącego, a ten szybko przerzuca go przez siebie przy pomocy rąk
i nóg. I tak robi z każdym następnym, szybko, co przedstawia widok śmieszny. Przerzucani zawsze stają nogami na ziemi tak, że
żadnemu nic się złego nie stanie.
17. ADAM I EWA
Dzieci biorą się za ręce, tworzą koło i krążąc śpiewają: Adam i Ewa
po raju chodzili, ani pili, tylko tak robili. Stojący w środku pokazuje jakąś czynność (np. czesanie, mycie się, głaskanie, klaskanie,
podskakiwanie, uderzanie się, śmianie się), a wszystkie dzieci ją
powtarzają.
18. W MURZYNA
Dzieci biorą się za ręce i tworzą koło. Każde po kolei ma być murzynem. Murzyn wchodzi do środka koła i musi robić wszystko to,
co mu każą (np. spać, wstawać, myć się, czesać się, wytrzeć się,
klęknąć, zmówić pacierz). Pacierz mówi tak: Jechał żydek z Limanowy i zgubił se kożuch nowy, a kto ten kożuszek znalazł, pocałuje
w rękę Żyda zaraz. Potem chodzi w koło i pyta się dzieci: Jaka tu
brama? Dzieci odpowiadają: żelazna (drewniana, złota, srebrna,
słomiana, kościana, cynowa itp.). Przy jednej bramie wreszcie pyta
się: Przejechali tu moi panowie? Dzieci odpowiadają: Przejechali,
ale ty nie przejedziesz. – Jak będę miał takiego konia, jak oni mieli, to przejadę – odpowiada murzyn. Wtedy dzieci mocno trzymają
się za ręce, a murzyn stara się przerwać koło i wydostać się z niego.
Jeżeli mu się to uda, to znów w ten sam sposób stara się dostać do
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środka. Gdy się dostanie, wtedy przestaje być murzynem, a na jego
miejsce przychodzi inny.
19. W MOST
Pierwsze dziecko staje i mówi: Buduję most i potrzebuję kamienia.
Dzieci pytają: Kto ma być? Odpowiedź: Mania. Wymieniona osoba
przychodzi, staje naprzeciw pierwszej i mówi: Buduję most i potrzebuję cegły. Słowa powtarza się dotąd, aż wszystkie dzieci stają
naprzeciw siebie w dwóch rzędach. Wtedy każda para naprzeciw
siebie stojąca podaje sobie ręce i tworzy niejako ten most. Ostatnia
para musi popod ten most przejść i stanąć w takiej samej pozycji za
pierwszą parą. Za ostatnią parą zdąża przedostatnia, za nią następna
itd. aż i pierwsza popod ten most przejdzie. Dzieci tworzące most
biją przechodzących, stąd śmiechy i krzyki.
20. W KOTA I MYSZKĘ
Dzieci tworzą koło, a w nim dwie bramy. Kot stara się chwycić
myszkę, a myszka ucieka. Dzieci śpiewają: Uciekaj myszko do dziury, bo cie tam złapi kot bury, a jak cię złapi kot bury, to cie obtarga
ze skóry. A gdzie jest moja myszka? A w kole. Nie ma jej, nie ma
jej, bo uciekła w pole. Gdy kot złapie myszkę, wtedy myszka staje
się kotem, a kot myszką i zabawa zaczyna się od nowa.
21. W KOLEJ
Zwykle najsilniejszy chłopiec jest konduktorem. Dzieci obstępują
go dookoła i mówią: Jedzie pociąg z daleka, ani chwili nie czeka.
Konduktorze łaskawy zawieź nas do Warszawy. Konduktor odpowiada: Dużo ludzi już wszędzie, trudno pomieścić będzie, ale prędko wsiadajcie, do Warszawy ruszajcie. Wtedy jedno z dzieci chwyta rękami ramiona konduktora, jego chwyta następne itd. aż utworzy
się rząd. Wszyscy naśladują fukanie maszyny. Konduktor prowadzi
pociąg, z początku powoli, potem coraz szybciej, wykręca nim
w różne strony, przyczem niejedno dziecko się przewróci, a stąd
śmiechy i krzyki.
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Marta Wołek-Bury

FERDYNAND PACHEL 1867–1946 (cz. 1)

Wielu z nas [zadaje sobie] często pytanie: „dlaczego przeszłość, choć pełna krwi
i łez, choć mogiłami i krzyżami zasiana, choć krwią zalana, zawsze nam tak miła?
Dlaczego do tej przeszłości serca zwracamy, myśl ku niej kierujemy? Dlaczego
w nią wpatrujemy się jak w tęczę? Dlaczego w tej szarzyźnie życia, kiedy karki
pod ciężarem życia codziennego pochylają się coraz bardziej, ta przeszłość nas
wspiera i umacnia?” Oto dlatego, że tam widzimy wzory poświęceń i czynów,
o których my cytując szepczemy: „Czyż dorośniemy tej miary, która ich bohaterami
zrobiła?”
Ferdynand Pachel, fragment przemówienia na 70. rocznicę powstania styczniowego,
Andrychów, rok 1933

1. WSTĘP
Schyłek wieku XIX. Polski nadal nie ma na mapie Europy, ale
jest w sercach i umysłach Polaków, którzy nie tylko głęboko wierzą w odzyskanie niepodległości, ale i podtrzymują w narodzie
ducha walki piękną ojczystą mową, piórem, postawą i czynem. Do
malowniczo położonego Andrychowa – miasteczka o tradycjach
tkackich – przybywa młody, przystojny nauczyciel, by objąć posadę w szkole męskiej. 32-letni Ferdynand Pachel pełen jest energii
i zapału do pracy. Nikt jeszcze nie wie, że wkrótce będą go znać
niemal wszyscy andrychowianie i nazywać mężem o postawie hetmańskiej. Sam Ferdynand nawet nie przeczuwa, że ponad wszystko ukocha to właśnie miasto i zostanie w nim na zawsze. Będzie
tu żył i pracował ponad 40 lat (fot. 1) – w czasach niewoli, I wojny światowej i w trudnym okresie po odzyskaniu niepodległości,
a w pamięci andrychowian zapisze się przede wszystkim jako długoletni kierownik szkoły męskiej (fot. 2) oraz szkoły przemysłowej, założyciel „Ogniska Nauczycielskiego” Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek zarządu Czytelni Miejskiej, a także skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej (fot. 3). Przez wiele lat piastować
będzie godność członka Rady Miezczańskiej i Banku Mieszczań— 36 —

sko-Ludowego. Za działalność zawodową i społeczną Rada Miejska1 przyzna mu honorowe obywatelstwo Andrychowa (fot. 4),
a po wojnie w 1960 r. nada także ulicy, przy której przez wiele lat
mieszkał, imię Ferdynanda Pachla2 (fot. 21). Obecnie znajduje się
tam liceum ogólnokształcące. Warto przypomnieć tę sławną postać
przez uzupełnienie, uporządkowanie czy nawet sprostowanie informacji, a także zacytowanie fragmentów jego wystąpień. O Ferdynandzie Pachlu, owszem, dużo się mówi, gloryfikuje się jego
patriotyzm, podkreśla umiejętność przekazywania wiedzy całym
pokoleniom, cytuje trafne wypowiedzi i opinie, fragmenty jego
lekcji szkolnych i odczytów. Materiały, z których korzystałam, pochodzą z wielu źródeł. Dużą i ważną część stanowią pamiętniki
spisywane przez Ferdynanda Pachla rok po roku3, drzewo genealogiczne, notatki jego córek: Ireny i Marii, dalej – relacje wnuków: najstarszej Marii Rączka z domu Cholewka, która go doskonale pamięta, i Mieczysława Cholewki (dzieci Leokadii), a także
Krystyny, Michała i Anny (dzieci Ireny), dalej – Anieli, Marka
Uchwała RM z dnia 8 października 1931 r.
Od 1932 r. była ona fragmentem ulicy hrabiego Bobrowskiego i takąż nosiła nazwę,
zaś w czasie okupacji – Kirchen Allee, za: I. Sordyl, Nazwy ulic miasta Andrychów,
Kraków 2000. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. dra hab. J. Strutyńskiego;
maszynopis niepublikowany.
3 Pamiętniki, kroniki, dzienniki, zeszyty, zapiski czy może notatki...? Ponieważ pasują wszystkie określenia, zastanawiałam się, które będzie najodpowiedniejsze dla nazwania spuścizny po Ferdynandzie Pachlu. Otóż to, co pozostawił, to bogata historia miasta,
Europy i świata obejmująca lata 1900–1945, pełna zarówno faktów, jak i osobistych
sądów autora, czasem dosadnych, ale zawsze szczerych i zabarwionych swoistym poczuciem humoru. Dlatego odrzuciłam nazwę kroniki. Pisał regularnie lub co jakiś czas,
zdarzało się, że po kilku latach wracał do przeszłości – opisywał wydarzenia z pamięci
bądź przepisywał ze sporządzonych wcześniej notatek. Przy ważniejszych wydarzeniach
wstawiał dokładną datę dzienną, skrupulatnie notował ceny towarów, zarobki, nazwiska
polityków i osób pełniących władzę, a na początku rozdziału zawsze opisywał pogodę.
Świadczy to o tym, że miał jakiś kalendarzyk i że ostateczna treść powstawała później.
Nie można więc nazwać tego dziennikiem, choć część zapisana jest rzeczywiście na
kartach dzienników lekcyjnych z lat 20. XX w., zaś część – w niebieskich zeszytach
charakterystycznych dla dwudziestolecia międzywojennego, stąd pojawiająca się nazwa
„zeszyty Pachla”. Odrzucam też nazwę zapiski i notatki, bo to, co zostawił po sobie, ma
znacznie większą wartość. Zdecydowałam się na określenie pamiętniki. W posiadaniu
rodziny w Andrychowie znajduje się tylko kilka spośród prawdopodobnie około 30 pamiętników Ferdynanda Pachla (w rodzinie Wołków nazywane były kronikami).
1
2
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Fot. 1. Ferdynand Pachel, rok 1937

Fot. 2. Grono nauczycielskie Szkoły Męskiej w Andrychowie, rok 1926
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Fot. 3. Zarząd OSP, 1 października 1927 r. (fot. Ostrowski)

Fot. 4. Akt nadania Ferdynandowi Pachlowi Honorowego Obywatelstwa Andrychowa
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i Karola (dzieci Marii), następnie osobiste wspomnienia spisane
przez jego zięcia Franciszka Wołka, a także moje własne notatki
z 1981 r. Zamieszczone w tekście fotografie z dokładnymi opisami, które stanowią cenne źródło ikonograficzne, pochodzą z rodzinnych zbiorów, z archiwum Towarzystwa Miłośników Andrychowa, znajdującego się w Izbie Regionalnej, z archiwum Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – Dział Regionalny w Wieliczce.
Pragnę przybliżyć postać Ferdynanda Pachla także jako człowieka: ojca, brata, dziadka, kompana, zwierzchnika, pedagoga, zwrócić
uwagę na nieznane dotąd jego wojenne losy. Artykuł nie jest monografią, ponieważ, aby taką napisać, potrzebne są miesiące badań,
liczne kwerendy w archiwach i bibliotekach. To bardziej szkic do
jego portretu. A ponieważ w jego życiorysie jest wiele luk i niepotwierdzonych dokumentami zdarzeń, każda choćby mała informacja
rodzi kolejne pytania i nasuwa wątpliwości. Niech więc ten artykuł
będzie punktem wyjścia do dalszych rozważań i poszukiwań, być
może kolejnych publikacji, a wszelkie dokumenty, zdjęcia, wspomnienia, uwagi, także krytyczne, są jak najbardziej pożądane.
1.1. Nauczyciel o postawie hetmańskiej
Jakim człowiekiem był Ferdynand Pachel? Co budziło taki zachwyt
i podziw, dlaczego tak często się go wspomina? Poniższe słowa
jego serdecznych przyjaciół posłużą do przedstawienia sylwetki
słynnego dyrektora i mówcy, człowieka niezłomnego i pełnego
temperamentu.
Ksiądz Klemens Tatara tak scharakteryzował jego osobę:
Zjawił się wśród grona nowy nauczyciel o postawie hetmańskiej. Opowiadał ze łzami
w oczach o tych BATORYCH, CZARNIECKICH, ŻÓŁKIEWSKICH i mówił:
„Chłopcy, abyście wy to chcieli zrozumieć”. Wpajał kropla po kropli miłość do ojczyzny i nienawiść do wroga. Gorący patriota, rozmiłowany w historii naszego kraju,
który uczył całe pokolenia4.
4 Fragment przemówienia proboszcza Klemensa Tatary podczas uroczystości pogrzebowych w kościele (Wspomnienia z Dziekanowic, gdzie ks. Tatara chodził do szkoły,
zapis Ireny Wołek z 1981 r.).
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A oto wypowiedź Pani Dyrektorki Wiktorii Dalewskiej z Andrychowa:
Był to człowiek dużej inteligencji i umiał wiadomości swe sprzedać. Gorący patriota,
[…]. Doskonały mówca. Uroczyste obchody i wieczorki na rynku były polem, gdzie
wyżywała się jego dusza i gorące serce. Porywał słuchaczy swoimi przemówieniami.
Był wielkim miłośnikiem teatru. Jeździł na każdą nową sztukę do Krakowa, zachęcał
do tego swoje grono. Pamiętał całe pokolenia aktorów. Umiał na pamięć wiele wyjątków i chciał swe własne ognie przelać w serca słuchaczy. Brał udział w chórach
i ich występach. Lubił śpiewać i miał doskonały głos i słuch. Był odpowiednim człowiekiem na odpowiednim stanowisku. Jego uczniowie wspominają do dziś wykłady
Jego z szacunkiem i uznaniem.

Z kolei w latach 90. Maria Biel-Pająkowa napisała pięknie,
iż jego wychowankowie zdawali życiowe egzaminy z postawy
patriotycznej w okresie zaborów, z dyscypliny i poszanowania
pracy w dwudziestoleciu międzywojennym, z żołnierskiego honoru – w czasie I i II wojny światowej. Nie mogło być inaczej,
skoro, opuszczając mury szkolne, słyszeli pożegnalne słowa Kierownika:
„Macie być budowniczymi Polski. Im więcej wiedzy posiądziecie, tym więcej zahartujecie ducha! Tem wzbogacicie Polskę odrodzoną. Macie się stać żołnierzami miłej
Ojczyzny nie tylko na placu boju, ale i w domu, na roli, przy warsztacie i wszędzie
indziej. Polska leży na Was. Da Bóg”.
Był niezwykle aktywny, nie pobłażał lenistwu i bylejakości [– wspomina M. Biel-Pająkowa]. Jeszcze dzisiaj byli uczniowie przytaczają jego słowa: „Bez karności nie
ma rodziny, nie ma wojska, nie ma Ojczyzny”5.

Zięć Franciszek Wołek charakteryzował natomiast Ferdynanda
Pachla tak:
[…] odznaczał się błyskotliwością umysłu i ogromnym poczuciem humoru. Interesująco opowiadał różne anegdotki, doskonale znał dzieje narodu polskiego i był
ogromnym miłośnikiem kultury i sztuki. […]. W jego niewielkiej prywatnej bibliotece znajdowało się wiele pozycji i cennych albumów dotyczących zabytków
i sztuki6.
5 M. Biel-Pająkowa, Andrychowscy patroni ulic naszego miasta (3), „Nowiny Andrychowskie”, nr 3, 1994; cytat pochodzi z przemówienia Pachla wygłoszonego 3 maja
1923 r.
6 F. Wołek, Wspomnienia, maszynopis, 1975–1984.
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Skąd wziął się u niego taki patriotyzm i krasomówczy talent?
Zapewne to ojciec, słynny Feliks Pachel, zaszczepił w Ferdynandzie umiłowanie ojczyzny, o którym do dziś opowiadają najstarsi
andrychowianie – jego uczniowie. Niech osoba słynnego powstańca
styczniowego stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań.
2. FERDYNAND PACHEL I JEGO RODZINA
2.1. Feliks Pachel – ojciec
Feliks Piotr Pachel (19 marca 1844–27 lipca 1913) (fot. 5), syn
piekarza, który – podobnie jak Ferdynand w Andrychowie – ma
swoją ulicę w Skawinie, to weteran powstania styczniowego. Później „wszystkie swoje dzieci nauczył miłości do tego kraju, którego nie było”7.
Dwa miasta: Skawina, tu przede wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, i Wieliczka, a w niej Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” oraz tamtejsza Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna – Dział Regionalny, od dawna interesowały się postacią
Feliksa Pachla. Jego rodzina pochodziła ze Skawiny, tu się urodził
i wychował, natomiast późną część pracowitego życia spędził
w Wieliczce, tam odbył się jego uroczysty pogrzeb i tam na wielickim cmentarzu został pochowany. Podczas spotkania z cyklu „Wieliczka–Wieliczanie” zatytułowanego „W 150. rocznicę wybuchu
powstania styczniowego (1863–2013) – wieliczanie w powstaniu
styczniowym” wygłoszono odczyt na temat młodziutkiego skawińskiego powstańca Feliksa Pachla, nazywanego też Szczęsnym8.
O Feliksie Pachlu i jego działalności9 napisano kilka artykułów,
opierając się na jego pamiętniku z powstania styczniowego, który
powstał w 1912 r. Otóż rękopis pamiętnika, z inicjatywy syna –
7 A. Kudela, Opowieść o Feliksie Pachlu, powstańcu styczniowym urodzonym
w r. 1844 w Skawinie, zmarłym w 1913 r. w Wieliczce, za: J. Duda, 182 spotkanie z cyklu
„Wieliczka i Wieliczanie”, „Biblioteczka Wielicka” 2012, z. 127, s. 30.
8 A. Kudela, op. cit.; J. Kęsek, Wieliczanie w Powstaniu Styczniowym 1863–1864, za:
J. Duda, 182 spotkanie…, op. cit., s. 19.
9 K. Mrowiec, Patroni naszych ulic: Feliks Piotr Pachel, „Informator Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny” 2012, nr 77, s. 19–20.
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Ferdynanda Pachla – został „z grzeczności, wiarogodnie z uwzględnieniem pisowni obowiązującej w 1937 przepisany przez Władysława Krawczyka” – „urzędnika prywatnego” w Fabryce Braci Czeczowiczka. Ferdynand uzupełnił pamiętnik o życiorys ojca. O istnieniu pamiętnika wiedział Zarząd Miejski w Wieliczce i już
w 1938 r. zwrócił się do dzieci Feliksa z prośbą o przysłanie go
z okazji uroczystości wmurowania tablicy pamiątkowej na cmentarzu wielickim w 75. rocznicę wybuchu powstania (fot. 6). To właśnie wtedy Ferdynand Pachel przysłał przepisany rękopis do Wieliczki i odwiedził grób ojca10. Pamiętnik Feliksa Pachla prawdopodobnie znajdował się później w rękach drugiego syna Władysława,
potem jego dalekiego krewnego Józefa Nowaka ze Skawiny, który
z kolei złożył manuskrypt w dziale rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej11. Pamiętnik ten najprawdopodobniej zachęcił wieliczan i skawinian do kolejnych opracowań na temat powstania styczniowego
i udziału w nim rodowitych mieszkańców tamtejszych okolic.
W ubiegłym roku ukazała się uwspółcześniona wersja pamiętnika
w znakomitej redakcji ppłk. Stanisława Grodeckiego i dr. Marcina
Kani, którzy uznali go za dzieło interesujące z punktu widzenia
historycznego i literackiego, wyróżniające się realizmem i szczerością, pozbawione patosu i zbędnego poetyzmu12. Ten najnowszy
artykuł jest bardzo wartościowy również ze względu na poruszane
w nim zagadnienia związane ze sposobem edycji wspomnień sprzed
wielu lat, uzupełnienia, wyjaśnienia i komentarze autorów. Zainteresowanych bliżej postacią Feliksa Pachla13 oraz powstaniem styczA. Kudela, op. cit., s. 48.
Informacja ta pochodzi z listu Józefa Nowaka ze Skawiny do Franciszka Wołka
z 1981 r., w którym prosi on o przesłanie fotografii Feliksa Pachla w związku z tworzeniem się muzeum historycznego miasta. W 1988 r. J. Nowak opublikował w „Informatorze Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” artykuł pt. Powstanie styczniowe. Fragment
pamiętników powstańca styczniowego Feliksa Pachla.
12 S. Grodecki, M. Kania, Pamiętnik Feliksa Piotra Pachla – powstańca styczniowego, „Informator Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” 2013, nr 79, s. 11–22.
13 Powstańcze losy Feliksa, ojca Ferdynanda Pachla, przedstawiają się następująco:
w lipcu 1863 r. dziewiętnastoletni Feliks zgłosił się na ochotnika w Krakowie i został
przydzielony do jednego z oddziałów organizowanych w zaborze austriackim dla wsparcia trwającego już w zaborze rosyjskim powstania. Z własnej inicjatywy namówił jeszcze
ośmiu kolegów ze Skawiny do udziału w powstaniu. Zaraz potem, już z rozkazu, wer10
11
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niowym odsyłam do wszystkich wymienionych wyżej, bardzo interesujących publikacji, które powstały w Wieliczce, Skawinie,
a także w Bochni14.
Pamiętnik Feliksa Pachla powstańca jest dla rodziny Ferdynanda także cennym źródłem informacji o jego rodzicach, rodzeństwie
i patriotycznej działalności. Pachel senior był też działaczem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, często wybierał się
pieszo ze Skawiny do Krakowa na przedstawienia teatralne, znał
na pamięć wiele utworów polskich romantyków, był wielbicielem
Napoleona, doniosłym tenorem pięknie śpiewał w kościelnym
chórze, lubił polowania. Z zawodu był piekarzem i jako mistrz
piekarski zakładał piekarnie, kierował nimi albo w nich po prostu
pracował, m.in. w Świątnikach Górnych, Skawinie, Niegowici
k. Gdowa, Gorlicach, Ciężkowicach, Wiśniczu k. Bochni i Wiebował ochotników w rejonie Sanoka. 7 września 1863 r. w okolicach Krzeszowa (na
północ od Leżajska), w pobliżu granicy zaborów, wziął udział w potyczce z wojskami
austriackimi, które rozproszyły, niestety, część dużego oddziału ochotników ruszających
akurat na odsiecz zaatakowanemu przez Moskali oddziałowi powstańców. Nie udało mu
się przedostać przez granicę. Został schwytany przez austriackich huzarów i osadzony
w więzieniu. Zwolniony warunkowo po dwóch miesiącach, wbrew wymuszonym przez
władze austriackie zobowiązaniom, stawił się zaraz w dowództwie w Krakowie i od
listopada 1863 r. zajął się znowu zbieraniem ochotników, tym razem w rejonie Jasła.
Aresztowano go 24 grudnia w miejscowości Szerzyny, ale udało mu się zbiec; ukrywał
się w Tarnowie do 6 stycznia 1864 r. W styczniu przedostał się pod Tarnobrzegiem do
zaboru rosyjskiego i dołączył do walczącego na Kielecczyźnie oddziału Karola Kality
„Rębajły”. Z dywizją krakowską pod dowództwem płk Ludwika Zwierzdowskiego „Topora”, wchodzącą w skład II Korpusu gen. Józefa Hauke Bosaka, uczestniczył w ataku
na Opatów 21 lutego 1864 r. Krwawa i zażarta, jedna z największych bitew powstania
została, niestety, przegrana. Feliks dostał się w ręce Moskali i został osadzony w Sandomierzu. Udało mu się jednak uciec. Przedostał się po krach na zamarzniętej Wiśle (powyżej Tarnobrzega) do zaboru austriackiego, cudem unikając śmierci, i w połowie
marca dotarł z trudem do Skawiny, gdzie został wkrótce aresztowany. Podczas dwumiesięcznego śledztwa nie wydał nikogo. Za udział w powstaniu austriacki sąd wojenny
skazał go na rok ciężkiego więzienia w kajdanach. Ten ponury czas spędził w więzieniach w Krakowie (na Wawelu, potem na kopcu Kościuszki) i w Wiśniczu (życiorys
przytoczony na podstawie pamiętnika Feliksa Pachla).
14 J. Kęsek, Bochnia i obwód bocheński w latach 1863–1864 w 150. rocznicę Powstania Styczniowego, Bochnia 2013. W rozdziale pt. Słownik biograficzny uczestników Powstania Styczniowego ze wszystkich dziewięciu powiatów obwodu bocheńskiego znajduje się informacja: Pachel Szczęsny (1844–1913), s. 219–220.
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liczce, a także w Warszawie, Będzinie i Dąbrowie Górniczej.
O Feliksie tak pisano:
Jako sokół – w Wieliczce chorąży – był powszechnie lubiany, bo umiał patriotycznie
przemawiać i okazałą miał postawę. Umarł, jak wspomniano, w 1913 roku i wtedy
cała Wieliczka odprowadzała jego zwłoki na cmentarz, gdzie nad trumną przemawiali powstańcy: Bączewski ze Suchoraby, dzierżawca dóbr Panien Staniąteckich i Jan
Trawiński, emeryt z Bieżanowa, stwierdzając publicznie, że byli w r. 1863 i 1864-ym
jego towarzyszami broni.[…]”15.

Co zaskakujące, nie wiadomo, co stało się z mogiłą zasłużonego
powstańca Feliksa Pachla. Grób oznaczony tabliczką emaliową
z numerem 1791 istniał jeszcze w 1938 r., bo zbierano w Wieliczce
fundusze na jego renowację, później ślad po nim zaginął. Zagadką
jest, czy został zniszczony w czasie działań wojennych, czy dopiero
po 1945 r.16 Na ścianie frontowej domu przedpogrzebowego na
wielickim cmentarzu znajduje się natomiast tablica z 1938 r. upamiętniająca 23 wieliczan, a wśród nich Szczęsnego Pachla (imieniu
temu odpowiada łacińska forma Feliks), którzy wzięli udział w powstaniu styczniowym.
2.1. Bracia i siostry
Ferdynand Pachel urodził się 23 stycznia 1867 r. w Niegowici
(gmina Gdów, powiat wielicki) jako piąte dziecko (fot. 7) mistrza
piekarskiego i powstańca styczniowego Feliksa oraz Wiktorii Kozaneckiej z Samborka (zm. 1923 r. w Skawinie) (fot. 8). Dzieciństwo i młodość spędził w Skawinie, skąd pochodziła rodzina Pachlów. Miał dwóch bardzo przystojnych braci: Władysława i Tadeusza (fot. 9–10) ożenionego z Franciszką, którzy pracowali jako
kolejarze, oraz sześć sióstr: Wandę (fot. 11), małżonkę Sylwestra
Łąckiego – kierownika szkoły w Królówce koło Bochni, który
zmarł po polowaniu, Marię, która poślubiła nauczyciela Franciszka Stawiarza, długoletniego kierownika szkoły w Wał-Rudzie pod
Radłowem (fot. 12), Stanisławę (fot. 13), która wyszła za mąż za
S. Grodecki, M. Kania, op. cit., s. 15.
J. Białek, Nieznana lekcja historii. Patriotyzm. Młodzi ludzie uczcili 146. rocznicę
wybuchu Powstania Styczniowego, „Dziennik Polski” 2009 (23 stycznia).
15
16
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Fot. 5. Feliks Piotr Pachel jako „Sokół”

Fot. 6. Tablica pamiątkowa na cmentarzu
w Wieliczce

Fot. 7. Feliks Pachel z synem Ferdynandem w 1909 r.

Fot. 8. Rodzice Ferdynanda Pachla – Feliks i Wiktoria w 1906 r.
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Fot. 9. Ferdynand Pachel z braćmi Władysławem i Tadeuszem w 1918 r.

Fot. 10. Władysław Pachel jako „Sokół”

Fot. 11. Wanda z Pachlów Łącka, żona
kierownika szkoły w Królówce k. Bochni

Fot. 12. Maria z Pachlów Stawiarzowa,
żona kierownika szkoły w Wał-Rudzie
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Fot. 13. Stanisława z Pachlów Pęksa

Fot. 14. Ludwika i Maria z Pachlów

Fot. 15. Tekla z Pachlów Konieczna z mężem
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górala z Zakopanego Stanisława Pęksę (ich synowa to znana
z malowania na szkle Ewelina
Pęksa, córka Stanisława Zubka – narciarza i producenta słynnych drewnianych nart tzw.
zubków), Ludwikę (fot. 14), nauczycielkę w Roczynach od
1901 do 1910 r.17, piękną Teklę
(fot. 15), żonę urzędnika kolejowego Teofila Koniecznego, która pracowała w urzędzie w Krakowie, oraz Antoninę, nazywaną Antochą (fot. 16), uznaną
krawcową, kobietę niezamężną,
często pomieszkującą w Andrychowie wraz z rodziną Ferdynanda.

Fot. 16. Antonina Pachel

2.3. W drodze do Andrychowa…
Ferdynand – pierworodny syn Feliksa – w roku 1891 kończy Seminarium Nauczycielskie Męskie w Krakowie. Jako student przez
cztery lata mieszka w kamienicy przy ulicy św. Krzyża, gdzie stróżem jest pracownik drukarni, który przynosi codziennie świeży
„Czas”, a wtedy wszyscy mieszkańcy wręcz wyrywają sobie gazetę
i zaczytują się w drukowanej w odcinkach powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem. A że „Czas” to organ prasowy stańczyków, zatem wpływa na konserwatywną opcję światopoglądową
i polityczną Pachla. W tych latach czytuje on także „Przegląd
Lwowski”18. Pierwszą pracę podejmuje w szkole w Dziekanowi17 Ludwika Pachel pracowała w Roczynach do 1910 r., kiedy to została mianowana
stałą nauczycielką w Biskupicach (ówczesny powiat brzeski). Praca w tamtym czasie
była bardzo trudna, ponieważ klasy liczyły kilkadziesiąt uczniów, a nauczycieli było
niewielu. Daty potwierdzono na podstawie zapisu z Kroniki szkoły IVro klasowej w Roczynach. Kronika szkoły ludowej etatowej w Roczynach.
18 F. Pachel, Pamiętniki, rękopis.
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cach19 (dzisiejsza Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Tajnego Nauczania). W latach 1897–1898 uczestniczy w kursie w Tarnowie,
a w lipcu 1911 r. w kursie przemysłowo-kupieckim dla nauczycieli
galicyjskich szkół ludowych i wydziałowych. Od 1894 r. uczy
w Wieliczce20. Następnie w 1899 r. przybywa do Andrychowa, co
sam potwierdza, pisząc: „W roku 1899 zastałem młodego Stefana
Bobrowskiego, syna Karola i Felicji z hr. Ponińskich. Za moich
czasów pojął za żonę Różę Męcińską, córkę powstańca z 63”21
oraz: „W 1899 zawitałem po raz pierwszy do Andrychowa, który
zrobił na mnie miłe wrażenie, chociaż przybyłem ze słynnej Wieliczki, gdzie jako nauczyciel pracowałem przez 6 lat”22
W Andrychowie skierowany zostaje do pracy w Szkole Ludowej
Męskiej.
Pierwsza żona – Leokadia Marowska
To tutaj poznaje swą pierwszą żonę, nauczycielkę – Leokadię z Marowskich, która wywodzi się z rodziny szlacheckiej. Była ona córką
radcy prawnego i absolwentką Sorbony. Pracowała w szkole męskiej.
19 Niestety, nie jest możliwe dokładne ustalenie dat, ponieważ w czasie inwazji rosyjskiej w 1914 r. i kwaterowania wojsk austriackich zniszczono wszystkie księgi szkolne,
a wśród nich Kronikę szkolną. Kronika szkolna została założona w 1922 r. przez ówczesnego kierownika szkoły Jakuba Szydłaka, http://www.spdziekanowice.szkolnastrona.pl/
[dostęp: 23.02.2014].
20 Data potwierdzona na podstawie Kroniki Trzechklasowej Szkoły Męskiej w Wieliczce (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki).
21 F. Pachel, op. cit.
22 W „Nowinach Andrychowskich” z kwietnia 2009 r. w artykule pt. Z Archiwum X
proboszcza, odc. 64, Ireneusz Żmija zamieszcza fragmenty pamiętników Ferdynanda
Pachla i twierdzi niesłusznie, że pochodził on z Kielc. Zastanawia się także, „jak rozumieć ową «słynną kielecką»”. Jest to niestety rezultat błędnego odczytania rękopisu
pamiętnika. Słowo odczytane przez autora jako „kielecki” to po prostu „Wieliczki”.
Życiorys Pachla przedstawia Maria Biel-Pająkowa w „Nowinach” z 1994 r. i pisze, że
przybył on do Andrychowa z Wieliczki, to samo zapisano w „Dziejach i rozwoju Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Andrychowie 1791–2001” z 2001 r.
i w życiorysie pod portretem Pachla, który znajduje się w Izbie Regionalnej. Niemniej
jednak artykuły z powyższego cyklu, w których publikowane są zapiski Ferdynanda
Pachla, są bardzo cenne ze względu na fragmenty wspomnień dotyczące historii Andrychowa. Zob. „Nowiny Andrychowskie” 2009, nr 2–4.
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Już w lipcu 1900 r. pobierają się.
Niestety Leokadia umiera w lipcu 1901 r. w dwa dni po urodzeniu córki Leokadii. Ferdynand
Pachel zostaje sam z córeczką,
załatwia dla niej rentę sierocą.
Na szczęście w tym trudnym
czasie ogromną pomoc okazuje
mu rodzina ze Skawiny, między
innymi siostra Maria Pachlówna,
która opiekowała się niemowlęciem, dopóki jej narzeczony Stawiarz nie przyjechał po nią. Mała
Leokadia spędza też wiele miesięcy u sióstr Ferdynanda w Skawinie.

Fot. 17. Eugenia z Kundtów Pachlowa

Druga żona – Eugenia Kundt
Drugą żonę 38-letni Ferdynand poślubia w sierpniu 1905 r. Jest
nią Eugenia Kundt (fot. 17), urodzona w 1877 r. w Krzeszowicach
córka Henryki z Terków i Rudolfa Kundta, pochodzącego z dalekiej Bukowiny policjanta, który pracuje w Białej. Ojciec Eugenii
zmarł w 1885 r. – zaziębił się, idąc pieszo do umierającej, kilkuletniej córki Olgi. Na ślub Ferdynanda i Eugenii przybywa najbliższa rodzina z Moraw m.in. Ida Wőllersdorfer oraz Eugen Terk
z dziećmi, urzędnik cesarskiej poczty w Wiedniu. Eugenia Pachel
zmarła w 1937 r. w Wieprzu. Pochowana jest na cmentarzu w Andrychowie w grobowcu rodzinnym.
Rodzina Terków
Teściowa Ferdynanda Pachla – Henryka Kundt – mieszkała
w Wieprzu (na granicy z Andrychowem, przy ulicy Batorego;
okolica dawniej i dziś jeszcze zwana Przykazą) prawdopodobnie
od drugiej połowy lat 80. XIX w., kiedy to stała się właścicielką
wspomnianego domu (prawdopodobnie otrzymała go lub odziedzi— 51 —

czyła po rodzicach). Rodzice Henryki – Terkowie – przybyli do
Andrychowa w drugiej połowie XIX w. z Frydrychowic, gdzie posiadali dworek i majątek w postaci około 40 morgów (10 ha) ziemi i około 100 stawów, czyli 200 morgów (50 ha) ciągnących się
aż pod miasteczko Zator. Majątek sprzedali rodzinie Szczerbowskich po śmierci syna Ernesta, wykształconego w Monachium
agronoma, który został zamordowany około 1873 r. przez złodziei
rybnych (podobno za to, że ich tropił), i przenieśli się do Andrychowa. Korzenie rodu Terków sięgają Moraw w ówczesnym królestwie Austro-Węgier: Flawia Wőllersdorfer, bliska baronów, pochodziła z polskiej Ostrawy, a Karol Terk, noszący tytuł barona,
był notariuszem z Nowego Jiczyna (czes. Jičín, niem. Neutitschein) Terkowie i Kundtowie posługiwali się językiem niemieckim,
dopiero Eugenia zaczęła mówić i pisać po polsku23.
Powróćmy jednak do Ferdynanda Pachla. Początkowo mieszka
on w Andrychowie, na tzw. Herbstówce, w domu pierwszej żony,
naprzeciwko powstającej fabryki Czeczowiczka24. W 1914 lub
1917 r. przeprowadza się wraz z Eugenią i dziećmi do jej domu
rodzinnego w Wieprzu. Do tego czasu przychodzi na świat pięcioro dzieci Ferdynanda i Eugenii25, które, niestety, umierają zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie26. Wspomniany
dom w Wieprzu istniał do lat 50. XX w. W latach 1933–1941
Ferdynand mieszka na piętrze w domu serdecznego przyjaciela
księdza Klemensa Tatary27 wraz z córką Leokadią i jej rodziną.
Zajmuje pokój od wschodu, gdzie ma swój gabinet do pracy,
a córka – pokój z pięknym widokiem na Jawornicę. Obecnie jest
to Dom sióstr Służebniczek przy ulicy im. F. Pachla. Po wojnie
Pachel z rodziną Leokadii28 zamieszka (dostanie przydział urzę23 F. Pachel, Drzewo genealogiczne rodziny Terków, rękopis; Wspomnienia Marii
Morawskiej primo voto Prażuch, córki Pachla, pt. Mój rodowód, moja dola (maszynopis,
1984), spisane przez Marka Prażucha; M. Wołek, Rodzina ze strony Matki Michała Wołka po kądzieli (Matka Michała Wołka – Irena Wołek z domu Pachel), maszynopis.
24 Budowę fabryki rozpoczęto wiosną 1907 r.
25 M. Morawska, Moja dola, mój rodowód, maszynopis, 1984.
26 Na podstawie Liber Baptisatorum, Liber Matrimonium i Liber Mortuorum z Parafii św. Macieja w Andrychowie.
27 Ksiądz Tatara to pochodzący z Dziekanowic proboszcz andrychowski od 1923 r.
28 M. Wołek, op. cit.
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dowy) w domu państwa Janeczków przy ulicy Olszyny i będzie
tam przebywał aż do śmierci w 1946 r. I tu także będzie mieć
swój gabinet.
Najstarsza córka – Leokadia Pachlówna
Najstarsza córka Ferdynanda Pachla Leokadia (1901–1976), nazywana w rodzinie Lolą, (fot. 18, 22) z pierwszej żony Leokadii,
ukończyła Seminarium Nauczycielskie Żeńskie w Białej i Wyższy
Kurs Nauczycielski z Wychowania Fizycznego i Śpiewu w Poznaniu. Przed wojną była nauczycielką w Zagórniku, a potem w Szkole nr 2 w Andrychowie. Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jej mąż Władysław Cholewka, wuj słynnej lekkoatletki
i siatkarki, czołowej oszczepniczki świata i wielokrotnej rekordzistki Polski – Urszuli Figwer (córki jego siostry), również nauczyciel,
pracował w szkole męskiej, podczas okupacji prowadził wraz
z żoną tajne nauczanie w Andrychowie i okolicy, m.in. w Bolęcinie
i na Potrójnej29, a po wojnie uczył w Szkole nr 1. Leokadia miała
córkę Marię i syna Mieczysława.
Druga córka – Maria Pachlówna
Druga córka Ferdynanda Maria (1907–1988) (fot. 19, 22), zwana
Maryną, całe życie pracowała jako urzędnik pocztowy. Ukończyła
szkołę handlową. W Andrychowie przebywała do roku 1934, jednak ze względu na częste zwolnienia i ponowne zatrudniania, by
uniknąć podwyższenia płac, wyjechała w poszukiwaniu stabilniejszych warunków pracy do miejscowości Góry (powiat Pińczów),
gdzie została naczelnikiem urzędu pocztowego. Tutaj poznała
przyszłego męża – listonosza Stanisława Prażucha, którego ojciec
Mikołaj, komendant policji, został rozstrzelany w Twerze i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje. W 1941 r. Maria wraz
z mężem, który wrócił z wojny, przeniosła się do Solca Zdroju,
gdzie również kierowała pocztą. W okresie tym wspólnie z mężem
29

s. 50.

A. Zwoliński, U stóp Jawornicy. Z historii Sułkowic–Bolęciny, Kraków 1993,
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i okolicznym ruchem oporu organizowała paczki żywnościowe do
getta, które Stanisław woził do Warszawy. Obydwoje współpracowali z miejscową partyzantką. Maria przesyłała ojcu paczki
z żywnością do Skawiny, gdzie przebywał od jesieni 1942 r. do
końca wojny, co wspomina tak: „strucla z mąki przesłanej przez
córkę Marynę z Solca”30. Pod koniec wojny na ganku własnego
domu, kopiąc ziemiankę, zginął od kuli Stanisław Prażuch. Pozostawił wdowę z dwojgiem malutkich dzieci: Anielą i Karolem,
oraz nienarodzonym jeszcze Markiem. Po wyzwoleniu Maria wraz
z dziećmi wyjechała z tych terenów i przeniosła się na Zachód na
Ziemie Odzyskane. W 1948 r. wyszła ponownie za mąż za wnuka
dyplomaty angielskiego Aleksandra Bower de St. Clair i Franciszki Klinger – Józefa Morawskiego, który z pasją oddawał się pracy
społecznej, na własny koszt i własnym nakładem pracy założył
świetlicę, pocztę i ośrodek zdrowia. Maria nadal pracowała na poczcie, otwierała nowe urzędy wiejskie, które niekiedy po roku lub
dwóch działalności były likwidowane i przekształcane w agencje.
Po przejściu na emeryturę w roku 1967 na krótko wróciła w rodzinne strony do Andrychowa. Po powrocie mieszkała w Dębnie
i w Szklarach Opolskich. Maria często wspominała swoją mamę
Eugenię Pachlową, która ponoć zawsze „o szarej godzinie” siadała
przy stole, na którym co dzień stała inna filiżanka, by wypić samotnie kawę. Do końca życia z ogromnym sentymentem opowiadała o dzieciństwie i młodości spędzonych w wieprzowskim
domu z pięknym ogrodem, wspominała też salon w kolorze bławatu z fortepianem w dwupokojowym mieszkaniu naprzeciwko
fabryki braci Czeczowiczka31.
Trzecia córka – Irena Pachlówna
Najmłodsza córka Ferdynanda Pachla Irena (1910–1988) (fot. 20),
nazywana Irką, też była nauczycielką, absolwentką Państwowego
Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego im. Królowej Jadwigi
w Kętach. Ukończyła Państwowy Kurs Śpiewu (Muzyczne Ogni30
31

F. Pachel, op. cit.
M. Morawska, op. cit.
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Fot. 18. Leokadia Pachlówna wraz z mężem Władysławem Cholewką

Fot. 19. Maria Pachlówna

Fot. 20. Irena z mężem Franciszkiem
Wołkiem w 1940 r.
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Fot. 21. Ulica Ferdynanda Pachla w Andrychowie. Na zdjęciu wnukowie – Marek
Ekspedyt Prażuch i Michał Wołek

sko Wakacyjne) w Krzemieńcu i Wychowania Fizycznego w Andrychowie, zdała egzamin Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego ze śpiewu w Warszawie. W latach 30. uczyła w Roczynach i Gierałtowicach, a od 1937 aż do 1 stycznia 1941 r. w Targanicach, wtedy to wraz z kilkoma innymi nauczycielkami została
zredukowana przez władze okupacyjne32. Długo mieszkała w Targanicach u państwa Białczyków, potem krótko w rodzinnym domu
w Wieprzu, następnie wraz z mężem, również nauczycielem –
Franciszkiem Wołkiem, w Gierałtowicach do 25 września 1942 r.,
kiedy to z prawie całą jego rodziną została wywieziona przez hitlerowców do obozu pracy w Otmuchowie w Opolskiem. Rodzina
więziona była przez rok, a następnie tułała się w poszukiwaniu
bezpiecznego schronienia, ponieważ musiała pozostać w Generalnej Guberni. To właśnie wówczas siostra Maria Prażuch pomogła
Irenie z mężem i córeczką wydostać się z obozu, a później załatwiła im zameldowanie i pracę w powiecie mieleckim. Prawie
32

Daty potwierdzone na podstawie Kroniki Szkoły Ludowej w Targanicach.
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Fot. 22. Rodzina Ferdynanda Pachla: córka Irena, siostra Wanda Łącka, córka Leokadia
Cholewka z mężem Władysławem, siostra Tekla Konieczna, siostra Maria Stawiarzowa
i jej córka Janina Wolna z mężem Gabrielem, fotografia z ok. połowy lat 30. XX w.

dwa lata przebywali w Pacanowie i Padwi. Irenie udało się znaleźć pracę nauczycielki, a mąż pracował w spółdzielni rolniczej.
Warunki życia mieli bardzo ciężkie, z trudem przeżyli naloty bombowe, a potem wkroczenie Sowietów (2–8 sierpnia 1944 r.). Do
rodzinnej wsi powrócili w Boże Ciało 31 maja 1945 r. Tutaj Irena
uczyła przez prawie 20 lat, a po przeniesieniu się z rodziną do
Andrychowa, w latach 1963–1973 uczyła w Szkole Podstawowej
nr 1. Franciszek Wołek przez 20 lat kierował szkołą w Gierałtowicach, tu zasłynął między innymi jako twórca cieszącego się sławą
teatru amatorskiego, był także inicjatorem budowy wiejskiego
domu kultury, zorganizował kino, ośrodek zdrowia, potem był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Andrychowie, wieloletnim
radnym oraz działaczem ZNP i ZSL. Irena miała troje dzieci: Krystynę, zmarłą w 2011 r., Annę i Michała.
c. d. n.
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Marcin Kania

Umarła Babka w Skawinie… –
powieść i jej losy

N

a ostatniej stronie rękopisu powieści Henryka Różyckiego
Umarła Babka w Skawinie. Powieść na tle historycznem
z czasów Kazimierza Wielkiego (dokumentu przechowywanego
pieczołowicie przez prawnuka pisarza Krzysztofa Jastrzębskiego)
pod energicznie wykaligrafowanym słowem „Koniec” znajduje się
dodatkowa adnotacja: „Wielkie Drogi 8/I 1911”. Zapis ten jest
wskazówką, że prace nad swym debiutanckim dziełem skawiński
autor ukończył niecałe pół roku przed ogłoszeniem książki drukiem. Nie wiadomo dokładnie kiedy i w jakich okolicznościach
rękopis trafił do drukarni „Prawdy” (zarządzanej przez Józefa Jondro) oraz kiedy opuścił zakład w postaci książkowej. Wiadomo
natomiast, że już 1 maja tego samego roku publikacja znajdowała
się w dziale nowości znakomitej krakowskiej księgarni Gustawa
Adolfa Gebethnera i Spółki1, zlokalizowanej przy Rynku Głównym pod numerem 232 (ryc. 1). Koszt jednego egzemplarza wynosił 2 korony a – jak głosi dopisek do anonsu wydawniczego – tytuł był do nabycia „we wszystkich księgarniach” spółki3. Inny dokument, również pochodzący z archiwum K. Jastrzębskiego, podpowiada, że zgodnie z rachunkiem z 4 maja 1914 r. z 519 egzemplarzy na stanie pozostało jeszcze 420 egz., zaś 99 egz. sprzedano
za łączną sumę 132 koron, przy czym niektóre z rabatami (ryc. 2).
Dane te pozwalają w przybliżeniu określić wysokość nakładu powieści. W dniu wystawienia rachunku, tj. 10 września 1919 r.,
cenę książki podwyższono do 8 koron. Decyzja ta wiązała się
1 Zob. anons wydawniczy, „Nowa Reforma” 1911, nr 195, s. 4. Książkę Różyckiego
reklamował też tygodnik „Prawda” (1911, nr 38, s. 752).
2 Por. S. Mikulski, Wielka księga adresowa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa i Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza, rozdz. IV, Kraków 1910, s. 14.
3 Na cytowanym anonsie znalazły się też takie pozycje, jak: Polska w dobie wojny
siedmioletniej Władysława Konopczyńskiego, Współczesny dramat polski Herberta Sanda oraz Fryderyk Gentz a Polska 1794–1931 Emila Kipy.
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z inflacją, jaka nastała na ziemiach polskich po zakończeniu I wojny światowej.
Cofnijmy się jednak do roku 1911. We wrześniu w „Literaturze
i Sztuce”, dodatku do „Dziennika Poznańskiego”, ukazała się recenzja powieści autorstwa Heleny Janiny Pajzderskiej (1862–1927),
powieściopisarki, tłumaczki i publicystki posługującej się pseudonimem Lascaro4. Słynąca z ostrych sądów o literaturze współczesnej autorka przypuściła na powieść Różyckiego frontalny atak.
Dowodziła:
Choćbym jak najszczerszej otwierał ramiona beletrystyce przeszłość naszą ilustrującej, musiałbym je zamknąć przed grubą książką p. Henryka Różyckiego pod dziwacznym tytułem: „Umarła Babka w Skawinie”5 […].

Pajzderskiej nie spodobał się niemal żaden element dzieła. Temat uznała za błahy, fabułę za zbyt awanturniczą, dostrzegła także
nieścisłości historyczne oraz niedociągnięcia stylistyczne. Nie
umiała przez to docenić wyobraźni twórcy nieprofesjonalnego (debiutanta) oraz jego inwencji w kreowaniu przedstawionego w dziele świata. Wbrew faktom historycznym pisanie o „miłośnicy królewskiej” Babetcie naiwnie uznała za niestosowne. Czy uwagi
te dotarły do ich adresata? Czy Henryk Różycki miał możliwość
zapoznania się z nimi? O tym, niestety, milczą dostępne obecnie
materiały źródłowe. Jeśli nawet tak, to opinia ta nie wpłynęła na
niego zniechęcająco. Pasja tworzenia i szczere umiłowanie słowa
sprawiły, że w latach 1911–1938 Różycki napisał szereg kolejnych
powieści i opowiadań, z których przeważająca część do dziś pozostaje w formie manuskryptów. Interesowały go legendy krakowskie (Krak, 1920; Smok, 1929; Wanda, 1933) oraz ważne wydarzenia z historii najnowszej (Konfederaci Barscy w Skawinie,
1929; Rok 1863 w Skawinie, 1932). Ta niezwykła aktywność twórcza nie została jednak dostrzeżona przez wydawców – ani w dwudziestoleciu międzywojennym, ani też w okresie PRL (o tym
4 Por. Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących,
red. A. Bar, t. II, Kraków 1936, s. 7.
5 Lascaro, Beletrystyka polska. Dokoła przeszłości, „Literatura i Sztuka” 1911, nr 39,
s. 615–616.
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Ryc 1 i 2: Anons wydawniczy oraz rachunek z księgarni Gebethnera i Spółki

ostatnim świadczy korespondencja z redakcją Czytelnika i Wydawnictwa Literackiego, również pozostająca w posiadaniu K. Jastrzębskiego). Wiadomo, że w międzywojniu drukiem ukazała się
nowelka Smok oraz odcinki powieści Umarła Babka w Skawinie… – tytuły publikowane na łamach „Roli”, czyli „ilustrowanego bezpartyjnego tygodnika ku pouczeniu i rozrywce”6. Autor został też wyróżniony w konkursie powieściowym „Ilustrowanego
Kuryera Codziennego”7. Jego debiutancka książka w latach 30.
XX w. doczekała się wersji scenicznej – została wystawiona przez
koło dramatyczne „Sokoła, pod opieką byłego kolejarza Stefana
Lisowskiego8. Należy też odnotować fakt, że fragmenty powieści
Konfederaci Barscy w Skawinie zostały opublikowane w „Informatorze Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” z lipca 1989 r.,
a w 1998 r. pierwsza powieść Różyckiego została, po 87 latach,
wznowiona przez Wydawnictwo „SK” w Skawinie, w serii: „Skawina przez wieki”. W lutym 2010 r. tutejsze Muzeum Regionalne
zaprezentowało wystawę pamiątek po Henryku Różyckim, a na
początku br. Maria Menert-Jastrzębska przygotowała prezentację
multimedialną pt. „Dorobek literacki Henryka Różyckiego”. Jaki
jednak będzie los dzieł tego autora w XXI wieku – czas pokaże…
6 Ustalono, że odcinki noweli Smok były drukowane w tygodniku „Rola” w numerach
w roku 1929 (m.in. zeszyty nr 36, 39 i 40).
7 (s), Zgon autora powieści „Umarła Babka w Skawinie”, „Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, nr 219, s. 19.
8 Za: [K. Jastrzębski], Wspomnienie o Henryku Różyckim, autorze „Umarła Babka
w Skawinie”, http://moja-skawina.pl/henryk/rozycki/; J. Kaczmarczyk, Henryk Różycki.
Życiorys, „Informator Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” 1989, s. 12–15.
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Stanisław Grodecki

Franciszek Różycki – Legionista ze Skawiny

W

roku 2014 obchodzimy setną rocznicę wybuchu I wojny
światowej. W jej wyniku, po 128 latach niewoli, naród polski
uzyskał upragnioną niepodległość. Wśród tysięcy Polaków, którzy
wzięli udział w działaniach zbrojnych, znalazła się też niewielka
grupa skawinian. Był w niej Franciszek Różycki. Do naszych czasów, w zasobach rodziny Władysława Zielińskiego i jego żony
Bożeny zachował się rękopis pamiętnika Różyckiego, obejmujący
okres od sierpnia 1914 r. do marca roku następnego. Dzięki uprzejmości i pomocy ich córki Katarzyny Młynarskiej tekst pamiętnika
możemy opublikować w bieżącym numerze „Informatora”, z zachowaniem oryginalnej pisowni. Również wszystkie kopie dokumentów i zdjęć pochodzą ze zbiorów rodziny Zielińskich. Życiorys
Franciszka Różyckiego nie jest jednak kompletny i zawiera wiele
niewiadomych. Dzięki informacjom od Katarzyny Młynarskiej udało się go częściowo odtworzyć.
Franciszek Różycki urodził się 21 czerwca 1891 r. w Skawinie.
Był synem Leona Stanisława Różyckiego (1865–1915) i Julianny
Magdaleny z Korzeniowskich (ur. 1867). Zawarli oni małżeństwo
8 lutego 1887 r. Leon pochodził z rodziny mieszkającej opodal
Rynku, w domu z numerem 156. Po ślubie rodzice Franciszka przeprowadzili się do domu rodzinnego, przy obecnej ul. Korabnickiej
w Skawinie. Do Legionów Polskich ich syn zgłosił się 5 sierpnia 1914 r. w Krakowie. Był jedynym skawiniakiem walczącym
w składzie I Brygady. Został żołnierzem 2 kompanii 4 baonu strzelców, którym dowodził w tym okresie Tadeusz Wyrwa-Furgalski.
Batalion ten wchodził w skład 1 pułku piechoty 1 Brygady Legionów Polskich, dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego. Nieco później, bo 26 sierpnia, spod skawińskiego „Sokoła” wyruszyła do
Legionów drużyna ochotników Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Ochotnicy ci rozpoczęli walkę o niepodległość w składzie
II Brygady Legionów. W 1914 r. Franciszek Różycki przeszedł
większość szlaku bojowego swojej jednostki, dochodząc do Krzy— 61 —

Franciszek Różycki (pierwszy z lewej) w mundurze Wojska Polskiego, 1920 r.

wopłotów. Nie brał jednak udziału w walkach nad Bzurą, gdyż 12
listopada został odesłany do lazaretu. Tych właśnie faktów dotyczy
dziennik, prowadzony od 6 sierpnia 1914 r. do 6 marca 1915 r.
Potwierdza to także „Poświadczenie zwolnienia z Legionów Polskich”, wystawione w Kętach z datą 3 marca 1915 r. Na tym jednak
nie kończy się udział Franciszka w I wojnie światowej. Z kolejnego
dokumentu, wystawionego 30 listopada 1918 r. wynika, że jako
sierżant służył w „Stacji zbornej dla transportów polskich” w Chabówce, czyli powrócił do służby w Legionach. Potwierdzenie tego
faktu znajduje się w liście do rodziców na odwrocie zdjęcia
z 1920 ., w którym Franciszek Różycki pisał, że „po raz trzeci jest
ochotnikiem”.
Przez pewien okres pracował w Poznaniu, jako sekretarz Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej
i tam 9 lipca 1920 r. uzyskał urlop na czas nieograniczony, celem
wstąpienia do armii. Po powrocie z wojny polsko-bolszewickiej
osiadł w Katowicach i podjął pracę jako asesor w Generalnej Prokuraturze. Niestety, z udziału w wojnie 1920 r. nie zostawił żadnych
zapisków. Nie ma również żadnych informacji dotyczących udziału
w wojnie obronnej z 1939 r. Siostrzenica Franciszka – Bronisława
Weleszczyk – pamięta powrót krewnego ze wschodu w mundurze
bez dystynkcji. Okres okupacji spędził w Skawinie. Po wyzwoleniu
powrócił do swego mieszkania w Katowicach na ulicy Jagiellońskiej i do pracy w prokuraturze jako starszy inspektor. Nie ożenił
się, dość często przyjeżdżał do Skawiny, gdzie miał matkę, siostry
z rodzinami i przyjaciela – p. Szklarskiego. Zmarł 27 kwietnia
1964 r. w Katowicach. Tam też został pochowany.
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FRANCISZEK RÓŻYCKI, Pamiętnik
Dnia 6/VIII przychodzi telegram z Zakopanego z wiadomością o mobilizacji polskich organizacji militarnych.
Dnia 7/VIII o godz. 6 rano spowiedź i komunia św. w kościele parafialnym w [...].
O godz. 5 popołudniu wyruszamy z koszar na rynek przed magistrat,
skąd po przemowie ich burmistrza, udaliśmy się na dworzec kolejowy
podprowadzeni przez muzykę, straż pożarną i kilkutysięczny tłum
mieszkańców Nowego Targu. Wszyscy żegnali nas nadzwyczaj serdecznie. Odjechało nas około 80 ludzi i daj Boże w tej samej liczbie
powrócili szczęśliwie.
Dnia 8/VIII nocowaliśmy na stacji kolejowej w Chabówce z powodu
braku połączenia kolejowego. W ogóle ruch kolejowy był nadzwyczaj
spóźniony. O godz. 1½ po południu przyjechaliśmy do Skawiny, gdzie
spodziewałem się, że będę mógł pożegnać się z Rodzicami, z rodzeństwem. Na stacji nikogo z domu nie było a wysłałem 7/VIII rano telegram o przyjeździe. Do domu iść nie mogłem, gdyż pociąg stał tylko
kilka minut. O godz. 5 po południu przyjechaliśmy do Podgórza-Bonarki i nie chcąc więcej czekać na każdej stacji, udaliśmy się pieszo do
Krakowa, gdzie po zgłoszeniu się na Komendzie otrzymaliśmy kwatery bardzo dobre na [ul.] Radziwiłłowskiej 23.
Dnia 9/VIII idąc ulicą Karmelicką rano spotkałem siostrę Anielkę
i Ojca. Przyszli na pieszo ze Skawiny, by się ze mną pożegnać. Rzecz
prosta, że byłem tym ogromnie wzruszony. Spędziłem z nimi prawie
cały dzień. Obiecywałem Ojcu, że jeśli pozostanę parę dni w Krakowie, to przyjadę bodaj na chwilę do Skawiny, by się pożegnać z resztą
rodziny.
Dnia 10/VIII o godz. 10 wieczór wyruszam z Krakowa do Krzeszowic,
dokąd przybyliśmy rano 11/VIII. Mnie, Chmurę, Charkowa, Skupnia
i Maślankę odłączono od oddziału nowotarskiego ze względu na to, że
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Karta służbowa Franciszka Różyckiego, 1918 r.

nie chcieliśmy rozłączyć się z karabinami „ Manlichera”. Obiecano nas
przyłączyć do oddziału, w którym mają być wyłącznie karabiny „Manlichera”. W ogóle daje się odczuwać brak broni i polski nieład.
Dnia 11/VIII przydzielają nas do oddziału obcego składającego się
większej [mierze z] pospolitaków, niemających pojęcia o robieniu bronią. Jest to kompania Nr 18. Wyruszamy z Krzeszowic pod komendą
„Sarmaty” do Królestwa. O godz. 12 w nocy przybyliśmy do granicy,
przekraczamy ją i rozkładamy obóz w koszarach kozackich w Racławicach. Po drodze spotkaliśmy wóz wracających z Racławic. Na nim
wracali do domu nowotarżanie „chorzy” Wolski i Patla. W ogóle na
każdym kroku spotyka się żołnierzy wracających z powodu urojonej
choroby.
Dnia 12/8 wyruszamy z Racławic po nadzwyczaj złej drodze i przybywamy do Pieskowej Skały, gdzie nocujemy. Ludność po wsiach chowa
się i ucieka przed nami.
Dnia 13/8 wyruszamy z Pieskowej Skały do Przegini.
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List z Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej, 1920 r.

Dnia 13/8 wyruszamy podwodami do Wielmożnej, gdzie nocujemy.
Dnia 14/8 udajemy się podwodami do Miechowa, gdzie przybywamy
wieczorem. Otrzymujemy nocleg w monopolu rządowym.
Dnia 15/8 spotykam na ulicy „chorych” nowotarżan, Klimaszewskiego
i jednego akademika, którego nazwiska nie znam.
Dnia 16/8 pieszo przybywamy do Książa Wielkiego, gdzie nocujemy
w pustym pałacu Długopolskiego.
Dnia 17/8 przybywamy podwodami do Jędrzejowa i tu nocujemy.
Dnia 18/8 jako komendant placówki Nr 4 na moście kolejowym w Jędrzejowie otrzymałem czterech rekrutów do pilnowania mostu. Rekruci nie mają pojęcia o robieniu bronią i o służbie polowej, wobec czego
muszę bezustannie pełnić służbę. O godz. 10½ wieczór usłyszałem
około 30 strzałów na placówce Nr 3 (szosa kielecka), gdzie komendantem był Chmura. Gdy nadsłuchiwałem, co będzie się dziać dalej, zo-
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Poświadczenie zwolnienia z Legionów, marzec 1915 r.

baczyłem kilku mężczyzn szaro ubranych (z powodu dość ciemnej
nocy nie mogłem rozróżnić koloru ubrań) i zdążających bokiem do
mostu. Gdy na wołanie „stój” nie stanęli, zakomenderowałem „ognia”.
Prócz mnie widział tych ludzi jeden z ochotników z Jędrzejowa i ten
wraz ze mną lufę karabinu skierował w stronę skradających się do
mostu. Reszta placówki tj. 3 ludzi wystrzelili przed siebie. Z powodu
ciemności wycelowałem, zdaje się za wysoko, tak że strzał mój
i w ogóle wszystkie strzały chybiły. Po salwie miałem wrażenie, że
skradający się do mostu w pierwszej chwili chcą rzucić się nas, następnie jednak w kilku skokach znikli w pobliskich krzakach. Ponieważ
placówka była za słaba, nie wysyłałem ludzi celem schwytania uciekających. Po naszych strzałach w jakieś 10 minut przybyło na pomoc
placówce pogotowie, którego komendant porozstawiał swych ludzi na
sztrece i przy moście. Czuwaliśmy wszyscy do świtu, jednak napad się
nie powtórzył.
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Dnia 19/8 podwodami jedziemy do Kielc, gdzie przybywamy o godz.
12 w nocy i nocujemy na stacji kolejowej. Nocleg ogromnie zły, gdyż
przez okna powybijane idzie zimno, na kamiennej posadzce nie ma
słomy, zaś żaden z nas nie ma okrycia chroniącego należycie od zimna. – Charkow z N. Targu zachorował i zostaje.
Dnia 20/8 przychodzi wiadomość, że za Kielcami ukazali się Moskale.
Wymarsz oddziału strzelca do Tomlina, gdzie jednak nie było Moskali.
Dnia 21/8 odbierają wszystkim a między nimi i mnie karabiny „Manlichera” i dają nam karabiny „Werdla”. Prosiliśmy, by nas przyłączono
do tych oddziałów, które mają „Manlichery”, jednak to nie skutkuje,
o ile mi się zdaje, dlatego że brak jest w kompanii żołnierzy wyszkolonych, którzy mogliby nas zastąpić. W ogóle ogarnął nas ogromny żal
za karabinami, tak że spłakaliśmy się. Chmura, Maślanka i Sala
z N. Targu uznani zostali przez lekarza za chorych i wyjechali. Nastąpił następnie podział kompanii na bataliony. Kompania nasza otrzymał
Nr 4 i przydzielona została do batalionu IV. Komendantem kompanii
jest Rojan (Rojom?) – batalionu [–] Wyrwa. Ja jestem pierwszy zastępowy II plutonu i równocześnie zastępca plutonowego Dojana.
Dnia 22/8 z Tomlina wracamy do Kielc i nocujemy w Kielcach.
Dnia 23/8 otrzymałem popołudniu przepustkę od godz. 6 do 9 wieczór.
Włóczyłem się po Kielcach. W ogóle Kielce podobały mi się a jedynie
zarzuciłbym, że jak we wszystkich miastach i miasteczkach jest dużo
Żydów.
Dnia 24/VIII pozostajemy w Kielcach i w ogóle próżnujemy.
Dnia 25/VIII próżnujemy w ciągu dalszym w Kielcach.
Dnia 26/VIII, 27, 28, 29 sierpnia pozostajemy w Kielcach.
Dnia 30/VIII msza polowa i poświęcenie sztandarów.
Dnia 31/VIII pozostajemy nadal w Kielcach.
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Dnia 5/9 złożenie przysięgi. Wrażenie ujemne.
Dnia 6/9 spotkałem w katedrze Skawiniaka Tadka Misia.
Dnia 6/9 bawimy w Kielcach.
Dnia 10/9 na ćwiczeniach za Kielcami. Przyjeżdża konny z alarmem.
Ruszamy w ciągu godziny tj. o godz. 2 popołudniu z Kielc i nocujemy
w Lissowie pod gołem niebem a to z tego powodu, że kwatery zajęli
Prusacy i Austriacy. Strzelców jest około 2000 ludzi.
Dnia 11/9 wyruszamy z Lissowa o godz. 6 rano przez Chmielnik do
Szydło, gdzie nocujemy w stodołach.
Dnia 12/9 ruszamy o godz. 7 rano przez Stopnicę do Pacanowa, gdzie
nocujemy w stodołach.
Ludzie pomęczeni z powodu wielkich marszów a szczególnie z powodu ogromnych piasków.
Wszędzie dochodzą nas wieści, że kozacy przed nami.
Dnia 13/9 niedziela – stoimy do południa na placówce a następnie
o godz. 7 wieczór wymarsz do Szczucina (Galicja), gdzie przychodzimy o godz. 11 w nocy. Nocujemy za Szczucinem we dworze. Most
budowany przez wojsko.
Dnia 14/9 otrzymujemy „Manlichery” M.90.
Dnia 16/9 rano wymarsz ze Szczucina marszem ubezpieczonym do
Grębaczowa [Gręboszowa], tam nocleg.
Dnia 17/9 służba nad Wisłą we wsi Zawierzbie.
Dnia 18/9 Zawierzbie nad Wisłą – mam służbę na placówce. Wieczorem maszerujemy do Gręboszowa.
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Dnia 19/9 i 20/9 jesteśmy na kwaterze w Gręboszowie. Wieczorem
wymarsz 4 komp. IV baonu do Ujścia, skąd dnia 21/9 przeprawiamy
się na galerach przez Wisłę i z Opatowa maszerujemy do Winiar, gdzie
kwaterujemy w stodołach dworskich. Po południu pokazują się oddziały kozaków. W sile 2 plutonów wychodzimy w tyralierze i spędzamy
kozaków z pola. Leżąc w rowie oczekujemy ukazania się kozaków, gdy
naraz niespodziewanie słyszymy świst i o jakie 20 kroków za nami
pęknął szrapnel. Nikt się nie spodziewał, że artyleria ros. jest przed
nami. Po wystrzeleniu około 60 szrapneli Moskale się cofnęli. Wieczór
i całą noc stałem na najgorszej placówce. Miałem rozkaz wziąć 6 ludzi
na placówkę. Miałem ludzi chętnych i dlatego zapytałem się ludzi
w plutonie, kto chce iść na ochotnika. Z trudem znalazłem 6 ludzi,
gdyż wszyscy byli, o ile mi się zdaje, szrapnelami przygnębieni.
O godz. 2 w nocy została nasza placówka otoczona przez jakichś ludzi,
tak że musieliśmy cofać się strzelając. Z powodu ciemności nie trafiliśmy nikogo.
Dnia 22/9 jesteśmy dalej w Winiarach i ostrzeliwujemy się z kozakami.
Nic nadzwyczajnego nie ma. Żyjemy prawie samymi jabłkami i śliwkami, gdyż nie ma co innego a owoców w ogrodzie jest dosyć. Ja
rozpocząłem ser owczy (oszczypek), który wziąłem z N. Targu a miałem na chwilę wielkiego głodu.
Dnia 23/9 z Winiar widzimy naokoło płonące wsie, które podpalili
kozacy. Straszny widok.
W południe przychodzi wiadomość, że jesteśmy naokoło otoczeni
przez kozaków i armię rosyjską. Chwilę później artyleria rosyjska zasypuje nas kartaczami. Jednak cudem jakimś szkody nam nie robią.
Otrzymujemy rozkaz cofania się i nocą przemykamy się szczęśliwie
brzegiem Wisły do Opatowa, skąd przewożą nas przez Wisłę do Ujścia
Jezuickiego pionierzy austriaccy.
Dnia 24/9 drogą przez Gręboszów przybywamy do Woli Żelichowskiej, gdzie nocujemy. Ludność jest przygnębiona. W Gręboszowie
spotkałem Hajca, który z powodu opuchnięcia gardła jechał do Krakowa.
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Dnia 25/9 maszerujemy do Lubiczka, gdzie nocujemy.
Dnia 26/9 w Lubiczku spotykam się z nowotarżaninami. Otrzymuję
z kasy nowotarżan od Frączka 2K 70h. Parę tygodni przedtem otrzymałem od Hajka raz 5K a drugi raz 4K, tak że z kasy nowotarskiej
otrzymałem razem 11K 70h. Wieczorem alarm i wyruszamy z Lubiczka do Siedliszowic, gdzie nocujemy pod gołym niebem, gdyż kwatery
zajęte przez Austriaków cofających się spod Lublina. Batalionowy
Wyrwa zawiadamia nas, że jesteśmy przydzieleni do 31 dywizji […]
Przygnębienie wśród strzelców wielkie.
Dnia 27/9 maszerujemy przez Otfinów [Otwinów] do Pasieki, gdzie
nocujemy. Przed Otfinowem przechodzimy koło Austriaków robiących
na gwałt okopy.
Dnia 28/9 jesteśmy w Pasiece. Od rana słychać huk armat może o 4 kilometry.
Dnia 29/9 wymarsz do Piotrowic za Wisłą. Spotykam się ze Stankiem,
który jest w taborze. Pożyczam mu 2K, gdyż jest on bez grosza.
W ogóle bieda jest wśród wojska. Nocujemy w Piotrowicach.
Dnia 30/9 wymarsz do Harbinowic i nocleg w stodole dworskiej.
Dnia 1/10 wymarsz do Wiślicy.
Dnia 2/10 wymarsz przez Kadowę do Kikowa na nocleg. Kompanię
4 rozdzielają. Mój pluton do kompanii 2 pod komendę Kazimierza.
Dnia 3/10 nocleg w Oleśnicy. Przemarsz przez Stopnicę, gdzie spotykamy tabor Rgm. 13.
Dnia 4/10 wymarsz o godz. 4 rano i po forsownym całodziennym marszu nocleg w Bukowej. Przedtem biwakowanie w lesie. Ludzie ogromnie pomęczeni.
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Dnia 5/10 marsz do Byszowa. Słychać huk armat od Sandomierza
i widać płomienie.
6/10. Odpoczynek w Byszowie.
7/10. Wymarsz do Słaboszowic na nocleg. Znaleziono kilkaset karabinów oraz wiele amunicji porzuconych przez Moskali.
8/10. Nocleg w Janowicach. Nieustanny huk armat.
9/10. Jesteśmy w Janowicach. Ogromny huk ciężkich armat. Austriacy
chcą zbudować most na Wiśle pod osłoną armat.
10/10. Pobyt dalszy w Janowicach.
11/10 i 12/10 w Janowicach.
12/10 wieczór przychodzi batalion legionistów, którzy narzekają, że już
(!) od 10 dni są w drodze z Krakowa.
13/10.Wymarsz do Borii przez miasteczko Chmielów. Przechodzimy
przez olbrzymie lasy. Błota okropne. Chleba nie ma wcale.
14/10. Marsz do Olechowa, gdzie pieczemy chleb. Ludność z powodu
nadużyć i gwałtów Prusaków odnosi się do nas z nieufnością.
15/10. Wymarsz do wsi Błaziny. Przechodzimy przez śliczne, ogromne lasy.
16/10. Marsz do Chementów-Locha. Ludzi dużo pada ze zmęczenia
a nadto z powodu głodu słabną. Przechodzimy przez miasteczko powiatowe Iłżę (ruiny zamku). Przechodząc przez miasteczko śpiewamy.
Wielu ludzi płacze z radości.
17/10. Dalszy pobyt w Chementowie. Całą noc warta przy taborze.
18/10. Maszerujemy na Iwangród. W drodze jednak przychodzi depesza i nasz batalion otrzymuje rozkaz maszerowania do Radomia.
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Po południu dochodzimy do Radomia, gdzie jest pełno wojska pruskiego. Ludność ogólnie usposobiona dla nas obojętnie. Miasto podobne do
Kielc. Odległość do Warszawy 98 wiorst.
19/10. Marsz szosą warszawską do wsi Gust [właściwie Stary Gózd]
na nocleg. Do Warszawy 78 wiorst. Jesteśmy pomęczeni, gdyż dotychczas przeważnie maszerowaliśmy polami. W drodze przelatuje nad
nami kilkanaście aeroplanów.
20/10. Marsz przez Białobrzeg (nad Pilicą) do Wilczego-Targu. Jesteśmy w gubernii warszawskiej. Odległość do Warszawy 50 wiorst. Jesteśmy ogromnie zmęczeni, gdyż cały dzień padał deszcz. Po drodze
spotkaliśmy bardzo wielką ilość automobili pruskich wiozących rannych spod Warszawy. Można rzeczywiście podziwiać armię pruską .
Również spotkaliśmy w drodze jeńców (ok. 200). Boję się bitwy pod
Warszawą, gdyż w armii rosyjskiej jest dużo Polaków, o czem dowiedziałem się od jeńców.
21/10. Około południa wymarsz z Wilczego-Targu z powrotem na Białobrzeg. Objaśniono nas, że Prusacy cofają się od Warszawy z powodu
nadejścia 14 korpusów rosyjskich. Parę wiorst przed Białobrzegiem
wysłano nas na lewe skrzydło pruskiej linii obrony. Leżeliśmy w lesie
w tyralierze do godz. 10 wieczór a następnie ściągnięto nas i udaliśmy
się na kwatery będące po lewym brzegu Pilicy. Na drugi dzień marsz
przez Pilicę do Białobrzegu, skąd udaliśmy się na wschód do Bud Michałowskich tj. na prawe skrzydło, gdzie przybyliśmy późnym wieczorem. W Budach M. zastaliśmy węg[ierskich] huzarów z 2 maszynowymi karabinami. Całą noc byliśmy na placówce na brzegu Pilicy.
23/10. Rankiem odezwały się strzały karabinowe a następnie po obustronnej strzelaninie odezwały się armaty rosyjskie. Cofnęliśmy się do
lasu i po kilku kwadransach armaty umilkły a pokazały się oddziały
kawalerii i piechoty. Ogniem karabinowym zmuszono ich do cofnięcia
się, jednak równocześnie zaczęły na nowo grać armaty, tak iż musieliśmy się cofać w głąb lasu. Rannych czterech ludzi. Cofnęliśmy się do
wsi Niedobyl, gdzie przez noc pełniliśmy służbę. W plutonie II został
ranny Maj.
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24/10. Cały dzień bitwa. Jesteśmy zmuszeni cofać się ze wsi i pod lasem robimy okopy. Następnie w tyralierce posuwamy się naprzód
i z powrotem zajmujemy Niedobyl (gmina Struniec).
25/10. Atak na Budy Michałowskie. Moskale dopuszczają nas do samych Bud a następnie ze wszystkich stron, niewidziani przez nas,
rozpoczynają ogień karabinowy i artyleryjski. Było 2 plutony Prusaków z lejtnantem Titzke, który również miał komendę nad 2 kompanią. Oficer kazał się nam cofać po kilku do lasu. Musieliśmy przebyć
pod szalonym ogniem łąkę kilkaset metrów szeroką i bagnistą. Cudem
wyszedłem cało a jedynie unurkowałem się w bagnie. Powróciliśmy
do Niedobyla na nocleg. U nas ranny Kruk od szrapnela a nadto zaginęli Czarny, Sokół, Maryan i Staniszewski. Co się z nimi stało, nie
wiadomo.
Dnia 26/10. Służba i nocleg w Niedobylu.
Dnia 27/10. Potyczka z Moskalami i cofanie się w stronę Radomia.
Dwie mile przed Radomiem nocleg.
Dnia 28/10.Wymarsz na zachód polnymi drogami. W drodze napad
kozaków. Osłania nas artyleria pruska. Maszerujemy przez Przytyk.
W nocy śpimy 2 godz. na polu.
Dnia 29/10. Marsz całodzienny z taborami pruskimi. Wiele rzeczy
wyrzucają z taboru. Nocujemy w Mniowie.
Dnia 30/10. Marsz do Kielc i nocleg. Maszerowaliśmy z taborami austriackimi. Naprzeciw pruskich taborów jest to dziadostwo.
Dnia 31/10. Marsz do Brzechowa na południowy wschód od Kielc.
Czuję się niezdrów […].
Dnia 1/11. Jesteśmy w Brzechowie. Czuję ogromny ból w nogach.
Lekarz bat. powiedział, że to reumatyzm.
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Dnia 2/11. Dalszy pobyt w Brzechowie. Ogromny huk armat ze wszystkich stron. Jest tu cały nasz pułk I strzelców prócz II baonu. Wieczór
widziałem się z Hajcem, który przybył z Krakowa szukając […].
Dnia 3/11. Cofamy się na południe. Po południu obejmuję służbę straży tylnej IV baonu.
Dnia 4/11. Idę z taborem. Po drodze strzelamy do aeroplanu. Nocleg
w Rębowie.
Dnia 5/11. Wymarsz o godz. 3 rano do wsi Góry. Spotykam nowotarżanina Patlę, kadeta od artylerii austriackiej.
Dnia 6/11. Wymarsz i nocleg w Antolce koło Książa Wielkiego. Spotykamy naszą artylerię.
Dnia 7/11. Marsz do Śreniawy na zachód od Miechowa.
Dnia 8/11. Marsz na Olbrum do Lgoty [być może: z 16 regimentem.
Spotkałem] Władka Pyzika, Marcela Droździewicza i jakiegoś trzeciego, którego nazwiska nie mogę sobie przypomnieć. Droździewicz
mówił, że jest również Lupa. Pyzik mówił mi, że dziadek Korzeniowski nie żyje. O godz. 10 wieczór alarm i przemarsz do Lgoty. Po nadzwyczaj powolnym marszu przybywamy do lasu koło Krzywopłotów,
gdzie biwakujemy.
Dnia 9/11. Rozwinięcie w Krzywopłotach tyralierki i robienie okopów.
Dnia 10/11. Otrzymuję kartkę do szpitala.
Dnia 11/11. Idę do Ryczówka do lekarza Kunzela. Jednak go nie zastaję, tak że muszę poczekać do jutra.
Dnia 12/11. Lekarz odsyła mnie do lazaretu […]. Wyjeżdżam […].
Dnia 13/11. Wyjeżdżamy przez Szczebierzyce. Tutaj wyszedłem
z wozu i wstąpiłem do jednego z domów, by zdobyć coś zjeść. W mię-
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dzyczasie wozy odjechały beze mnie, tak że musiałem pieszo zajść do
Strzemieszyc, gdzie na stacji spotkałem się z marudami, których przedtem zgubiłem. O godz. 9 wyjazd pociągiem pruskim do Oświęcimia,
gdzie odjeżdża mnie pociąg i pozostaję na stacji. Dziwne uczucia!
Chciałbym się w jakiś sposób dostać do Skawiny. Do Oświęcimia
przyjechaliśmy 14/11 godz. 6 rano. O godz. 12 przyjazd do Skawiny.
W drodze ze stacji spotykam przyjaciela, który poszedł ze mną.
Z ogromną radością powitali mnie w domu. Wieczór wykąpałem się
i włożyłem czystą bieliznę.
Dnia 15/11–16/11. Pobyt w Skawinie.
Dnia 17/11. Przyjazd do N. Targu.
Dnia 18/11–19/11, 20/11–22/11. Pobyt w N. Targu.
Dnia 22/11. Wyjazd o godz. 6 wieczór z N. Targu do Skawiny.
Dnia 23/11–12/12. Pobyt w Skawinie.
Dnia 12/12. O godz. 8 wieczór wyjeżdżam ze Skawiny na Oświęcim
i przez Oderberg do Jabłonkowa. Przyjazd 13/12. W Komendzie wrażenie ujemne.
Dnia 26/12. Przyjeżdżam do Trenczyna. Lekarzem dr Filipkiewicz
Dnia 2/3. Wyjazd z Trenczyna do Kęt, dokąd przyjeżdżam 3/3.
Dnia 3/3. Przeznaczony jestem do superrewizji i uznany za niezdolnego do służby wojskowej.
Dnia 4/3. Przyjazd do Cieszyna.
Dnia 5/3. Asenterunek [tj. przymusowy pobór do wojska] w Cieszynie.
Dnia 6/3. Superrewizja w Skoczowie.
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NASZE SPRAWY
7 MAJA 2014 R.
Od marca do maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie realizowany był projekt „Skawina, jakiej nie
znacie”. Adresatem projektu byli uczniowie spoza naszego miasta.
W ramach przedsięwzięcia zwiedzali zabytkowe budowle skawińskie. Dzięki Annie Kudeli z Zarządu TPS poznali tradycyjny strój
skawiński oraz obrzędy związane z powitaniem wiosny i Wielkanocą. Przygotowali wystawę prac plastycznych inspirowaną legendami skawińskimi. W ratuszu spotkali się z zastępcą Burmistrza
i przedstawicielem Wydziału Promocji UMiG Skawina. Poznali
historię ratusza i uczestniczyli w plenerowej grze historycznej „Zabawy z królem Kazimierzem i Babettą” zorganizowanej we współpracy z Muzeum Regionalnym. Projekt zakończył się konkursem
recytatorskim „Kocham Skawinę z wzajemnością”, podczas którego
uczniowie prezentowali wiersze o Skawinie napisane przez swoich
rówieśników na konkurs organizowany przez TPS. Uczestników
oceniała Ewa Tarnopolska z Zarządu TPS, która zasiadła w jury.
Opiekunami projektu były nauczycielki SOSW – Małgorzata Spólnik i Anna Sulejman.
(M. S.)
9 MAJA 2014 R.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej z okazji Tygodnia Bibliotek oraz
650-lecia lokacji miasta przygotowano bogaty projekt obejmujący
różne zabawy, w tym akcję „Czytanie łączy pokolenia”. Seniorzy ze
Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek” czytali
dzieciom z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Skawinie opowiadania m.in.: Pospiesz się, Albercie, Pan Kukulik i nieporozumienie
w ZOO, Franklin wymienia się kartami, Latający Wilson, Zuzia nie
korzysta z pomocy nieznajomego oraz Franklin i teatrzyk szkolny.
Bajki czytali: Maria Blus, Ewa Jaskierny, Janina Jurek, Ewa Tarnopolska, Zdzisław Jurek i Zdzisław Samborski. Każda osoba czytająca zaprezentowała własną interpretację tekstu literackiego. Mieliśmy nie lada tremę przed takimi słuchaczami, a i wzruszenie było
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ogromne. Dzieci przyniosły piękne laurki z podziękowaniami, zaś
pani Anna Szatko – dyplomy dla czytających tekst. Warto było
uczestniczyć w takim projekcie.
(E. T.)
23 MAJA 2014 R.
Przy pełnej widowni odbył się XXIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Od lat organizowany
jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Skawinie
przy współudziale CKiSu. Jest to impreza organizowana z wielkim
rozmachem i przy ogromnym zaangażowaniu zarówno wykonawców, jak i ich opiekunów oraz organizatorów całego przedsięwzięcia; efekty końcowe są imponujące i – co ważne! – z roku na rok
lepsze. W tegorocznej edycji uczestniczyło 13 zespołów z całej
zachodniej Małopolski: z Olkusza, Chrzanowa, Oświęcimia, Bochni
i oczywiście z Krakowa oraz Skawiny. Obok zespołów szkolnych
i przedszkolnych wystąpili artyści-amatorzy z ŚDS Fundacji „Leonardo” w Krakowie oraz nasz ŚDS, o którym pisaliśmy wielokrotnie. Programy artystyczne w większości nawiązywały tematycznie
do czasów Kazimierza Wielkiego – w roku jubileuszowym nie mogło być przecież inaczej. Obejrzeliśmy więc inscenizację fragmentu
książki H. Różyckiego pt. Umarła Babka w Skawinie w wykonaniu
dzieci z naszego SOSW i uroczą scenkę Z Wielkim Królem w Wielkim Mieście przygotowaną przez „Przedszkolaki z naszej paki”
(Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Skawinie). Dzięki grupie „Fart” z Oświęcimia bawiliśmy się na
Balu na dworze Króla Kazimierza. Wiązanki tańców dawnych i ludowych, a także współczesnych przygotowało kilka zespołów – nie
zabrakło nawet Szkockiego tańca dla Króla, wykonanego przez
„Kuleczki” ze SOSW nr 3 w Krakowie. Zespół „Mit” z ŚDS Fundacji „Leonardo” z Krakowa pokazał Rycerzy skawińskich na straży
Grodu, a dzięki grupie teatralnej z Olkusza zobaczyliśmy naszego
króla i założyciela miasta w roli… ojca chrzestnego! (widowisko
pt. Kazimierz Wielki kumem).
Ci, którzy oglądali ubiegłoroczny Przegląd, czekali niecierpliwie
na występ „Bębniarzy z Niecałej”, zespołu SOSW nr 6 (Gimnazjum
nr 63) w Krakowie. Jest to grupa niesłyszących wolontariuszy, któ— 77 —

rzy grają na afrykańskich bębnach. Nikt, kto tego nie słyszał, nie
potrafi sobie wyobrazić, jakie tony artysta może wydobyć z takiego
bębna! Całą imprezę prowadzili bardzo sprawnie i z wdziękiem
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie Justyna Brańka
i Maciej Sala. Odświętny charakter tej imprezy podkreśliło wręczenie Orderu „Serca Serc” prawdziwym przyjaciołom Szkoły: dyrektorowi Muzeum Regionalnego Czesławowi Gąsiorowskiemu oraz
Biuru Podróży Orlando Travel. Przegląd trwał wiele godzin, ale nikt
z widzów nie nudził się. Widowisko było barwne i interesujące. Nie
ulega wątpliwości, że pochłonęło bardzo dużo czasu i wysiłku, zarówno wykonawców, jak i prowadzących poszczególne zespoły.
Napracowano się setnie, ale warto było.
(A. K.)
14 CZERWCA 2014 R.
W Parku Miejskim w Skawinie odbyła się już XI edycja imprezy
środowiskowej zorganizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” połączona z obchodami 650-lecia lokacji Skawiny i stanowiąca radosne uwieńczenie Skawińskich Dni
Profilaktyki. Szczególnym wydarzeniem imprezy był bieg sztafety
honorowej, składającej się z czteroosobowych drużyn. Do sztafety
zgłosiło się 13 zespołów. W tej tradycyjnej sztafecie nie mogło
zabraknąć reprezentacji Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W tym
roku reprezentowali nas: Stanisław Grodecki, Wanda Pabian, Krystyna Sojka i Artur Szymula. Nasza drużyna chciała osiągnąć jak
najlepszy wynik. Wspierana była przez kibiców – członków naszego Towarzystwa. Przygotowali oni olbrzymi plakat dopingujący
nasz zespół o treści: „Będzie się działo, będzie radośnie, gdy TPS
biega, to serce rośnie”. Tradycyjnie też nie wygraliśmy tych zawodów, ale udało nam się uzyskać zapewnienie, że w przyszłym roku
przyznana zostanie dodatkowa nagroda dla drużyny, która najdłużej
bierze udział w sztafecie. Wtedy nie będzie dla nas konkurencji.
28–29 CZERWCA 2014 R.
W Wielkich Drogach odbyło się Święto Królewskiej Wioski. Ta cykliczna impreza w tym roku nabrała szczególnego charakteru
w związku z jubileuszem 780-lecia Wielkich Dróg. Dwudniowe
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święto Wielkich Dróg rozpoczęło się od „Zjazdu Radwanitów”.
W dalszej części odbyły się występy zespołów muzycznych, zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez lokalną społeczność oraz wystawę koron królewskich i rękodzieła oraz malarstwa. Jeszcze więcej atrakcji czekało na uczestników imprezy drugiego dnia. Odbyły się zawody sportowe oraz casting na postaci
historyczne. Przybyli goście mogli podziwiać wybory Miss i Mistera Radwanitów 2014. Uczestnicy, oprócz urody, musieli pochwalić
się własnoręcznie wykonanym strojem oraz zaprezentować swój
talent. Podczas Święta Królewskiej Wioski przeprowadzono akcję
charytatywną „Otwórzmy serca”, z której dochód przeznaczony
został dla chorego Michała. Nasze Towarzystwo reprezentowali
Stanisław Grodecki i Ewa Tarnopolska.
(S. G.)
29 CZERWCA 2014 R.
W Iwanowicach odbył się IV Festiwal Godki Krakowskiej, ważna
impreza promująca kulturę wsi krakowskiej. Ta cykliczna impreza
odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Nasze Towarzystwo reprezentowane było przez Stanisława
Grodeckiego, Danutę Lasek i Krystynę Sojkę. W czasie tej imprezy mogliśmy przedstawić nasze Towarzystwo, jego historię i dokonania współczesne. Szczególne zainteresowanie wzbudzały wyroby rękodzielnicze prezentowane przez nasze koleżanki z „Razemkowa”
(S. G.)
21 SIERPNIA 2014 R.
Wielki dzień w życiu starszego pokolenia skawinian, zrzeszonych
w klubie „Seniorek”! Dziś dokonano otwarcia i poświęcenia nowego lokalu klubowego przy ul. Głowackiego 7.
W pierwszych latach działalności klubu miejscem spotkań seniorów była sala teatralna „Sokoła”, a gdy pałacyk przechodził remont – ośrodek „Gubałówka”. Dobrze tam było seniorom: okazywano im gościnność, traktowano z życzliwością, nie czuli się intruzami, ale marzyli o własnym lokalu. Niechby był skromny, ale
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nasz. Marzenie się spełniło. W czwartkowe popołudnie zebrał się
Zarząd i zaproszeni goście, a wśród nich przedstawiciele władz
miejskich i bratnich organizacji oraz stowarzyszeń. Pani prezes
klubu Maria Blus, wyraźnie wzruszona, powitała wszystkich,
a ks. Jan Cieślik poświęcił lokal, składając przy tej okazji serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, wzajemnej życzliwości,
pogody ducha i wytrwałości w pracy na rzecz wspólnego dobra.
Nasi niezawodni artyści kabaretowi Marian Czopkiewicz i Feliks
Szczypczyk, wspomagani przez Zdzicha Jurka, przedstawili zabawny program artystyczny, a potem płynęły na przemian życzenia, podziękowania i piosenki. Wyrazy szczególnej wdzięczności
dla Ojców Miasta złożono na ręce burmistrza Pawła Kolasy, bo
lokal jest seniorom potrzebny jak powietrze, a adaptowanie go na
potrzeby klubowe było wielkim wyzwaniem i wiązało się z dużym
wysiłkiem finansowym. Poczęstunek dla gości: śliczne i pyszne
kanapki, wspaniałe ciasta, kawa i herbata był dziełem seniorek;
były to pychotki, jakie można spotkać w bajkach o królewskich
weselach.
Klubowa sekcja recytatorsko-poetycka przygotowała specjalną
niespodziankę: wydrukowany na własny koszt tomik poetycki
pt. Świat w naszych oczach. Zebrano w nim utwory pięciu autorów
(klubowiczów). Ich tematyka jest bardzo różnorodna: od wierszy
okolicznościowych po osobiste wspomnienia i refleksje nad życiem,
przemijaniem i sensem wszechrzeczy. W utworach pojawia się wiele motywów historycznych, także związanych ze Skawiną. Utwory
te mają różną wartość, ale wspólną ich zaletą szczere wyrażanie
uczuć. Ich autorzy to ludzie wrażliwi, którzy dzielą się z czytelnikami swymi emocjami i przemyśleniami. Czekamy na kolejne tomiki!
Spotkanie przy lampce szampana było miłe i pełne pozytywnych
emocji. Nowy klub „Seniorek” przez cały tydzień tętni życiem. We
wtorki organizowane są spotkania o godz. 11, a w porze popołudniowej spotykają się sekcje. TPS łączą z klubem „Seniorek” serdeczne więzi – liczni przyjaciele Skawiny należą do Seniorów –
tym bardziej życzymy Wam wiecznej młodości, pogody ducha,
niewyczerpanej pomysłowości i siły do dalszej pracy
(A. K.)
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