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Stanisław Grodecki

SPOTKANIE OPŁATKOWE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

D

o tradycji naszego Towarzystwa należą coroczne spotkania opłatkowe. W tym roku spotkaliśmy się już po raz 26.
Tym razem spotkanie odbyło się 18 stycznia br. w sali skawińskiego „Sokoła”. Aż miło było patrzeć, jak szybko zapełniała
się sala. Nic dziwnego, atmosfera jeszcze świąteczno-noworoczna, a wystrój sali dopełniał podniosły nastrój. Tylko na zewnątrz pogoda bardziej jesienna niż zimowa.
W tak miłej atmosferze przewodniczący TPS Stanisław
Grodecki przywitał wszystkich przybyłych członków Towarzystwa i zaproszonych gości. Wśród nich byli włodarze naszego
miasta: Paweł Kolasa oraz Norbert Rzepisko. Radę Miejską
reprezentowała Ewa Masłowska. Obecni byli także przedstawiciele współpracujących z nami organizacji. Gościliśmy m.in.
członków Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”, Stowarzyszenia
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej oraz innych znamienitych gości.
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Po złożeniu okolicznościowych życzeń przez przewodniczącego TPS w imieniu Zarządu nastąpiło tradycyjne łamanie się
opłatkiem i składanie życzeń noworocznych przez uczestników spotkania. W tle słychać było polskie kolędy i pastorałki.
Tegoroczne spotkanie opłatkowe umilała nam kapela „Sokół Haller” pod kierownictwem jej założyciela Andrzeja Tatki,
w składzie: Magdalena Orlicka – skrzypce, Monika Chmielarczyk – wokal, Wojciech Góralczyk – akordeon, Tadeusz Wędzicha – klarnet.
Po złożeniu życzeń rozpoczęliśmy wspólne i głośne kolędowanie przy świątecznie zastawionych i udekorowanych stołach.
Przerwy między występami kapeli „Sokół Haller” znakomicie wypełniał członek naszego towarzystwa Stanisław Lupa.
Okazał się on wspaniałym animatorem, zachęcał do wspólnego śpiewania na głosy wesołych pastorałek.
W tak miłej i radosnej atmosferze spędziliśmy prawie cztery godziny.
—5—

PODZIĘKOWANIA
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny serdecznie i gorąco dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania. Bez ich wsparcia
i aktywnego udziału nie byłaby możliwa tak podniosła atmosfera.
Dziękujemy koleżankom: Zofii Kaperze i Krystynie Sojce za wspaniały
wystrój sali oraz udekorowanie stołów.
Bogate i wykwintne zastawienie stołów słodkimi smakołykami było możliwe dzięki wsparciu rodzinnej cukierni Ryszarda i Andrzeja Zająców, którzy
bezpłatnie dostarczyli tradycyjny chrust oraz „skawińskie rogale”.
Dziękujemy również naszym koleżankom: Ewie Tarnopolskiej, Wandzie
Pabian, Zofii Kaperze, Zofii Grodeckiej i Grażynie Woźniczce za przygotowanie przepysznych domowych wypieków.
Oprawę fotograficzną spotkania zapewnił Józef Niechaj, któremu także
gorąco dziękujemy.
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Anna Kudela

PRZYBIEŻELI DO KORABNIK…

K

olędy i pastorałki należą do najbardziej lubianych pieśni
religijnych. Przez całe stulecia śpiewano je w kręgu rodzinnym i, oczywiście, w kościele. Czasem u drzwi domostw
stawali kolędnicy z szopką, śpiewali jedną lub dwie zwrotki kolędy i, otrzymawszy drobny datek, wędrowali dalej. Teraz jednak wydaje się, że jesteśmy świadkami narodzin nowego, bardzo pięknego obyczaju: kolędowania rodzinnego, ale w szerokim gronie sąsiadów, znajomych i współmieszkańców osiedla.
Taką właśnie formę miało „Rodzinne kolędowanie w Korabnikach”. Po raz pierwszy odbyło się ono w minionym roku
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego
i okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Tegoroczne, drugie już takie spotkanie, odbyło się 23 stycznia w remizie
strażackiej, a organizowane było wspólnie przez SP nr 4 oraz
Ochotniczą Straż Pożarną Skawina II – Korabniki.
Już przy wejściu do budynku przybywających na to spotkanie otaczała aura świąteczna. Pomiędzy gospodarzami czasem przebiegały skrzydlate aniołki, pojawił się jakiś król lub
pastuszek. Główna sala oświetlona była kulistymi świecami,
pływającymi w gęsto rozstawionych na stołach szklanych pucharkach. Blask żywego ognia sprawił, że ciepło ogarniało nie
tylko ciała, ale i serca ludzkie. Ze sceny patrzyła na widownię
wielkooka Święta Panienka, z macierzyńską miłością tuląca
swe Dzieciątko. Nie była to żadna reprodukcja tylko oryginalne
malowidło, stanowiące główny element wyjątkowo pięknej,
wysmakowanej dekoracji.
Kolędowanie rozpoczęła „rodzinka” uczniów SP nr 4 pod
kierunkiem pań nauczycielek Renaty Bieńkowskiej i Jolanty
Tarnowskiej, które sprawnie i z wdziękiem prowadziły też całą
imprezę. Czysty, dziecięcy śpiew, wspomagany wspaniałym
głosem i akompaniamentem Roberta Budzynia, brzmiał prawie
jak chóry anielskie nad betlejemskim żłobkiem.
—7—

Po występie uczniów prezentowały się korabnickie rodziny:
państwo Jankowie, Kalisiowie, Ochmańscy oraz Koptowie.
Publiczność oczarował już pierwszy występ mamy z dwójką
dzieci, które tak ładnie i z takim przejęciem śpiewały małemu
Jezusowi, a przy tym tak radośnie pląsały, że topniały ze
wzruszenia serca słuchaczy i uśmiechały się wszystkie twarze.
Potem już zachwyt tylko rósł.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny miało też swój skromny
udział w tej korabnickiej imprezie. Wystawiliśmy mocną grupę
kolędników w składzie: Stanisław Grodecki, Ewa Tarnopolska, Maryla Borowiecka, Adam Woźniczka, Czesława Kopeć,
Grażyna Woźniczka. Nasi uczestnicy wystąpili w odpowiednich strojach i trzeba przyznać, że było im w nich do twarzy.
Nasz prezes, na co dzień tryskający energią organizator,
przeobraził się w majestatycznego króla, pani Czesia, stateczna
mama i babcia, wcieliła się w roztańczonego, radosnego pastuszka – wędrowniczka. Znane z muzykalności i pięknych głosów
rodzeństwo Woźniczków – Ewa, Maryla i Adam wiodło prym
w śpiewaniu, a na akordeonie akompaniowała Maryla Borowiecka. Jak przystało na reprezentację regionalistów zespół
śpiewał pastorałki z okolic Marcyporęby, w naszych stronach
mało lub w ogóle nieznane. Bez fałszywej skromności dodamy,
że nasz występ bardzo się podobał.
Jako ostatni wystąpili organizatorzy: rodzina strażaków,
wśród których dostrzegliśmy ks. Jarka od ojców guanellianów
oraz rodzina nauczycieli i pracowników SP nr 4. Wszystkie
występy zebrały gromkie oklaski. Długo jeszcze zebrani wspólnie kolędowali przy akompaniamencie niezrównanego Roberta
Budzynia. Wielka szkoda, że tego wspaniałego artystę tak
rzadko słyszymy w Skawinie!
Nasza relacja byłaby niepełna, gdybyśmy nie wspomnieli
o suto i pięknie zastawionych stołach, na których kusiły
obecnych smakowite ciasta, kanapeczki i przekąski – prawdziwe arcydzieła sztuki! Ich autorki, niewidoczne na scenie,
napracowały się setnie, ale efekty były świetne, zarówno pod
względem smaku, jak i estetyki. Przez cały czas tej paro—8—

godzinnej imprezy wśród widzów krzątali się strażacy obojga
płci, którzy tym razem wystąpili w roli hostess: uzupełniali
napoje chłodzące oraz kawę i herbatę w termosach, przynosili
słodkości, a wszystko bezszelestnie i sprawnie.
Sukces „Drugiego Korabnickiego Kolędowania” był dziełem
zbiorowym. Korabniczanie, jak chyba nikt inny, potrafią się
zorganizować i zdobyć na wspólny wysiłek, toteż lista osób,
—9—

którym w imieniu organizatorów dziękowała p. dyrektor Anita
Karczewska, była długa. Do jej podziękowań dołączamy się
i my, skromni uczestnicy. Przeżyliśmy piękne chwile, doznaliśmy wielu wzruszeń, a dobro wypływające z tego spotkania owocować będzie długo i w różnych dziedzinach życia. Miejmy nadzieję, że spełnią się słowa pożegnania: „za rok znów wspólnie
się spotkamy i będziemy mogli tak pięknie przeżyć ten wieczór”.
Fotografie w tekście: OSP Korabniki
— 10 —

Stanisław Grodecki

HISTORIA POCZTY W SKAWINIE1

P

owstanie skawińskiej poczty datuje się na 16 marca 1866 r. Na przykładzie jej historii widać dokładnie,
jak zmieniało się nasze miasto w ciągu ostatnich lat. Coraz
więcej mieszkańców wymuszało na władzach poczty wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań. I tak z czasem dyliżanse
i pocztę pieszą zastąpiły komputery oraz szybko dostarczane
przesyłki priorytetowe.
Początki nowoczesnej poczty polskiej sięgają 1765 r. Reorganizację poczt J. K. M. Koronnych i Litewskich przeprowadził
panujący wówczas Stanisław August Poniatowski. W Polsce
nie było wtedy wielu dróg, którymi mogłyby być dostarczane
przesyłki. Na terenie kraju funkcjonowały zaledwie 22 trakty
o łącznej długości około 750 mil. Wzdłuż nich rozmieszczono
około 200 stacji pocztowych, z których najważniejszą była stacja węzłowa w Warszawie. Od 1768 r. stosowano w Polsce
stemple tuszowe wzorowane na pieczęciach lakowych, co pozwalało na ustalenie miejsc nadania przesyłek. W 1774 r. wprowadzono urzędowe pieczęcie pocztowe.
Co ciekawe, dzięki przeprowadzonej przez Stanisława Augusta reformie poczta polska stała się najlepiej zorganizowaną
instytucją tego typu w Europie. Jej działalność usługowa prezentowała tak wysoki poziom, że korzystały z niej również sąsiednie państwa.
Po trzecim rozbiorze Polski poczta znalazła się w rękach zaborców i pełniła funkcję administracyjno-policyjną. Jej podstawowym zadaniem było nie tyle świadczenie usług na rzecz
mieszkańców, co zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
administracji cywilnej i wojskowej. Podlegała oczywiście regulacjom prawnym zaborców. Do czasu powstania poczty w Ska1 Artykuł jest fragmentem książki: Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Praca
zbiorowa, Skawina 2014, s. 375–379.
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Otwarcie nowego budynku poczty w Skawinie (ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Skawinie)

winie przesyłki przekazywano przez punkty w innych miejscowościach.
Przesyłka pocztowa nadana 28 maja 1848 r. w Tarnowie do
majątku w Krzęcinie już następnego dnia znalazła się na poczcie w Mogilanach, skąd trafiła do miejscowości docelowej.
Otwarcie poczty w Skawinie było kwestią czasu. Miasto leżące między Krakowem a Zatorem, stosunkowo niedaleko Oświęcimia i Śląska, wręcz musiało stać się znaczącym
punktem pośredniczącym w przekazywaniu przesyłek między
ośrodkami. I tak skawińska poczta swoją działalność zapoczątkowała 16 marca 1866 r.
W tamtym okresie stacje pocztowe dzieliły się na ekspedycje i stacje przeprzęgowe, zwane poczthalteriami. Te ostatnie
zajmowały się wyłącznie transportem. Oddawano je w dzierżawę osobom prywatnym, na kontraktach. Ich obowiązkiem
było utrzymanie wyznaczonej w kontrakcie liczby zdrowych
koni oraz zapewnienie innych środków przewozowych. Do
zadań ekspedycji natomiast należała tylko obsługa klientów.
Transport listów i przesyłek odbywał się za pomocą kilku ro— 12 —

W tym budynku mieściła się skawińska poczta w latach 1918–1920; fotografia
z 1972 r. (obecnie w zbiorach TPS)

dzajów poczt: pieszych, konnych, wózkowych, nadzwyczajnych
poczt listowych (sztafet) oraz ekstrapoczt. Poczty piesze kursowały na bocznych traktach i służyły wyłącznie do przesyłania korespondencji oraz gazet. Na ważniejszych trasach kursowały znacznie szybsze poczty konne i wózkowe jednokonne. Jeżeli sprawa wymagała szczególnego pośpiechu, uruchamiane były sztafety. Do transportu towarów kupieckich służyły zaś poczty wozowe.
Urząd Pocztowy w Skawinie był typową poczthalterią2.
Jego pierwszym naczelnikiem został Ludwik Hachorkiewicz
(ur. 1828, zm. 1916 r.). Funkcję tę pełnił do 1907 r., a więc
przez 41 lat. Grób L. Hachorkiewicza znajduje się na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
W początkowym okresie funkcjonowania poczty przesyłki
z Krakowa przez Skawinę do Oświęcimia przewożono dyliżan2 Poczthalteria to stacja pocztowa. W dawnych czasach służyła do obsługi koni
i wozów pocztowych, czasem obsługiwała także podróżnych, którzy w niej oczekiwali na przyjazd pocztowego dyliżansu.
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sem konnym. Ważnym dniem w dziejach poczty był 1 sierpnia
1884 r. Wtedy to uruchomiono linię kolejową, którą od tego
czasu wykorzystywano do przewożenia przesyłek. W 1893 r.
Urząd Pocztowy włączono do sieci telegraficznej i przemianowano na Urząd Pocztowo-Telegraficzny.
W 1907 r. stanowisko naczelnika objął Jan Płatek. Urząd
piastował do 1918 r., a więc do czasu uzyskania przez Polskę
niepodległości.
Złotym okresem w działalności Urzędu Pocztowego były
lata 1918–1939. Na ten czas przypada bowiem przemysłowy rozwój naszego miasta. Urząd w Skawinie wraz z całym
polskim systemem pocztowym przechodził okres zmian nazw
i zakresu działalności. W 1918 r. był Urzędem Pocztowo-Telegraficznym, a od 31 sierpnia 1935 r. nosił nazwę Poczta Polska
Telegraf i Telefon. Warto także odnotować, że w 1923 r. dla
pracowników pocztowych wprowadzono stylizowane mundury
służbowe z orzełkami na guzikach, które były znakiem rozpoznawczym funkcjonariuszy.
W latach 1918–1920 Urząd Pocztowo-Telegraficzny miał
swoją siedzibę w kamienicy przy Rynku pod numerem 11,
jednak w miarę rozwoju miasta placówka musiała szukać
większego pomieszczenia. Miejscowe władze przydzieliły
poczcie budynek, w którym mieściła się szkoła powszechna, przy obecnej ul. Żwirki i Wigury 13. Obiekt ten posiada zresztą niezwykle interesującą historię. Pierwotnie stanowił
on część tzw. folwarku radziszowskiego. W 1870 r. przeszedł
na własność miasta i po odpowiedniej przebudowie oraz remoncie został przeznaczony na szkołę. W czasie I wojny
światowej działał tu szpital wojskowy, zaś po jej zakończeniu budynek znowu mieścił dwie klasy szkoły powszechnej
i ten stan rzeczy utrzymał się do grudnia 1931 r. Po oddaniu
do użytku nowoczesnego gmachu szkolnego zwolniony budynek przeznaczono na pocztę. Pierwotnie był parterowy; staraniem poczty nadbudowano pierwsze piętro, co pozwoliło na
rozbudowę stanowisk pracy na parterze. Na piętrze były lokale służbowe, a w 1954 r. umieszczono tam centralę telefo— 14 —

niczną. Placówka posiadała dwa okienka do obsługi klientów
i rozmównicę telefoniczną zbudowaną z drewna i częściowo
oszkloną. W drugim pomieszczeniu znajdował się aparat telegraficzny, na którym kluczem wystukiwano na papierowej taśmie kropki i kreski alfabetu Morse’a. Jednocześnie odebrane
teksty depesz wpisywano na odpowiednie blankiety telegramów. Tak funkcjonujący system przetrwał bardzo długo, bo
do 1954 r., zanim zastąpiono go dalekopisami.
Urzędem pocztowym kierował wtedy szanowany przez skawińskie społeczeństwo Jan Szarek. Placówka tętniła życiem,
świadczyła najpotrzebniejsze usługi dla miasta liczącego wówczas około 4 tys. mieszkańców i okolicy. Listy, paczki i telegramy roznoszone były przez Antoniego Abramskiego, Piotra Abramskiego oraz Jana Biedronia, ówczesnych listonoszy.
Przyjęte przesyłki transportowano na dworzec kolejowy wozem skrzyniowym, garażowanym w sieni budynku. Siłą pociągową był koń wynajmowany od gospodarzy na określone godziny odjazdu pociągów.
Trzeba pamiętać, że w tym czasie w Skawinie działały już
zakłady przemysłowe nazywane potocznie przez mieszkańców Szamotownią oraz Fabryka Kawy i Cykorii. Prowadziły
one zakrojoną na szeroką skalę akcję reklamową, między innymi przez wysyłkę ogromnej liczby próbek, co miało wpływ na
rozwój poczty.
Okres agresji wrześniowej i okupacji niemieckiej (1939–
–1945) był trudnym czasem dla skawińskich pocztowców.
Rozporządzeniem gubernatora Franka z października 1939 r.
powołano Niemiecką Pocztę Wschód (Deutsche Post Osten),
która przejęła cały majątek i prawa Poczty Polskiej. W jej
placówkach zaczęło obowiązywać prawo pocztowo-telegraficzne III Rzeszy. Sieć punktów tworzyły samodzielne urzędy kierowane przez niemiecki personel. Poczta skawińska zatrudniała także Polaków. W tym okresie na poczcie
pracowali: B. Wisz, A. Łach, K. Styrylska, J. Droździewicz,
J. Galczak, a listonoszami byli: J. Liskiewicz, L. Klus, M. Zając i S. Niedźwiedzka oraz J. Biedroń.
— 15 —

Skawinę wyzwolono 23 stycznia 1945 r. Już następnego
dnia wielu wcześniejszych pracowników poczty wyraziło chęć
powrotu do swoich zajęć. Odgruzowano pomieszczenia zniszczone w czasie działań wojennych, na budynku na nowo zawieszono godło państwowe i napis: Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny. Pierwszym powojennym naczelnikiem został Bolesław Wisz.
Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny z jednym okienkiem
uruchomiono już 24 stycznia 1945 r., rozpoczynając jednocześnie doręczanie pozostawionych przez okupanta przesyłek.
Wymiana poczty z Krakowem odbywała się za pomocą kursów pieszych do czasu przywrócenia połączenia kolejowego,
czyli do połowy marca 1945 r. W kwietniu tego samego roku
uruchomiono zaś pierwsze po wojnie połączenie telefoniczne
z Krakowem, a w lipcu kolejne – tym razem z Kalwarią. Obsadę poczty stanowiło wówczas 10 pracowników.
1 września 1945 r. rozszerzono zakres usług do poziomu
sprzed września 1939 r. Wprowadzono możliwość przesyłania listów o wadze do 2 kg, miejscowych wezwań płatniczych,
druków bezadresowych i ulotek. Wagę paczek podniesiono do
20 kg i uruchomiono dodatkową usługę – „ekspres”. Reaktywowano też obrót czekowy, a Powszechna Kasa Oszczędności wznowiła swoją działalność. Poczta stała się instytucją
o charakterze bankowym, odbierającą gotówkę, między innymi z urzędów, wypłacającą renty i emerytury. W 1946 r. Poczta
Polska nawiązała współpracę z Polskim Radiem, rozpoczynając
rejestrację abonentów radiofonicznych, wydawanie zezwoleń na
zakup, posiadanie i używanie urządzeń odbiorczych oraz inkasowanie abonamentu.
W pierwszych latach powojennych placówka pocztowa
w Skawinie nie dysponowała sprzętem w postaci datowników, plombownic czy stempli. Używano więc przedwojennych pieczęci urzędowych z orłem w koronie i stempli gumowych z nazwą urzędu. Datę nadania przesyłki dopisywano
odręcznie. Brakowało też znaczków, więc usługi pocztowe
opłacano gotówką.
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Wraz z powojenną odbudową zakładów przemysłowych wzrosła liczba mieszkańców Skawiny i zwiększyło
się zapotrzebowanie na usługi
pocztowo-telekomunikacyjne.
Coraz więcej było również
abonentów telefonicznych –
w 1953 r. odnotowano 50, a 5
lat później – aż 350. W tym Okolicznościowy stempel Urzędu Poczczasie skawińską telekomuni- towego w Skawinie
kację tworzyli: Roman Skołyszewski, Władysław Łach i Zygmunt Karczewski. Funkcję naczelnika poczty w latach 1955–1960 sprawował Jan Szafarczyk.
W 1954 r. zainstalowano system radiofonii przewodowej,
radiofonizując tym samym Skawinę oraz okoliczne wsie: Korabniki, Kopankę, Samborek oraz Tyniec. Wtedy też, aby
przyspieszyć przesyłanie telegramów, wprowadzono dalekopis
współpracujący na początku z Urzędem Pocztowym w Krakowie, a później z wszystkimi urzędami w kraju. Wymiana poczty
wciąż odbywała się na dworcu kolejowym. Praca była niezwykle ciężka, wymagała ogromnego wysiłku. Przesyłki z dworca
na pocztę i odwrotnie przewożono częściowo wózkiem ręcznym, a częściowo furgonem konnym.
W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na
usługi pocztowe zwiększyła się również liczba okienek obsługowych na parterze budynku. Rozszerzono służbę nadawczo-odbiorczą oraz kasową. Urząd Pocztowy był czynny od godziny 8 do 20. Niestety, chętnych do pracy było niewielu. Poczta nie była zmechanizowana, a do tego zarobki pozostawiały
wiele do życzenia.
Lata 1960–1977, kiedy naczelnikiem poczty był Józef Wacław, przyniosły wreszcie wiele nowych rozwiązań i ulepszeń organizacyjno-technicznych. Wymiana przesyłek między
Urzędem Pocztowym w Skawinie a Urzędem Przewozu Poczty
w Krakowie odbywała się już z wykorzystaniem samochodów.
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Stary Urząd Pocztowy nie
był jednak w stanie zaspokoić
potrzeb dwudziestotysięcznej
Skawiny w zakresie usług telekomunikacyjnych i dostarczania przesyłek. Staraniem J.
Wacława powstał więc nowy
obiekt, który oddano do użytku w 1979 r. Nieco później,
bo w 1983 r., otwarto nowoczesną, jak na tamte czasy,
automatyczną centralę telefoniczną o pojemności do 5 tys.
numerów.
W latach 1978–1999 naczelnikiem skawińskiej poczty była
Przesyłka pocztowa z 1846 r. (ze zbio- Halina Klimek. W 1992 r.
rów Jana Liskiewicza)
Urzędy Pocztowo-Telekomunikacyjne podzielono, powstało PPUP „Poczta Polska”, co spowodowało zmianę zakresu
działań placówek, ograniczając go do przesyłania i dostarczania listów oraz paczek. Usługi telekomunikacyjne przejęła Telekomunikacja Polska.
Następne lata i postępujące zmiany gospodarcze w kraju pozbawiły Pocztę Polską monopolu na dostarczanie przesyłek.
W latach 90. ubiegłego wieku powstało wiele firm kurierskich,
co ograniczyło jej dochody.
Aktualnie skawińską pocztą kieruje Kazimiera Maj. Podlegają jej trzy agencje pocztowe: w Skawinie, Sosnowicach i Woli
Radziszowskiej, oraz filia w Radziszowie. W Urzędzie Pocztowym w Skawinie zatrudnionych jest około 50 pracowników.
Swoim zasięgiem skawińska poczta obejmuje prawie 42 tys.
osób.

Aleksandra Mioduszewska

ZWIĄZEK HARCERSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ W SKAWINIE1

U

tworzenie w 1989 r. Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej było odpowiedzią na sytuację, jaka panowała w Polsce
w latach 80. Organizacja ta wyrosła z myśli Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM),
które powstały w 1981 r. i skupiały instruktorów pragnących
powrotu do tradycji harcerstwa przedwojennego, tradycyjnego
prawa i przyrzeczenia oraz przedwojennych symboli. ZHR zerwał z komunistycznymi wpływami w organizacjach harcerskich, wrócił do roty przyrzeczenia i prawa harcerskiego ze
służbą Bogu, Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi na pierwszym
miejscu.
Do Skawiny ZHR trafił za sprawą Aleksandry i Piotra Mioduszewskich, byłych instruktorów ZHP, którzy chcieli swoim
oraz innym dzieciom ze Skawiny pokazać, co to znaczy być
harcerzem, przypomnieć, jak wyglądały prawdziwe obozy harcerskie z własnoręcznie stawianymi namiotami, budowanymi
pryczami i wędrówkami po całej Polsce.
W 2006 r. powstały zalążki dwóch pierwszych drużyn, harcerek i harcerzy. Obydwie zaczęły działać przy Gimnazjum
nr 2 w Skawinie. 22 lutego 2007 r., w Dniu Myśli Braterskiej
ukazał się rozkaz hufcowej Hufca Kraków-Podgórze powołujący 1. Skawińską Drużynę Harcerek „Gniazdo”. Odtąd oficjalnie ZHR zaistniał w mieście. Kilka miesięcy później powołano 1. Skawińską Drużynę Harcerzy „Korzenie”. Pierwszymi
drużynowymi byli ich założyciele: „Gniazda” – przewodniczka
Aleksandra Mioduszewska, natomiast „Korzeni” – przewodnik Piotr Mioduszewski. Obecnie funkcje drużynowych pełnią
1
Artykuł jest fragmentem książki: Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Praca
zbiorowa, Skawina 2014, s. 337–339.

— 19 —

SDH „Korzenie” przed pomnikiem gen. Józefa Hallera we Władysławowie

odpowiednio: podharcmistrzyni Barbara Mioduszewska i ćwik
Jan Łuszczyński.
W 2007 r. skawiński ZHR po raz pierwszy wyjechał na obóz
letni wraz z krakowskim szczepem „Ruczaj”. Skawinianie gościli w Górecku Starym. W kolejnych latach obozy odbywały
się we Wdzydzach Tucholskich, Lubniewicach (z krakowskim
szczepem „Huragan”), w Sadowie koło Mirosławca (obóz zorganizowany wspólnie z Tatrzańskim Obwodem ZHR), w Wilczu niedaleko Wolsztyna (ze szczepem „Puszcza” z Niepołomic). W 2013 r. harcerki ze Skawiny wyjechały na obóz do Karolinowa, natomiast harcerze wzięli udział w wędrownym obozie śladami gen. Józefa Hallera. Ponadto skawiński ZHR co
roku organizuje samodzielne zimowiska, biwaki oraz wycieczki. Bierze też udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak: Zlot
XX-lecia ZHR, Zlot 100-lecia Harcerstwa czy Międzynarodowy Zlot Harcerzy i Skautów „Wicek” zorganizowany z okazji
100. rocznicy urodzin patrona polskich harcerzy, bł. druha Stefana Wincentego Frelichowskiego.
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Wigilia szczepu „Kognia”, grudzień 2012 r.

We wrześniu 2010 r. powstała 1. Skawińska Gromada Zuchowa „Podniebna Kraina”, której drużynową jest wychowanka
„Gniazda”, przewodniczka Aleksandra Łuszczyńska. Gromada
działa na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie. Dzięki niej w Skawinie mógł zostać powołany szczep ZHR. Stało się to w czerwcu 2011 r. – nowo utworzony szczep otrzymał nazwę „Kognia”. Na jego czele stanęła podharcmistrzyni
Aleksandra Mioduszewska HR, jego kwatermistrzem został
zaś podharcmistrz Piotr Mioduszewski HR.
Drużyny ZHR starają się współpracować ze środowiskiem
lokalnym. Dowodem na to są przede wszystkim bohaterowie
drużyn. Ich pełne nazwy brzmią: 1. Skawińska Drużyna Harcerek „Gniazdo” im. Anny Haller oraz 1. Skawińska Drużyna
Harcerzy „Korzenie” im. gen. Józefa Hallera. Imiona bohaterów drużyny zdobywały w kampanii „Bohater”, w czasie której poznały swych przyszłych patronów, odwiedzając miejsca
z nimi związane. Harcerki i harcerze uczestniczą też w obchodach świąt narodowych.
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Lilijka ZHR

Harcerze ZHR podczas VIII kwesty

Istotnym elementem pracy harcerskiej jest służba drugiemu
człowiekowi. Od samego początku istnienia drużyny ZHR ze
Skawiny włączają się w akcje zbiórki żywności organizowane
przez banki żywności, które w naszym mieście koordynowane są przez Jadłodajnię dla Ubogich im. ks. Walentego Troski.
W 2014 r. harcerze ZHR aktywnie włączyli się w coroczną kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków skawińskich
cmentarzy organizowaną przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny.
Poprzez szerzenie pięknych ideałów harcerskich instruktorzy
ZHR starają się wpływać na wychowanie młodzieży dla dobra niej samej, ale także dla dobra jej małej i wielkiej Ojczyzny.
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Barbara Bierówka

22 MIESIĄCE I 1 DZIEŃ W UKRYCIU
Rozmowa z Tadeuszem Toszą, świadkiem historii, synem
odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

T

adeusz Tosza urodził się 4 września 1931 r. w Radziszowie.
Tuż przed jego ósmymi urodzinami wybuchła II wojna
światowa. Rodzice pana Tadeusza należeli do nieco zamożniejszych mieszkańców Radziszowa. Jego ojciec, Wincenty Tosza
(1888–1971), przed wojną był policjantem śledczym, pracował
przy ul. Kanoniczej w Krakowie na komisariacie „Pod telegrafem”. Pochodził z Jaworzna. Po wybuchu wojny zrezygnował
z pracy, ponieważ nie chciał współpracować z Niemcami. Z racji swojego miejsca urodzenia i wychowania nie tylko znał język
niemiecki, ale i niemiecką mentalność. Nie podobała mu się niemiecka polityka, to, co działo się w Niemczech od momentu objęcia władzy przez Adolfa Hitlera. Po agresji Niemiec na Polskę
Wincenty osiadł w Radziszowie, skąd pochodziła jego żona
Aniela Tosza z d. Janik (1900–1983). Tadeusz z rodzicami
mieszkał w dużym, murowanym, parterowym domu w centrum
wsi, niedaleko rzeki Skawinki, linii kolejowej i cmentarza parafialnego. Na polskiej przedwojennej wsi w okolicach Krakowa
dominowały wówczas małe, drewniane domy; często w jednym
budynku mieściła się część mieszkalna, obórka dla zwierząt
i stodoła. Państwo Aniela i Wincenty Toszowie w czasie wojny
udzielili schronienia Stanisławowi Hojdzie (1909–1996), Żydowi z Krakowa, który uciekł z obozu w Płaszowie. Ukrywał się
w ich domu w latach 1943–1945, łącznie 22 miesiące i 1 dzień.
W 1991 r., dzięki staraniom Ocalonego i jego rodziny, Aniela
i Wincenty Toszowie zostali odznaczeni tytułem i medalem
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata1.
1
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (Chasid Umot ha-Olam, תומוא דיסח
 – )םלועהnajwyższe izraelskie odznaczenie cywilne przyznawane osobom pocho-
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Żadne z nich nie doczekało tego dnia; w ich imieniu medal
odebrał syn, Tadeusz Tosza, który był również bardzo zaangażowany w pomoc ukrywającemu się. Uroczystość została zorganizowana w 1992 r. w Krakowie.
Barbara Bierówka: Czy pamięta Pan wybuch II wojny światowej? Jakie obrazy z tamtych dni utrwaliły się w pańskiej pamięci?
Tadeusz Tosza: Miałem wtedy 8 lat, zapamiętałem różne wydarzenia, np. wysadzenie mostu na Skawince przez polskich
żołnierzy, zniszczenia od wybuchu w naszym kościele parafialnym, a przede wszystkim ucieczki całych rodzin lub mężczyzn w pierwszych dniach września 1939 r. Ludzie w obawie przed Niemcami wyruszali w kierunku wschodnim. Pamiętam obawy i napięcie wśród ludzi, którzy nie wiedzieli, co
mają zrobić, gdzie się schronić, chcąc ratować rodzinę. Ludzie
powtarzali sobie straszne opowieści o okrucieństwie Niemców
i to wzbudzało strach. Panował chaos, uciekinierzy szli razem
z wojskiem, przez co byli narażeni na ataki Niemców. Po kilku, a czasem po kilkunastu dniach radziszowianie zaczęli wracać i znów krążyły opowieści o tym, co działo się w drodze. Pamiętam z opowiadań starszych, że zginęła w czasie tej ucieczki
Maria Gustab, nie wrócił też Antoni Góralik. Z wojny wrześniowej nie wrócili – jak pamiętam – Władysław Pająk, Kazimierz Krupnik, Stanisław Cagaszek. Moja rodzina nie zdecydowała się na ucieczkę i pozostała na miejscu. Ci, co pozostali
dzenia nieżydowskiego, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów przed
śmiercią w czasie II wojny światowej. Osoba uznana za Sprawiedliwego odznaczana jest specjalnie wybitym medalem z jej imieniem i nazwiskiem, dyplomem honorowym, a jej nazwisko uwiecznia się na Murze Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem w Jerozolimie. Tytuł nadawany jest od 1963 r. przez
kapitułę działającą przy Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Na medalu widnieje napis „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. Odznaczenie otrzymało już 25 271 osób, w tym 6 454
Polaków – stan na dzień 1 stycznia 2014 r. [wszystkie przypisy pochodzą od Autorki wywiadu].

— 24 —

Aniela Tosza

Wincenty Tosza

w Radziszowie, kryli się w czasie ostrzału w piwnicach. Na
szczęście nic się tu nie stało, wieś nie została spalona ani zniszczona, ludzie mieli dokąd wracać.
Jak wyglądało życie w Generalnym Gubernatorstwie na
przykładzie Radziszowa?

Państwo Hojdowie z synem Markiem, Kraków 1947 r.
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Ludzie byli odcięci od świata i wiadomości, bo nie było żadnych gazet, tylko niemieckie albo – jak to mówili – „gadzinówka”. Jeśli ktoś przed wojną miał radio, to musiał
oddać. O zarobek było bardzo trudno, panowała drożyzna. Od samego początku okupacji była straszna bieda
w miastach i na wsiach, tak zatem było i w Radziszowie. Niemcy wyznaczali kontyngenty, które należało odstawiać. Sołtys i wskazani przez Niemców urzędnicy gminni
mieli pilnować, żeby chłopi przestrzegali ustaleń. Trzeba było
odstawiać płody rolne, takie jak: zboże, ziemniaki, groch, [także] mleko, jaja, tłuszcze, żywy inwentarz: krowy, cielęta, świnie,
kury lub inne ptactwo domowe. Zwierzęta były zakolczykowane i zarejestrowane. Nie wolno było hodować i zabijać dodatkowych, niezarejestrowanych zwierząt gospodarskich, bo groziły za to surowe kary. Nie było sklepów z żywnością takich
jak dzisiaj. Na targach też nie było wyboru. Wprowadzono
kartki na żywność, ale trudno było je zrealizować. Zdobywanie jedzenia było wówczas bardzo trudne, co dla współczesnej młodzieży jest niemożliwe do wyobrażenia. Ludzie starali
się mimo wszystko jakoś kombinować i zdobywać jedzenie, by
nakarmić rodzinę. Używano żaren, mielono w nich zboże, najczęściej nocami, bo było to zakazane. Nie można było kupić
wielu potrzebnych rzeczy, ubrań, butów, dlatego handlowano
starzyzną i czym się dało, żeby zdobyć środki do życia. Nie było
skóry na buty, chodziło się w drewniakach. Bardzo trudno było
o opał na zimę, nie było węgla w sprzedaży.
Czy mieszkańcy bali się Niemców? Czego najbardziej się
obawiano?
Bali się, bo żeby przeżyć, byli zmuszeni łamać „prawo” i ryzykować. Jak mówiłem, używali zakazanych żaren do mielenia,
dokonywali zakazanych ubojów zwierząt hodowanych bez rejestracji, zrzucano węgiel z wagonów wzdłuż torów kolejowych,
a za to groziła śmierć. Niemcy kontrolowali drogi, tory kolejowe, często byli obecni we wsi, gdyż tu mieściła się gmina do
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1942 r. Był w Radziszowie też posterunek granatowej policji,
więc człowiek musiał mieć się na baczności. Bano się wywózek na roboty do Niemiec, niektórzy uciekali i kryli się, inni
szukali jakiegoś zatrudnienia, żeby ich nie zabrano. Duże ryzyko niosła każda podróż do Skawiny czy Krakowa, bo Niemcy
urządzali łapanki i można było stracić wolność bez żadnej winy,
ale ludzie ryzykowali, bo zmuszało ich do tego życie. Trzeba
było coś jeść, ludzie jeździli do miasta z jakimiś produktami,
żeby je sprzedać i kupić inne potrzebne produkty, których nie
dało się rady samemu zrobić. W Radziszowie działali aktywnie partyzanci, więc Niemcy śledzili mieszkańców, czy „leśnym”
nie pomagają. Ale ludzie obawiali się nie tylko Niemców, bali
się też swoich sąsiadów, którzy z biedy, chęci zysku, [ze] strachu, szantażowani czy z jeszcze innych powodów mogli donosić władzom niemieckim o zakazanej działalności. Niemcy
przyjeżdżali i odjeżdżali, sąsiedzi byli na co dzień. Ale trudno
tutaj generalizować, każdy mieszkaniec miał inne doświadczenia. To były ciężkie czasy.
Jak wyglądało życie pańskiej rodziny na co dzień? Proszę
opowiedzieć o tym, co Pan pamięta z tamtych czasów.
Po rozpoczęciu wojny mój ojciec zrezygnował z pracy w policji, ponieważ nie chciał współpracować z Niemcami. Nie darzył
ich zaufaniem i sympatią. Obawiał się, że polska policja zostanie od nich uzależniona i przeznaczona do jakiejś „brudnej roboty”. Zajął się pracą w gospodarstwie, żeby móc wyżywić rodzinę i zdobyć środki do życia. Żyliśmy skromnie i biednie, jak
wszyscy. Niemcy wskazywali domy, do których kwaterowano
niemieckich żołnierzy, przyjeżdżających czasem na krótki odpoczynek lub na inspekcje i kontrole. Nie można było wtedy
odmówić. Sołtys przynosił nakaz i należało się podporządkować. Tak było też w przypadku mojej rodziny. Nasz dom był
murowany, większy niż inne w Radziszowie, toteż oficerowie
lub żołnierze niemieccy często u nas kwaterowali. My musieliśmy się wówczas usunąć do malutkiego pomieszczenia, bo nie
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Rodziny Toszów i Hojdów spotkały się po latach w Kanadzie

było dla nas miejsca w naszym własnym domu. Mój ojciec znał
język niemiecki, więc mógł się z nimi porozumieć bezpośrednio, wiedział, czego oni sobie życzyli i jak mamy się zachować,
żeby nie narazić się na kłopoty.
Czy pamięta Pan żydowskich mieszkańców Radziszowa? Jaki
los ich spotkał?
W Radziszowie przed wojną mieszkało kilka rodzin żydowskich. Ja najbardziej zapamiętałem rodzinę Blumy Goldstein.
We wsi mówili na nią „Blima od Warszawy”. Prowadziła ona
sklep i mieszkała w tzw. kamienicy, czyli późniejszym domu
nauczyciela2. Ten dom należał do nich, a przed wojną wyglądał nieco inaczej. Nie był otynkowany, miał zabudowaną werandę, gdzie podobno modlili się Żydzi. Tak się mó2

Dziś jest to ul. Jana Pawła II 1.
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wiło w Radziszowie. Chodziłem jako dziecko do tego sklepu
z mamą i sam, pamiętam panią Blumę, która bardzo lubiła
dzieci i częstowała je cukierkami. Ta rodzina żyła w wielkiej
zgodzie z radziszowianami, z tego co wiem, byli lubiani, nigdy nie słyszałem o nich złego słowa. Zostali wysiedleni –
jak wszyscy inni – chyba w 1942 r. do Skawiny, a później
wywiezieni dalej i zginęli. Podobno ocalał jeden mieszkaniec
tej kamienicy, mówiono, że po wojnie przyjechał, ale nie zatrzymał się na dłużej.
Ksiądz Kalicki w Kronice parafialnej zapisał: „W lecie 1942 r.
ściągnięto Żydów z okolic Skawiny, Kalwarii w liczbie kilku
tysięcy do miasta Skawiny ze wszystkiem dobytkiem, część
została zastrzelona, a większość wywieziona pociągiem”3.
Czy jako dziecko był Pan świadkiem tych wydarzeń, co Pan
zapamiętał?
Te obrazki pamiętam, starsi mówili, że są to Żydzi z Kalwarii
Zebrzydowskiej. Staliśmy i patrzyliśmy na ciągnące [się] sznury wozów z dobytkiem, całe rodziny siedzące na nich lub idące obok. Dużo osób przyglądało się temu, trudno takie rzeczy zapomnieć. Mówiono, że wyjeżdżają oni na inne miejsce
osiedlenia. Chyba nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że to
ich ostatnia droga, że wszyscy jadą na śmierć. To się chyba nie
mieściło ludziom w głowach. Nie pamiętam żadnych wypowiedzi czy komentarzy ludzi obserwujących, byłem pewnie za
młody, by zwrócić na nie uwagę. Zapamiętałem jeszcze takie
tragiczne wydarzenie, jak zastrzelenie kilku ludzi obok naszego
3
20 stycznia 1942 r. miała miejsce konferencja w Wannsee, czyli spotkanie
prominentnych funkcjonariuszy państwowych III Rzeszy z Reinhardem Heydrichem. Tematem omawianym w czasie tej tajnej konferencji było podjęcie „wszelkich niezbędnych przygotowań do globalnego rozwiązania kwestii żydowskiej na
europejskim obszarze wpływów niemieckich, czyli Ostateczne Rozwiązanie Europejskiej Kwestii Żydowskiej”. Protokolantem był Adolf Eichmann. Wydarzenie to przesądziło o dalszych losach Żydów w okupowanych krajach. Szacuje się,
że w Polsce życie straciło około 3 mln polskich Żydów.
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cmentarza. Mówiono, że byli to ukrywający się Żydzi, których
złapano. Podobno wyrok wykonali wspólnie Niemcy i granatowi policjanci. Wśród zabitych były również kobiety. Pamiętam,
że długo nie byli pochowani, a ludzie chodzili oglądać zwłoki.
Podobno ktoś nawet zabrał odzież i buty tym zabitym. Niestety nie wiem, kim byli ci zabici ludzie, gdzie zostali złapani ani
gdzie zostali później pochowani. Ci, którzy mogliby to wyjaśnić, już dawno nie żyją.
Kim był Stanisław Hojda, który znalazł schronienie w waszym domu? Co Pan wie na jego temat?
Stanisław Hojda naprawdę nazywał się Samuel Berkowitz.
Przed wojną był kuśnierzem, mieszkał w Krakowie przy ul. Celnej. Pochodził z licznej rodziny, miał dziesięcioro rodzeństwa.
Jego matka Rachela była już babcią, kiedy urodziła swoje ostatnie dziecko. Mieli dużą rodzinę, lecz wojnę przeżyła tylko
trójka: Stanisław, jego siostra Mala i najmłodszy brat Schlomie – Stefan. Przeżyli również jeszcze siostrzeniec i siostrzenica, ale nie znam szczegółów. Jego siostra Mala, która straciła męża i trójkę dzieci, przeżyła w obozie koncentracyjnym na
terenie Niemiec i trafiła na kwarantannę do Szwecji, brat Stefan zaś przeżył w ZSRS. Kiedy zlikwidowano getto krakowskie, Stanisław trafił do obozu w Płaszowie, ale nie chciał tam
zostać, bał się śmierci. On chciał żyć, bo miał narzeczoną Fryderykę Fuchs, która trafiła do KL Auschwitz. Stanisław uciekł
z obozu w Płaszowie, ale ja nie znam bliższych okoliczności
tej ucieczki. Myślał o ukrywaniu się, zmienił prawdopodobnie
wtedy swoje nazwisko na Hojda. To było nazwisko panieńskie
jego matki. Zdecydował tak, bo było ono nieżydowskie i mogło zwiększyć szanse na przeżycie. Znalazł kryjówkę w kamienicy w Rynku Podgórskim w Krakowie u swojego znajomego
dozorcy, pana Wojnarowskiego.
Jak to się stało, że Stanisław Hojda trafił do domu pańskich
rodziców? Czy był ich znajomym przed wojną?
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Stanisław Hojda nie był naszym znajomym, był obcym człowiekiem. Znajomym mojego ojca był natomiast pan Wojnarowski, dozorca z Krakowa. Ten człowiek zrobił Stanisławowi skrytkę w podłodze w swoim mieszkaniu, ale ukrywanie się
tam było trudne. Dozorcówka była mała, ciągle przychodzili
tam różni ludzie, Polacy i Niemcy. Wojnarowski był ubogim
człowiekiem i trudno mu było wyżywić rodzinę oraz, dodatkowo, ukrywającego się Stanisława, ale nie chciał pozostawić go
bez pomocy. Jak mówiłem, ten dozorca znał mojego ojca przed
wojną i skontaktował się z nim, bo chciał znaleźć ukrywającemu się bezpieczniejsze miejsce. Uznał, że może na wsi będzie łatwiej przeżyć, łatwiej zdobyć jedzenie i ukryć się przed
Niemcami. Ojciec nie od razu się zgodził, obawiał się, bo wiedział, jak zresztą wszyscy, jakie mogą być tego konsekwencje.
Postanowił jednak naradzić się z moją mamą i kiedy usłyszał
od niej, że trzeba pomóc temu człowiekowi, pojechał do Krakowa i przywiózł go do naszego domu.
Za ukrywanie i pomoc Żydom w okupowanej Polsce groziła
śmierć. Jak wyglądała ta podróż?
Ojciec zdecydował się na podróż koleją, ponieważ była najlepszą i najszybszą, chociaż jednocześnie niebezpieczną możliwością dotarcia na miejsce. Mimo zagrożenia w tłumie łatwiej się ukryć. Przez Radziszów przebiega linia kolejowa do
Zakopanego. Około 3 km od naszego domu był przystanek
kolejowy – PKP Radziszów4. Na dworzec w Płaszowie [ojciec i Stanisław Hojda] dotarli razem, ale szli w pewnej odległości ze względów bezpieczeństwa, żeby nikt nie skojarzył,
że idą razem, i nie śledził ich. Ojciec był przedwojennym policjantem, mógł być w Krakowie rozpoznawalny, a Stanisław
miał semickie rysy twarzy. Dla nikogo nie było tajemnicą, że
Żydzi mieli różnych wrogów, byli to nie tylko Niemcy, ale
czasem też granatowi policjanci, no i oczywiście szmalcow4

Przystanku Rzozów na styku ul. Brzegi i Kolejowej wówczas nie było.
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nicy, którzy szantażowali ich, a czasami jeszcze denuncjowali
Niemcom. Tak więc [zarówno] ojciec, jak i Stanisław Hojda musieli się kamuflować. Na dworcu w Płaszowie miało
miejsce dramatyczne wydarzenie. Stanisław został przez kogoś rozpoznany i zatrzymany. Zatrzymali go chyba granatowi
policjanci, nie pamiętam tego dobrze. Pociąg miał już nadjechać, a oni nie chcieli go wypuścić. Stanisław Hojda chyba ich przekupił resztką pieniędzy, jakie posiadał, i w końcu wypuścili go. Podróż pociągiem przebiegła już bez przeszkód, nikt nie zwrócił na nich uwagi. Jechali wieczorem.
Przebycie 3-kilometrowego odcinka drogi, z przystanku kolejowego w Radziszowie do naszego domu, też stanowiło problem. W okolicach Radziszowa działała partyzantka, toteż
Niemcy często patrolowali wieś i nie można było iść drogą.
Poza tym ojciec uznał, że lepiej, kiedy nikt nie będzie widział
Stanisława Hojdy zmierzającego do jego domu. Nie można było też iść wzdłuż torów kolejowych, ponieważ patrolowały je niemieckie służby ochrony kolei. Ojciec wybrał taką
drogę, żeby uniknąć spotkania z kimkolwiek, szli zatem polami, łąkami, po krzakach, zaroślach i tak bezpiecznie dotarli
do domu. Nikt ich nie widział i nikt się w tamtym czasie nie
dowiedział, że rodzice przyjęli pod swój dach człowieka, który według niemieckich rozporządzeń nie miał prawa żyć, tylko dlatego, że był Żydem.
Gdzie zamieszkał człowiek, który był ukrywany przez pańskich rodziców?
Nad częścią mieszkalną naszego domu był strych, na którym
przechowywało się siano. W tym sianie została wykopana jama
i w niej w ciągu dnia siedział Stanisław. Trzeba sobie uzmysłowić tę sytuację: w domu stacjonują żołnierze niemieccy, jak już
o tym wspominałem, w pobliżu często pojawiają się niemieckie służby kolejowe, ponieważ dom stoi blisko torów, niemieckie patrole, w niedalekim sąsiedztwie mieszka sołtys, a w domu
na strychu ukrywa się Żyd. Ale nasz strych okazał się dla nie— 32 —

go bezpiecznym schronieniem przez 22 miesiące i 1 dzień, jak
on sam wyliczył.
Jak wyglądało codzienne życie ukrywającego się człowieka,
na czym polegała wasza pomoc?
Stanisław w ciągu dnia musiał siedzieć cichutko w tym sianie.
Był świadomy, że jakieś odgłosy mogą go zdradzić. W jamie miał miejsce do spania, na dzień trochę się wygrzebywał na powierzchnię. Bardzo męczyła go bezczynność i bezruch, przecież był to młody, zdrowy mężczyzna. Pan Wojnarowski przywoził z Krakowa książki i Stanisław całymi dniami czytał, bo to pozwalało skrócić czas i zabić nudę. Dostawał
od nas posiłek, bardzo często zaniesienie posiłku było moim
obowiązkiem. Zanosiłem mu również wspomniane książki.
Pomagałem ojcu zabezpieczać kryjówkę. Siano ze strychu
było przecież użytkowane jako karma dla zwierząt. Stanisław
Hojda w dzień nie mógł opuszczać strychu. Potrzeby fizjologiczne mógł załatwiać najczęściej po zmroku, wtedy też wychodził na chwilę z ukrycia, ale był bardzo ostrożny. Jak wspominał później po latach, ukrywanie się spowodowało, że potrafił kontrolować swój organizm. Stanisław miał ogromną wolę
życia, chciał znowu spotkać się ze swoją narzeczoną, założyć
rodzinę i – jak często wspominał – to było dla niego motywacją, trzymało go przy życiu.
Wspominał Pan, że nikt nie widział Stanisława Hojdy zmierzającego do waszego domu. Kto zatem wiedział o ukrywającym się u was człowieku? Czy były jakieś niebezpieczne
sytuacje, które mogły zakończyć się dla niego i dla was tragicznie?
O ukrywającym się Stanisławie Hojdzie wiedzieli moi rodzice, ja i pan Wojnarowski z Krakowa. Żaden nasz krewny ani
nikt inny nie wiedział o tym. Tę tajemnicę udało się utrzymać
do końca. Miałem 12 lat, kiedy do nas przyszedł, a pozostał
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prawie 2 lata. Byłem dorastającym chłopcem, miałem kolegów,
z którymi się spotykałem i bawiłem. Nie mogłem ich przecież unikać, ale z drugiej strony musiałem być bardzo ostrożny, żeby z niczym się nie zdradzić. Pamiętam taką sytuację,
kiedy w czasie jakiejś zabawy z kolegami obok naszego domu
jeden z nich krzyknął, że zobaczył na strychu człowieka. Starałem się to zlekceważyć, wmówić mu, że to przywidzenie, ale
on się strasznie upierał. Poszliśmy chyba wtedy na ten strych,
ale oczywiście nikogo tam nie było. Ten epizod był dla wszystkich przestrogą, należało być jeszcze bardziej ostrożnym. Najbardziej niebezpiecznie było wtedy, kiedy Niemcy robili obławę
na partyzantów, przeszukiwali domy i budynki gospodarskie.
U nas też była kontrola, przeszukiwano strych, ale siano trochę utrudniało, więc Niemiec widłami je nakłuwał. Na szczęście nie dosięgnął Stanisława, który był zakopany trochę głębiej. Było to wydarzenie, które bardzo nas wszystkich wystraszyło, ale opatrzność Boża czuwała nad nami. Podobno był też
taki człowiek, który domyślał się, że ukrywamy kogoś, obserwował nasz dom, ale na szczęście nic nie wypatrzył. Wszystko
szczęśliwie się skończyło.
Kiedy Stanisław Hojda opuścił kryjówkę? Gdzie się wówczas udał?
Tuż przed nadejściem frontu w styczniu 1945 r. wszyscy poukrywali się po piwnicach. Mój tata był u sąsiadki, pani Łatowej, a ja z mamą u wujka Janika. Zaraz po przejściu frontu Stanisław Hojda wyszedł z ukrycia, dał znać mojemu ojcu i pojechał do Krakowa. Można powiedzieć, że zniknął, nie żegnał się
wtedy z nami specjalnie. On bardzo się spieszył, bo chciał odnaleźć swoją narzeczoną i rodzinę. To były jeszcze ciągle niebezpieczne i niepewne czasy, myślę, że nie chciał nas też narażać, wolał się usunąć. Człowiek zawsze ma nadzieję, wierzy, że
przeżyje, że spotka się z bliskimi. Marzenie Stanisława Hojdy
spełniło się, jego narzeczona Fryderyka przeżyła wojnę i wróciła z obozu koncentracyjnego w Niemczech, z amerykańskiej
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strefy okupacyjnej. On ponoć ciągle chodził na dworzec i dowiadywał się, kiedy przyjedzie jej pociąg. Podobno przywitał
ją na peronie i ubrał w specjalnie przygotowane dla niej futro,
mimo że była zawszona i brudna po tej podróży. Taką opowieść zawsze oboje później wielokrotnie powtarzali. Stanisław
i Fryderyka pobrali się chyba jesienią 1945 r. On razem ze
szwagrem Henrykiem Fuchsem prowadził zakłady kuśnierskie
w Rynku Podgórskim i przy ul. Kalwaryjskiej. Jesienią 1947 r.
Stanisław i Fryderyka zdecydowali się na emigrację. Nie czuli
się dobrze w Polsce, mieli dużo tragicznych wspomnień, wielu członków ich rodzin i krewnych zginęło. Najpierw wyjechali
do Izraela, a później do Kanady, gdzie zamieszkali na stałe, tam
dzisiaj żyją ich potomkowie. Dochowali się dwójki dzieci, syna
Marka i córki Shelley, na świat przyszły też wnuki.
Kiedy krewni czy sąsiedzi dowiedzieli się o tym, że pańscy
rodzice ukrywali u siebie Żyda? Jaka była ich reakcja?
To też było zaraz po przejściu frontu w 1945 r. Kiedy Stanisław
Hojda wyszedł z ukrycia i pobiegł do pani Łatowej, żeby poinformować tatę o swojej decyzji, że jedzie do Krakowa, przestało to już być tajemnicą. Po Radziszowie powoli zaczęła się
rozchodzić plotka, że „Toszowie przechowywali Żyda”. Wiem,
że we wsi było lekkie poruszenie. Do nas osobiście, twarzą
w twarz, nikt nic nigdy nie powiedział, nic nie komentował.
A co ludzie plotkowali o nas między sobą, to nie wiadomo…
Nigdy się tym nie interesowałem.
Jak układały się po wojnie relacje między wami jako Ratującymi a Ocalonym?
Stanisław Hojda nie zapomniał o nas. Był zawsze bardzo
wdzięczny naszej rodzinie i często to podkreślał w czasie spotkań i rozmów, traktował nas jak swoich najbliższych krewnych. Tę wdzięczność przede wszystkim chciał okazać, pomagając mi nauczyć się zawodu kuśnierza, przyjmując mnie na
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praktykę do swojego zakładu, użyczając pokoju, kiedy chodziłem do szkoły w Krakowie. Utrzymywał z nami kontakt, również po wyjeździe z Polski. Zaprosił mnie do siebie do Kanady w 1968 i 1989 r. On przyjechał do Polski na wycieczkę na przełomie 1987 i 1988 r., i również odwiedził naszą
rodzinę. Odwiedziła nas także jego córka Shelley z mężem
Michaelem Livermanem na początku lat 90., kiedy zwiedzali Europę. W 2001 r. odwiedziła nas jego wnuczka Melissa,
która przyjechała również na wycieczkę do Polski. Kontakt
z rodziną Hojdów utrzymuje też moja córka mieszkająca w Kanadzie. Stanisław z własnej inicjatywy czynił starania o przyznanie medalu naszej rodzinie, gdy tylko pojawiła
się taka polityczna możliwość5, aby podkreślić również w ten
symboliczny sposób swoją wdzięczność. Bardzo chciał, żebym
ja też został uhonorowany, ponieważ pamiętał i doceniał moją
pomoc i moją postawę w tamtym trudnym okresie, mimo że
byłem dorastającym chłopcem. Kapituła medalu zdecydowała
jednak, że odznaczenie przyzna tylko moim rodzicom. Takie
są reguły. W czasie spotkań ze Stanisławem Hojdą rozmawialiśmy często i o tamtych ciężkich czasach. Hojdowie jak wiele innych rodzin żydowskich doświadczonych wojną patrzyli
na Polskę jako na miejsce, gdzie spotkała ich wielka krzywda,
miejsce, które jest cmentarzem. Ale Stanisław podkreślał również zawsze, że to w Polsce spotkał ludzi, którzy uratowali mu
życie. Hojdowie nie byli religijni, Stanisław mówił, że podczas
wojny przeżył kryzys wiary.
Kiedy i gdzie odbyła się uroczystość wręczenia medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata?
Uroczystość odbyła się w 1992 r. w Krakowie w auli Akademii
Rolniczej. Moi rodzice nie dożyli tej chwili, a szkoda. Ale tak
W 1967 r. Polska pod wpływem ZSRR zerwała stosunki dyplomatyczne
z Izraelem, zostały one wznowione dopiero 27 lutego 1990 r. przez rząd Tadeusza
Mazowieckiego. Tym samym na kilkanaście lat zawieszono procedurę przyznawania medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla Polaków.
5
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bywa w życiu. Oni nie zrobili tego dla żadnego medalu, tylko
dlatego, że tak im kazało sumienie. Nikt w tamtym czasie nie
myślał o medalach ani zaszczytach, kto i kiedy miałby je przyznawać? Najważniejsze słowa usłyszeli od Stanisława. W czasie uroczystości w Krakowie wręczono medale przedstawicielom 20 rodzin udzielających pomocy ludności żydowskiej. Pamiętam, że brało w niej udział dużo gości, przede wszystkim było dużo młodzieży. Medale wręczał ambasador Izraela
w Polsce. Była to bardzo wzruszająca chwila dla wszystkich, dla
mnie również. Trudno mi o tym mówić. Medal i dyplom mają
dla mnie i dla mojej rodziny bardzo dużą wartość.
Żyjemy współcześnie w bardzo niespokojnych czasach, na
świecie ciągle toczą się wojny, wśród ludzi jest dużo nienawiści. Za naszą wschodnią granicą od dłuższego już czasu panuje bardzo napięta sytuacja i giną ludzie. Co chciałby Pan
przekazać młodym ludziom z perspektywy swoich doświadczeń życiowych na zakończenie naszej rozmowy?
Żeby ludzie szanowali się nawzajem, żeby kierowali się przykazaniem miłości: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.
Niezależnie od tego, jakiego jest pochodzenia czy wyznania.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Barbara Bierówka

Stanisław Cinal, ks. Przemysław Mardyła

OD MALARZA DO ZBRODNIARZA:
HERMANN PAHLKE, KOMENDANT
SONDERDIENSTU W SKAWINIE

W

monografii parafii skawińskiej, która ukazała się jesienią
2014 r.1, pojawiła się wzmianka o funkcjonariuszu SS
komendancie Sonderdienstu na terenie Skawiny Hermannie
Pahlkem, który po wojnie jako jedyny został osądzony i skazany za przestępstwa popełnione w czasie okupacji na terenie
Skawiny. Na akta tej sprawy natrafił autor publikacji poświęconej parafii skawińskiej podczas kwerendy w archiwach2. Nie
sposób było jednak w wymienionej wyżej publikacji omówić
szczegółowo życiorysu Hermanna Pahlkego. W niniejszym artykule pragniemy zatem przedstawić i zanalizować związki
tego człowieka z naszym miastem.
SKROMNY MALARZ
Hermann Pahlke urodził się 10 I 1890 r. w niewielkiej miejscowości Klein Döhren opodal Hannoweru. Edukację zakończył na ośmiu klasach szkoły ludowej, zdobywając zawód
malarza pokojowego. Jako kilkunastoletni młodzieniec uczestniczył w I wojnie światowej, po której zakończeniu – jak większość Niemców – nosił zapewne w sobie syndrom narodowej
klęski. Po wojnie założył rodzinę, miał dwoje dzieci, i prowadził zakład malarski w liczącym ponad 100 tys. mieszkańców
Braunschweig (ok. 40 km od Hannoweru). Chwytliwa propaganda Hitlera, w której roztaczano nad niemieckim społeczeństwem wizję budowy „nowych, wielkich Niemiec”, wpływała
1
Ks. P. Mardyła, Parafia Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. 650 lat historii, Kraków 2014, s. 267.
2 Tamże.
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Hermann Pahlke po aresztowaniu

też na Pahlkego. Jako ochotnik – mający wówczas 42 lata –
w 1932 r. zapisał się do NSDAP (Narodowosocjalistycznej
Niemieckiej Partii Robotników) oraz do paramilitarnej organizacji SS (Schutzstaffel der NSDAP, czyli oddziałów ochronnych NSDAP). Podczas procesu sądowego na rozprawie 24 V
1948 r. powiedział: „zapisałem się do NSDAP i do Allgemeine SS […] dlatego, bo wszyscy Niemcy wstępowali do partii”3.
II WOJNA ŚWIATOWA
Wraz z wybuchem II wojny światowej Pahlke został zmobilizowany i powołany do służby wojskowej w stopniu scharfürera (sierżanta). Oddelegowano go najpierw jako strażnika
do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, gdzie przebywał od 1 IX 1939 do 15 XI 1939 r. Następnie był komendantem magazynów broni w Krakowie – na Błoniach
3 Protokół Rozprawy Głównej przed Sądem Okręgowym w Krakowie z dnia
24 V 1948 roku, IPNKr, 502/1328, k. 77.
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Karta indentyfikacyjna Hermanna Pahlkego

(1 XII 1939–15 IV 1940). W tym okresie wcielono go do
Waffen SS. Warto wspomnieć, że w czasie wojny każdy szeregowiec SS miał możliwość w ciągu dwóch lat awansować do stopnia oficerskiego, o ile tylko wykazywał się stosownym „poświęceniem” w służbie wojskowej. Kolejną placówką scharfürera Pahlkego był Lublin, gdzie na terenie koszar pełnił funkcję wartownika (20 IV 1940–31 III 1941).
Z Lublina 1 IV 1941 r. został skierowany jako komendant
ochrony niemieckiej komisji poboru koni na front wschodni,
do miasteczek Generalnego Gubernatorstwa, m.in. do Wieliczki i Bochni. Od 1 VI do 15 IX 1941 r. pełnił funkcję
w okupowanej Skawinie (niem. Konradshof ) komendanta
Sonderdienstu, tzw. policji pomocniczej ds. ochrony i zabezpieczenia administracji niemieckiej. Siedziba Sonderdienstu
mieściła się na terenie fabryki Francka; oddział policji składał się z 8 funkcjonariuszy – folksdojczy.
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KOMENDANT SONDERDIENSTU W SKAWINIE
W czasie pobytu w Skawinie Pahlke był już „doświadczonym”
funkcjonariuszem SS. Wspólnie z urzędującym (z nadania
władz okupacyjnych) komisarzem miasta (Stadtkommissarem)
Weberem ustalili zakres działań miejscowego oddziału Sonderdienstu. Do jego zadań należało: ochrona niemieckich urzędników administracyjnych; kontrola cen na targowisku; zwalczanie wolnego (czyli nielegalnego) handlu; nadzór nad obowiązkowymi kontyngentami zboża, mięsa i mleka oraz składanie
meldunków (8–10 tygodniowo) komisarzowi miasta z wykonania powierzonych zadań. Dowódca batalionu AK „Biedronka” w Skawinie kpt. Franciszek Guzik tak opisał handel na skawińskim rynku w czasie okupacji:
W czwartek, w marcu 1941 roku, spotkałem się na rynku w Skawinie z Władysławem Nazimem – dyr. Spółdzielni Rolniczej w Skawinie, który był jej założycielem. Był to dzień targowy, pochmurny, zimny i dżdżysty. Ludzie będący
na targu byli licho ubrani, zmarznięci i wynędzniali. Oficjalny handel był bardzo
ograniczony, bo nie było czym handlować, gdyż kontyngenty nałożone przez
okupanta zubożyły ludność wiejską, więc sprzedawano to, co kto miał jeszcze
do pozbycia lub kupowano co było najpotrzebniejsze. Wszyscy mieli twarze
wystraszone, bo co chwilę ukazywały się patrole złożone z żandarmerii i Sonderdienstu. Kilkoro ludzi handlujących zaaresztowano, którzy niezbyt ostrożnie
sprzedawali swoje towary. Obserwowaliśmy z Nazimem z bramy jednego z domów rynek i setki ludzi. W pewnym momencie p. Nazim zapytał mnie, czy pamiętam co tu na tym rynku w dzień targowy było różnorodnego towaru i wysokiej jakości, a dziś wszyscy pragną coś kupić, a tymczasem oprócz ciuchów nie
ma nic. Gdyby wieś nie przemyciła trochę żywności, miasto zginęłoby z głodu.
Na pytanie odpowiedziałem, że dziś jeszcze widzę ten ruch i zgiełk oraz ludzi
kupujących i sprzedających dobry towar, czegośmy wówczas nie doceniali. Jak
to było dawno i niedawno?4

W lipcu 1941 r. władze okupacyjne miasta i gminy Skawina
ogłosiły dla wiosek Polanka, Gołuchowice i Grabie spęd bydła w dworze w miejscowości Polanka Hallera. Celem tej ak4 J. Nowak, Z. Raczyński, J. Studencki, Ruch oporu w czasie okupacji hitlerowskiej w Skawinie i okolicy, mps, Archiwum TPS, s. 9.
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cji było dokonanie przeglądu i klasyfikacji krów pod względem
ich mleczności. Krowy, które odznaczać się miały niską wydajnością, tzn. nie dostarczały odpowiedniej ilości mleka o odpowiedniej jakości, a tym samym nie gwarantowały wypełnienia obowiązkowych dostaw, miano przeznaczać na ubój. Komendant SS H. Pahlke, przewidując protesty gospodarzy, zadbał o zabezpieczenie akcji i zwiększył ochronę urzędników
przeprowadzających przegląd. W tym celu skierował tam dodatkowego policjanta. W komisji zasiadło, obok urzędników,
dwóch policjantów uzbrojonych w nową automatyczną broń,
która została przydzielona posterunkowi skawińskiego Sonderdienstu w ramach nagrody „za wzorowe utrzymanie ładu i porządku na terenie Skawiny”. Tymczasem Władysław Wyroba
(ps. Zagłoba, zwany również Janosikiem z Krzęcina)5 z krakowskiego obwodu Batalionów Chłopskich w porozumieniu
z kolegami z oddziału specjalnego postanowili nie dopuścić do
przeprowadzenia spędu i w tym celu zarządzili przygotowanie
i wykonanie specjalnej kontrakcji. Spęd miał miejsce we dworze w Polance Hallera. Żołnierze BCh weszli na dziedziniec
dworu w przebraniu zwykłych chłopów, kiedy członkowie komisji dokonywali spisu krów. Wraz ze Stanisławem Godawą
akcję zabezpieczali: Jan Piszczek, Franciszek Tylec, Stanisław
i Stefan Badurowie. Bezpośrednimi wykonawcami akcji byli
zaś: Władysław Wyroba, Antoni Morek i Władysław Żmuda.
W uzgodniony wcześniej sposób Wyroba wraz z dwoma kolegami zbliżyli się do stołu, za którym zasiadała urzędująca komisja oraz policjanci. Członkowie komisji, zajęci swoimi sprawami, byli bardzo zaskoczeni, kiedy nagle zobaczyli wymierzoną w siebie broń i usłyszeli stanowcze rozkazy. Podczas gdy
Wyroba i Morek trzymali wszystkich na muszce, Żmuda podszedł od tyłu i zabrał leżące na stole dwa pistolety maszynowe
PM-41. Wyroba z kolei nakazał jednemu z urzędników zebrać
papiery i spalić je, a Niemcom polecił zdjąć mundury i położyć
na stole. Wystraszonym, ale i rozradowanym chłopom Wyroba
5

S. Cinal, K. Guzik, Janosik z Krzęcina, „Informator TPS” 2009, nr 68, s. 9–11.
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oznajmił odwołanie brutalnie narzuconej akcji klasyfikacji bydła i życzył spokojnego powrotu do domu. Natomiast urzędnikom i policjantrom zakazał opuszczania miejsca spędu przez
godzinę6.
Kiedy informacja o nieudanym spisie oraz rozbrojeniu policjantów dotarła do Skawiny, musiała z pewnością nadszarpnąć
autorytet komendanta Sonderdienstu w oczach Stadtkomissarza Webera oraz poruszyć pozostałych funkcjonariuszy
SS. Być może pokłosiem tego było zachowanie komendanta
H. Pahlkego na skawińskim rynku. Tak zapamiętał je jeden ze
świadków – Adam Droździewicz:
Pamiętam, że szedłem wraz z Bombą i na rynku w Skawinie zauważyliśmy
zbiegowisko ludzi. Ludzie obecni mówili, że komendant Sonderdienstu pobił
księdza. Następnie widziałem, że […] Pahlke, ówczesny komendant, przyprowadził tego zakonnika do biura urzędu miejskiego i bił go rękami i kopał. Zakonnik przewrócił się i widziałem, że był skrawiony7.

Franciszek Bomba zwrócił uwagę, że podczas tego zajścia
Pahlke był pijany8. Nie był to jedyny taki przypadek, kiedy
Pahlke odreagowywał swoje frustracje na bezbronnych mieszkańcach miasta. Inną jego ofiarą stał się 45-letni rzeźnik
skawiński Hieronim Sikorski, który prowadził sklep masarski
przy ulicy Żwirki i Wigury. Pewnego wiosennego dnia 1941 r.
został aresztowany w domu przez funkcjonariuszy Sonderdienstu pod zarzutem nielegalnego uboju:
Zostałem przyprowadzony na Posterunek Policji Granatowej w Skawinie przez
Sonderdiensta nazwiskiem Glape, za potajemny ubój bydła. Po doprowadzeniu
mię na posterunek przyszedł komendant Sonderdienstu – Pahlke Hermann,
wyjął pistolet i uderzył mię w twarz, wybijając mi przytem pistoletem [cztery] zęby w dolnej szczęce po prawej stronie. Po uderzeniu upadłem na ziemię,
6
B. Karaszewski, Partyzancka broń. O uzbrojeniu w Batalionach Chłopskich,
Warszawa 1980, s. 66.
7 Zeznanie Adama Droździewicza podczas Rozprawy Głównej 24 V 1948,
IPNKr, tamże, k. 79.
8
Protokół przesłuchania świadka Franciszka Bąby [właśc. Bomby] z 12 II
1948, tamże, k. 46.

— 43 —

Franciszek Bomba (w środku)

Hieronim Sikorski

a Pahlke kopnął mię abym wstał[. J]a powstałem z ziemi, zostałem ponownie
uderzony dwukrotnie ręką w twarz i potem wyszedł z posterunku. Komendant
Policji Granatowej zwolnił mię i kazał mi iść do domu9.

Również w tym przypadku bijący go komendant miał być
pod wpływem alkoholu10. Dla Hieronima Sikorskiego cała
historia zakończyła się jednak szczęśliwie. Być może dlatego, że okazało się, iż oskarżenie nie było poparte żadnym
dowodem, a jedynie anonimowym donosem. Jak wspomina
dziś wnuczka H. Sikorskiego p. Krystyna Kolstrung-Grajny,
przy domu i sklepie zarazem znajdował się chlewik, gdzie
dziadek dokarmiał zwierzęta przeznaczone na ubój, aby były
Protokół przesłuchania świadka Hieronima Sikorskiego z 18 II 1948, tamże, k. 48.
10
Zeznanie Hieronima Sikorskiego podczas Rozprawy Głównej, 24 V 1948,
tamże, k. 80.
9
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Adam Droździewicz (w drugim rzędzie w środku)

w lepszej kondycji, gdyż mięso i wędliny były wówczas zdrowsze i smaczniejsze. Być może więc ktoś, kierowany zawiścią
lub zazdrością, skojarzył przechowywaną w chlewiku świnię
z nielegalnym ubojem… Niestety, takie postawy w czasie
ciemnych dni okupacji też miały miejsce. Pani Kolstrung-Grajny zapamiętała również okoliczności aresztowania dziadka, o których opowiadała później w domu najstarsza z córek
Hieronima Sikorskiego – Maria (matka K. Kolstrung-Grajny):
Mama [mająca wówczas 16 lub 17 lat], która bardzo kochała ojca i zawsze
mówiła o nim z wielkim szacunkiem i czułością, widząc jak żandarm zabiera
dziadka, rzuciła się na niego z pięściami i biła go po klatce piersiowej. Niemiec
uderzył ją w twarz tak, że się wywróciła i poszedł z dziadkiem na posterunek.
Mamie od uderzenia rozchwiały się wszystkie zęby i z tego powodu cierpiała
później na zapalenie okostnej i bardzo wcześnie straciła zęby.
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Broń maszynowa zdobyta przez żołnierzy AK

DALSZE PLACÓWKI
Po brawurowej akcji żołnierzy BCh pod dowództwem Władysława Wyroby, 20 września 1941 r. Hermann Pahlke został
odwołany na szkolenie do Wrocławia, a stamtąd 16 X 1941 r.
skierowany do Radomia. Utracił zapewne u przełożonych kredyt zaufania i dlatego do stycznia 1945 r. powierzano mu jedynie prace administracyjne w niemieckich urzędach w Radomiu
(awansował jednak na stopień oberscharfürera SS, czyli starszego sierżanta). Wraz ze zbliżaniem się frontu przeniesiony został do pracy w administracji w Dachau (mieścił się tam obóz
koncentracyjny). Tam też 3 V 1945 r. dostał się do niewoli
amerykańskiej. Jako podejrzany o zbrodnie wojenne przebywał w więzieniu od 15 VII 1945 do II 1947 r. 28 II 1947 r. na
wniosek Najwyższego Trybunału Narodowego w Polsce trafił
do aresztu śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich.
PRZED WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI
Proces karny odbywał się przed Sądem Okręgowym w Krakowie od 24 V 1948 do 20 I 1949 r. W jego trakcie Hermann
Pahlke nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na skła— 46 —

dane w sądzie zeznania świadków: Franciszka Bomby, Adama
Droździewicza oraz Hieronima Sikorskiego odpowiadał następująco:
W czasie mego pobytu w Skawinie nikogo nie pobiłem […]. Nie pobiłem Sikorskiego i nie wybiłem mu zębów. Nie pobiłem żadnego zakonnika i nie wiem
skąd powstały takie zarzuty, może tych czynów dopuścił się ktoś z moich poprzedników lub następców na stanowisku komendanta Sonderdienstu w Skawinie11.

Wcześniej zapewniał też:
Nigdy ludzi zatrzymywanych nie biłem i zakazywałem bić także moim podwładnym. Jakie kary otrzymywali ludzie przeze mnie zgłoszeni do Stadtkomisarza nie wiem. W okresie kiedy ja byłem w Skawinie ludzie z mego posterunku nie brali udziału w ściąganiu kontyngentu […]12.

Aby potwierdzić swoje zeznania Pahlke próbował powołać
świadków w osobach pracowników fabryki Francka: Ryszarda
Pawlika (kasjera) i Hoffmana (portiera). Próby odnalezienia
obydwu okazały się jednak daremne. Na podstawie zgromadzonych dowodów Sąd Okręgowy w Krakowie 20 I 1949 r.
wydał wyrok, na mocy którego funkcjonariusz SS oberscharfürer Hermann Pahlke został skazany na 7 lat więzienia, utratę
praw publicznych i obywatelskich honorowych na okres 6 lat
oraz przepadek mienia. Z więzienia Montelupich wkrótce przetransportowano go do więzienia w Goleniowie. Dalsze jego
losy są nieznane.
PODSUMOWANIE
Na koniec nie sposób nie pokusić się o refleksję. Przypadek
Hermanna Pahlkego pokazuje, jak łatwo przeciętny człowiek,
jakim był przecież H. Pahlke – mąż i ojciec dwójki dzieci, rzeZeznanie Hermanna Pahlke [sporządzone] podczas Rozprawy Głównej
24 V 1948, tamże, k. 78.
12
Protokół przesłuchania podejrzanego Hermanna Pahlke z 13 VIII 1947,
tamże, k. 32.
11
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mieślnik oraz malarz – potrafił przeobrazić się w warunkach
systemu totalitarnego w bezwzględnego egzekutora, gotowego wykonać każdy rozkaz w imię obłędnej ideologii. Szukając zaś usprawiedliwienia swoich wyborów życiowych beztrosko odpowiadał:
zapisałem się do NSDAP i do Allgemeine SS […] dlatego, bo wszyscy Niemcy wstępowali do partii.

Poza tym nie miał sobie nic do zarzucenia; mówił: „nigdy
nie zabiłem żadnego człowieka cywilnego czy też jeńca, nigdy
też nad nikim się nie znęcałem”. To fakt, nie udowodniono mu
przed sądem żadnego zabójstwa, ale czy jest to równoznaczne z tym, że nie popełnił w czasie II wojny światowej żadnej
zbrodni? Tym bardziej, że wymagano takiej postawy od funkcjonariuszy SS i żołnierzy III Rzeszy w stosunku do ludności
okupowanych krajów. Czy Hermann Pahlke, jako ochotniczy
funkcjonariusz SS, byłby w stanie odmówić wypełnienia takiego rozkazu? Czy również nie wiedział, co działo się za drutami obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau,
które ochraniał i przy których pracował? Zapewne dziś odpowiedzi na te pytania już nie poznamy. To, jak Hermann Pahlke
zapisał się w pamięci skawinian, nie pozwala nam jednak żywić zbyt wielu złudzeń odnośnie jego postawy. Wszak zapewne
dla wielu współczesnych europejczyków, „wyedukowanych” na
komercyjnych produkcjach filmowych i pozbawionych w szkołach rzetelnej wiedzy o czasach okupacji hitlerowskiej w Polsce, podoficer SS Hermann Pahlke byłby może przykładem
„dobrego Niemca”, który stał się jeszcze jedną „ofiarą” II wojny światowej…
POST SCRIPTUM
Bardzo dziękujemy p. K r y s t y n i e K o l s t r u n g-Gr a j n y za
podzielenie się swoimi wspomnieniami dotyczącymi dziadka
oraz opisywanych w artykule wydarzeń.
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H i e r o n i m S i k o r s k i (1896–1958) – rzeźniki-masarz,
mieszkał wraz z rodziną przy ul. Żwirki i Wigury 251 i tam
prowadził sklep masarski (który działa zresztą do dziś –
ul. Żwirki i Wigury 8). Był dziadkiem Krystyny Kolstrung-Grajny.
F r a n c i s z e k B o m b a (1881–1955) – inkasent w Skawinie, mieszkał w Rynku pod numerem 93. Był dziadkiem Alicji Płonki i Danuty Kowalczyk – członkiń TPS, a równocześnie córek Bronisława Brzeznowskiego, żołnierza AK ps. Kot
z batalionu AK „Biedronka” oraz więźnia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
A d a m D r o ź d z i e w i c z (1906–1958) – urzędnik Zarządu Miejskiego w Skawinie. Mieszkał przy ul. Strzeleckiej 180
(a późnej po zmianie nazwy ulicy przy ul. Kilińskiego 160).

Sylwia Kępa

BASTER – KASKADER RZECZYWISTOŚCI

L

iteratura zawsze lubiła postaci niejednoznaczne, tajemnicze, takie, które wymykają się łatwym ocenom, a przez to
budzą fascynację, wątpliwości albo sympatię. Do tej grupy
z całą pewnością można zaliczyć Jaśka Bastera – tytułowego
bohatera nieukończonej minipowieści Henryka Różyckiego,
literata ze Skawiny.
Dziś nie wiemy, dlaczego Różycki przestał interesować się
tym dziełem. Na rękopisie widnieje data: 23 września 1909 r.,
którą możemy traktować jako informację o początku prac nad
tekstem. Jest to zatem najstarszy znany obecnie utwór tego
literata. Dzięki współpracy Krzysztofa Jastrzębskiego – prawnuka autora, ppłk. Stanisława Grodeckiego z Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny oraz dr. Marcina Kani współczesny czytelnik może zapoznać się z tą opowieścią, przez długie lata istniejącą jedynie w postaci rękopisu. Na początku stycznia 2015 r.
ukazała się ona w wydaniu broszurowym (44 s.) i nakładzie
300 egzemplarzy.
Powieść Baster jest wynikiem fascynacji autora historią autentycznego rozbójnika i zbiega z więzienia, którego działania
z uwagą opisywała prasa galicyjska w latach 80. XIX w. Ale
w uwiecznionym na kartach powieści portrecie tego bohatera
kryje się o wiele więcej sprzeczności i zagadek, niż moglibyśmy sądzić. Czy Baster to człowiek zasługujący na potępienie,
czy jest to raczej dobroczyńca ludzi uciśnionych i lokalna wersja sławnego Robin Hooda (czyli marzyciel, obdarzony dobrym sercem i twardymi pięściami)? Ten niejednoznaczny charakter naszego bohatera świetnie oddają wypowiedzi
innych postaci z powieści. Traktują oni Bastera jako osobę
o ponadprzeciętnych zdolnościach, kogoś balansującego na
granicy rzeczywistości i fantazji – budzącego lęk, ale też ciekawość. A przede wszystkim budującego własną legendę – z dnia
na dzień, z tygodnia na tydzień.
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Bo Baster to ucieleśnienie wielu wolnościowych i równościowych ideałów. To (powołując się na słowa Fryderyka Nietzschego) myśliciel „filozofujący młotem”, który chce zburzyć stary świat, a na jego gruzach ufundować nowy, wolny od
nierówności i niesprawiedliwości społecznej. Tym samym nasz
bohater staje w rzędzie wielkich buntowników i mścicieli, osobowości o proweniencji romantycznej i neoromantycznej, kaskaderów rzeczywistości, którzy – choć wiedzą, że są skazani
na przegraną – nigdy nie wywieszą białej flagi, zaś śmierć będzie przyczynkiem do ich legendy.
Poza tym Baster to człowiek o pękniętym sercu. W opowieści pojawia się dawna ukochana rozbójnika, lecz trzeba przyznać, że wątek uczuciowy został potraktowany przez Różyckiego w nader oryginalny sposób. W utworze nie pojawia się
archetyp księżniczki, którą należy uratować z opresji, broniąc
przed złymi siłami lub zakusami czarnych charakterów. Tutaj
ujawnia się stara prawda, że życie musi toczyć się dalej i jest
bardzo odległe od romantycznych opowieści ze szczęśliwym
zakończeniem. Dawna ukochana Bastera może mu tylko przypominać o czasach minionych, jest już bowiem czyjąś żoną.
Nieszczęśliwą w małżeństwie, rozczarowaną, ale jednak wiernie stojącą u boku nowego wybranka. Czy kocha Bastera? Zapewne tak, ale nawet najgorętszy płomień przeszłości jest tylko iskrą na dogasającym ognisku… (inna sprawa, że tę ostatnią iskrę pamięta się najdłużej).
Baster jest też wędrowcem, który uciekając przed wymiarem
sprawiedliwości przemierza sporą część Małopolski – od Krakowa aż po Tyniec, od Tyńca aż po Krzeszowice i Liszki. Ludzie, których spotyka na swej drodze, to reprezentanci różnych
stanów i zawodów XIX-wiecznej Galicji. Tworzą oni portret
zbiorowy jej mieszkańców, cenny dla badaczy regionu.
Powieść o Basterze nie posiada zakończenia. Piszący nie dopilnował, aby dopełnić ją epilogiem. Ma to jednak swój wymiar
metaforyczny. Baster żyje… Pozostaje z czytelnikiem do końca,
a może nawet w ostatniej scenie posyła nam porozumiewawcze
spojrzenie – chodźcie ze mną…
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Zenon Michalski

„SIEDEMDZIESIĄTA SIÓDMA” Z KRZĘCINA

S

iedemdziesiąt siedem znaczy nieskończenie wiele, zawsze.
To nie przypadek, że ta jakże wymowna i symboliczna liczba stała się częścią oficjalnej nazwy drużyny harcerskiej z Krzęcina. Czyż nie jest to rodzaj deklaracji, że zawsze, przez całe
życie, a więc nieskończenie wiele razy będę bronił szlachetnych
ideałów? W przyrzeczeniu harcerskim, którego formuła zamknięta jest w jednym zaledwie zdaniu, kryje się niezwykle
głęboka prawda, zawierająca treści religijne i patriotyczne. Harcerz, który po okresie próby zostaje dopuszczony do złożenia
przyrzeczenia i otrzymuje krzyż harcerski, wypowiada następujące słowa:
Mam szczerą wolę całym swoim życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

I jest to ta chwila, która pozostaje w pamięci na całe życie,
a z przysięgi, którą się składa tylko ten jeden raz, nikt i nic nie
może harcerza zwolnić.
Zaproszeni goście, świadkowie tej uroczystości, równie głęboko przeżywają ten podniosły i wzruszający moment.
Właśnie takie wydarzenie miało miejsce 1 lutego 2015 r.
w szkole podstawowej w Krzęcinie. Głównym jego organizatorem była „Siedemdziesiąta Siódma”, czyli 77 Drużyna Harcerska „Biedronka” im. Armii Krajowej, a także Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej. Wśród zaproszonych gości
znaleźli się: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa, wiceburmistrz Norbert Rzepisko, poseł na Sejm RP
Piotr Ćwik, radni powiatu krakowskiego: Krzysztof Gębala
i Arkadiusz Wrzoszczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Skawinie i sołtys Krzęcina Antoni Bylica, troje przedstawicieli krakowskiego oddziału Związku Sybiraków z panią Barbarą
Łuczyńską, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie Anna
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Kawaler oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla
w Zelczynie Teresa Dąbrowska, a także Kazimiera Skałuba
i Czesława Kopeć reprezentujące Towarzystwo Przyjaciół
Skawiny, prócz tego przedstawiciele zaprzyjaźnionej Próbnej
Drużyny Harcerskiej z Gaja z drużynową przewodniczką
Beatą Kęską, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej
i Koła Gospodyń Wiejskich z Krzęcina oraz przedstawiciele
Szkolnej Rady Rodziców i rodzice harcerzy.
Ceremoniał złożenia przyrzeczenia harcerskiego poprzedziło
wspólne kolędowanie, przeplatane recytacjami wierszy o Bożym
Narodzeniu, o Świętej Rodzinie, o gwieździe betlejemskiej,
o choince z cherubinem na szczycie, o cudownym, grudniowym dniu, w którym wszyscy jesteśmy razem…
Następnie druhna Halina, tzn. harcmistrzyni Halina Jaskierna – wokół której krążą wszystkie planety harcerskie i nie
tylko; a widzą wszyscy, że pracy tej oddaje całe swe serce
i wszystkie siły – poprosiła wybranych gości, by rozpalili
ognisko-świeczkowisko i stanęli obok tych, którzy za chwilę
złożą uroczystą przysięgę harcerską. Druh Wojtek Góralczyk
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odczytał Rozkaz Specjalny podpisany przez podharcmistrzynię
Teresę Warchał:
Na wniosek Rady Drużyny dopuszczam do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego druhny: Annę Lach, Magdalenę Żmudę, Karolinę Ślęzak, Zuzannę Gąsior
i druha Szymona Kawalera.

A potem nastąpiła jeszcze jedna niezwykła i uroczysta chwila: przyznanie dwóm druhnom – Natalii Wadze i Wioletcie
Kęsce – naramiennika wędrowniczego, który zobowiązuje do
tego, by wędrując przez życie rozsiewać dobro, wszędzie, gdzie
się jest, rozdawać życzliwość i pogodny uśmiech, dzielić się dobrym słowem, dodawać otuchy, wlewać nadzieję, karmić mądrą
radą... Żeby otrzymać taki naramiennik trzeba przejść niełatwe
próby wędrownicze – dla wielu wręcz nieosiągalne.
Spotkanie to, utrzymane w świątecznym jeszcze klimacie,
zakończono przy wspólnym, pięknie nakrytym stole ustawionym w podkowę. Częstowano się znakomitym bigosem mistrza
kuchni Andrzeja Zięcika, smakowano wypieków spod znaku
„niebo w gębie”, raczono się czekoladkami i owocami etc.
Dziękowano sobie nawzajem za tę wspólnie przeżytą chwilę –
miłą i radosną, ale także podniosłą, refleksyjną i z nutką nostalgii.
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Kazimiera Skałuba

X KONGRES STOWARZYSZEŃ
REGIONALNYCH W BYDGOSZCZY

N

adrzędne hasło Kongresu, zorganizowanego w dniach
11–13 września 2014 r., brzmiało: „Regionalizm polski 25
lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu
i państwa”. Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego. Uczestniczyło w nim około
300 regionalistów z całej Polski. Zakwaterowani byli w Domu
Studenta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im.
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Patronami Kongresu byli wielcy pisarze nobliści – Henryk Sienkiewicz i Władysław Stanisław Reymont.
Komitet Honorowy Kongresu stanowiło 17 osób, w tym
m.in. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu
Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Anatol Omelaniuk –
długoletni przewodniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP – honorowy przewodniczący RSR RP,
ks. biskup Jan Tyrawa – ordynariusz diecezji bydgoskiej, Ewa
Mes – wojewoda kujawsko-pomorski, Roman Jasiewicz – przewodniczący Rady Miasta, Rafał Bruski – Prezydent Miasta
Bydgoszcz, Maciej Figas – dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy, Eleonora Harendarska – dyrektor Filharmonii Pomorskiej,
rektorzy 6 bydgoskich uczelni, Maciej Puto – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Skład Komitetu Honorowego świadczy o dużym zainteresowaniu Kongresem oraz docenianiu działalności regionalistów.
Komitet Organizacyjny powołany przez Radę Krajową RSR
był 6-osobowy; na jego czele stanęli dr Tadeusz Samborski
(przewodniczący) oraz mgr Jerzy Derenda. Bydgoski Komitet
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Uczestnicy Kongresu (fot. MZRTK)

Organizacyjny stanowiło 12 osób spośród gospodarzy – najstarszego (liczącego ponad 180 lat) stowarzyszenia regionalnego w Polsce – Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy – na czele z prezesem TMMB mgr. Jerzym Derendą.
Uczestnicy Kongresu otrzymali przed przyjazdem do Bydgoszczy szczegółowy program imprezy oraz wskazówki dotyczące dojazdu z dworca PKP, dworca PKS oraz Portu Lotniczego Bydgoszcz do miejsca zakwaterowania. Gospodarze
podstawili także autokar na dworzec PKP do pociągu, którym
późnym wieczorem w przeddzień Kongresu przyjechali jego
uczestnicy. Na miejscu otrzymaliśmy wydawnictwo zawierające referaty i prezentacje przewidziane w programie. Podczas
Kongresu autorzy prezentowali streszczenia referatów. Za kilka miesięcy ukaże się publikacja podsumowująca Kongres, prezentująca głosy dyskutantów i zawierająca informacje o Walnym Zgromadzeniu Delegatów RSR RP.
W pierwszym dniu Kongresu przed południem w zorganizowanych grupach zwiedzaliśmy miasto. Nad rzeką Brdą-Młynówką uczestniczyliśmy w uroczystości odsłonięcia tabli— 56 —

Podczas obrad Kongresu (fot. MZRTK)

cy: „Nabrzeże Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy”,
z udziałem przedstawicieli władz miasta. O godz. 12.00 rozpoczęła się msza święta w bydgoskiej katedrze pw. św. Marcina
i Mikołaja – Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, którą sprawował biskup Jan Tyrawa, w asyście kilku księży, między innymi ks. Władysława Pilarczyka – honorowego prezesa
MZRTK, w intencji polskich regionalistów i ich rodzin. Homilię – bardzo ciekawą – wygłosił ks. prof. Henryk Skorowski, akcentując przywiązanie i miłość do Małych Ojczyzn oraz
wkład regionalistów w życie społeczne.
Po południu odbyły się prezentacje panelowe w placówkach
nauki i kultury, poświęcone 6 tematom związanym z regionalizmem oraz miastem, które nas gościło. Autorka artykułu
uczestniczyła w panelu „Praktyczna realizacja edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Szkolne Koła Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy”. Uczestnicy tego panelu zapoznali się
ze sposobami realizacji edukacji regionalnej w szkołach, w tym
z działalnością Szkolnych Kół TMMB. Dorobek kół przedstawiła dr Ewa Puls – adiunkt w Instytucie Historii i Stosun— 57 —

ków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, oraz mgr Jolanta Gładkowska – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 2 i opiekunka szkolnego koła – doradca metodyczny z Miejskiego Ośrodka Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy. Większość kół realizuje między innymi wieloletni program „Bydgoszcz – moja Mała Ojczyzna”,
we współpracy z TMMB, Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy,
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i instytucjami kultury.
Częścią panelu była sesja posterowa przedstawiająca dorobek
kół prezentowany przez opiekunki szkolnych kół.
Gospodarze panelu przekazali informację, że Szkolne Koła
TMMB „wyróżniają szkolną edukację regionalną na tle województwa i kraju”. Zarówno liczba Szkolnych Kół TMMB,
jak i ich dorobek są imponujące. Autorka artykułu pogratulowała nauczycielom efektów działalności regionalnej i poinformowała uczestników panelu o działalności Szkolnych Kół
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, z których pierwsze powstało w 1983 r. Wymieniła kilka form tej działalności oraz konkursy organizowane przez TPS dla uczniów wszystkich szkół
w mieście i gminie, a także przedstawiła programy realizowane przez TPS dla młodzieży i z młodzieżą. Podkreśliła, że pozalekcyjna działalność regionalna nauczycieli wymaga dużego
zaangażowania i powinna być doceniana.
W godz. 16.00–17.00 odbyło się spotkanie regionalistów
z redaktorami regionalnej telewizji bydgoskiej oraz wiceprezesem Zarządu Telewizji Polskiej – Marianem Zalewskim.
O godz. 17.00 rozpoczęła się uroczysta inauguracja Kongresu
w Operze Nova. Po wystąpieniach gospodarzy, organizatorów
i gości honorowych wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym regionalistom.
Nagrodę im. Aleksandra Patkowskiego (1890–1942), twórcy polskiego regionalizmu i inicjatora Pierwszego Polskiego Kongresu Regionalizmu, otrzymali: Barbara Miszczyk –
przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury i przewodnicząca Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Stanisław Klich – wiceprzewod— 58 —

niczący MZRTK, członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Krzeszowickiej, Stanisław Sypniewski – skarbnik MZRTK,
członek Towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz
Zbigniew Pałetko – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Radziemickiej. Dyplom od Rady Krajowej „Za ofiarną działalność w ruchu regionalistycznym, pielęgnowanie tradycji
i cennych wartości dziedzictwa narodowego oraz kształtowanie tożsamości społeczeństw lokalnych – Małych Ojczyzn”
otrzymali: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw
Kultury oraz działacze regionalni: ks. Władysław Pilarczyk –
były długoletni przewodniczący Zarządu MZRTK – obecnie
honorowy prezes MZRTK, Józef Staszel – honorowy prezes Związku Podhalan. Dyplom honorowy Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi w upowszechnianiu
kultury” otrzymały: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji 35-lecia działalności. Nagrodę w postaci pięknego albumu o Bydgoszczy otrzymał członek Rady Krajowej z Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego – Eugeniusz
Skoczeń.
Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry
Kameralnej Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy „Capella Bydgostiensis”. Orkiestrze
towarzyszyła solistka Aleksandra Olczyk, która zasłużyła na
bis. Po koncercie regionaliści integrowali się w czasie kolacji
w budynku Opery.
W drugim dniu Kongresu miejscem obrad była aula Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
Dr. hab., prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Janusz Kutta wygłosił „Słowo o Henryku Sienkiewiczu”, a dr. hab., prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Bogdan Burdziej przypomniał walory twórczości Władysława Reymonta, w której obecna była idea regionalizmu.
Znamienne są słowa H. Sienkiewicza z Potopu, zamieszczone
na okolicznościowej kartce pocztowej: „Bóg, który w serca patrzy, najlepiej takich nagrodzi, co nie dla promocji, ale z afek— 59 —

tu dla ojczyzny służą…” Te słowa widnieją także na rewersie
medalu kongresowego.
12 września 2014 r. odbyło się 5 sesji plenarnych, a w przerwach – rozmowy przy gorących i zimnych napojach, w czasie
których dominowała tematyka regionalna i wymieniano się doświadczeniami. W sąsiedniej sali zorganizowano wystawę wydawnictw stowarzyszeń regionalnych; było tam też kilka naszych „Informatorów”.
Sesji I współprzewodniczył członek naszej delegacji – mgr
Eugeniusz Skoczeń. W tym dniu wygłoszono kilkanaście referatów, m.in.: „Potencjał kulturowy regionów”, „Perspektywy regionalizmu 25 lat po zmianach polityczno-społecznych”,
„Medialne aspekty regionalizmu” (referat dr. Edwarda Chudzińskiego, byłego kierownika Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), „Jak uczyć o regionie?”, „Stan edukacji regionalnej na przykładzie wybranych
placówek dydaktyczno-wychowawczych województwa kujawsko-pomorskiego”.
W czasie dyskusji autorka artykułu odniosła się do zagadnień poruszonych w ostatnim z wymienionych referatów.
Stwierdziła, że bardzo ważnym zadaniem stowarzyszeń regionalnych jest między innymi współpraca ze szkołami, a jedną
z jej form może być inicjowanie powstawania szkolnych kół
w danej miejscowości i stały kontakt z nauczycielami – opiekunami kół, oraz podejmowanie i koordynowanie wspólnych
działań. Wspomniała także o działalności Szkolnych Kół TPS.
Młodzież działająca w takich kołach lepiej poznaje swoją Małą
Ojczyznę, uczy się miłości do Niej i przygotowuje do udziału
w Jej życiu społecznym.
Głos zabrała również Jadwiga Duda – sekretarz Zarządu MZRTK, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki. W odniesieniu do tematyki regionalnej, poruszyła, podobnie jak kilku innych dyskutantów, kwestię usunięcia ścieżki regionalnej z podstawy programowej wprowadzonej w 2009 r. Już w czasie IX
Kongresu kilku regionalistów (łącznie z Nią) wnioskowało, aby
Rada Krajowa podjęła rozmowy z ministrem edukacji na te— 60 —

mat przywrócenia ścieżki regionalnej. J. Duda zauważyła, że od
2009 r. zainteresowanie regionalizmem ze strony władz oświatowych i szkół zmniejszyło się wyraźnie. W latach 2002–2008
w 5 szkołach w Wieliczce działały jeszcze Koła Młodych Miłośników Starej Wieliczki. Mówiła także o przedsięwzięciach
podjętych przez Nią i KPW w celu poprawienia sytuacji.
Józef Duda z KPW na podstawie własnych obserwacji
stwierdził, że: „lepiej układa się współpraca organizacji pozarządowych z samorządem województwa i dużych miast niż
małych. Może dlatego, że w małych miastach burmistrzowie
bardziej obawiają się politycznej roli liderów tych organizacji”.
Janina Kęsek ze Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników
Ziemi Bocheńskiej przedstawiła niektóre formy działalności
stowarzyszenia. Przypomniała, że stowarzyszenie zostało założone w 1938 r., a jego oddziały powstały w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Wiśniczu i Żegocinie. Stowarzyszenie wydaje „Wiadomości Bocheńskie”.
Podczas V sesji podjęto rezolucję X Kongresu Stowarzyszeń
Regionalnych w Bydgoszczy, zawierającą między innymi apel
do władz państwowych o pomoc w dalszej działalności stowarzyszeń regionalnych.
Uczestnicy Kongresu przedstawili również propozycje do
dokumentu programowego RSR RP na lata 2014–2018. Dyskutowano nad uzupełnieniami do Karty Regionalizmu Polskiego, uchwalonej 25 września 1994 r. we Wrocławiu na V Kongresie; dokonano odnowienia Karty.
Na zakończenie dnia w sąsiednich salach odbyła się uroczysta kolacja ze smacznym tortem jubileuszowym. Później kilkudziesięciu uczestników udało się na koncert „Ofiarom wszystkich wojen” do Filharmonii Pomorskiej, w której prawdopodobnie jest najlepsza akustyka w porównaniu z filharmoniami w Europie. Nie dla wszystkich starczyło biletów. Pozostali
uczestnicy Kongresu zwiedzali Bydgoszcz nocą.
Po koncercie obejrzeliśmy 20-minutowe piękne widowisko
pt. Woda, światło, dźwięk przy fontannie „Kolorowy strumień
wody”, znajdującej się przed gmachem Filharmonii.
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W sobotę 13 września odbyło się Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze RSR RP. Po wysłuchaniu sprawozdań i przyjęciu uchwały o udzieleniu absolutorium dotychczasowym władzom wybrano nowe władze RSR, które ukonstytuowały się w tym dniu.
Przewodniczącym 21-osobowej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej został ponownie dr Tadeusz Samborski. Wiceprzewodniczącymi zostali:
mgr Jerzy Derenda – przewodniczący Zarządu TMMB, oraz
mgr Bożena Konikowska – sekretarz Zarządu TMMB w poprzedniej kadencji. MZRTK reprezentują we władzach RSR:
mgr Eugeniusz Skoczeń i Agnieszka Król (Racławickie Towarzystwo Kulturalne) – członkowie Rady Krajowej RSR, Stanisław Świerczek (Towarzystwo Miłośników Ziemi Jadownickiej) – członek Zarządu MZRTK oraz członek Komisji Rewizyjnej RSR, mgr Barbara Miszczyk – przewodnicząca Zarządu
MZRTK oraz członek Sądu Koleżeńskiego RSR.
W czasie zebrania dokończono dyskusję nad dalszymi kierunkami działań i podano propozycje do dokumentu programowego RSR na lata 2014–2018, który będzie zamieszczony
w publikacji pokongresowej. Kongres był bardzo dobrze zorganizowany. Jego atmosferę oddaje wiersz autorki tego artykułu:
Spotkaliśmy się na Kongresie
Tych, którzy regiony swe kochają
Historie swych Małych Ojczyzn
Pielęgnują – i o nie dbają.

Wiele wystąpień słuchaliśmy
Poznaliśmy uroki miasta
Wieczorem dyskutowaliśmy
Jak regionalizm w siłę urasta.

Pogoda nam sprzyjała
I słońce zaświeciło
A Bydgoszczanie dbali
Aby nam dobrze było.

Cieszymy się z nowych przyjaźni
Przekonanie w nas umacniają
Że razem trzeba działać dalej
Chociaż trudności zniechęcają.

Mieliśmy przekonanie
Że wiedzę swa wzbogacimy
Wracając do miast i miasteczek
Działalność swą wzmocnimy.

Niech na co dzień nasza Ojczyzna
Mała i duża – pięknieje
Niech miłość do niej rozkwita
I coraz lepiej się dzieje…
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Kazimiera Skałuba

60-LECIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SKAWINIE

W

ubiegłym roku Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Skawinie obchodziło jubileusz
60-lecia swojego istnienia. W poprzednim „Informatorze TPS”
w „Naszych sprawach” zamieszczono informację o głównej części uroczystości jubileuszowej, która odbyła się 20 października 2014 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Dalsze uroczystości miały miejsce w budynku nowej sali
gimnastycznej. Następnie absolwenci Liceum spotkali się ze
swoimi nauczycielami w salach lekcyjnych szkoły.
Na korytarzu łączącym Liceum z salą gimnastyczną eksponowane były: historia szkoły, przedstawiona we wcześniejszych
biuletynach jubileuszowych wydanych z okazji 30-lecia i 40-lecia szkoły, zdjęcia z poprzednich jubileuszy oraz zdjęcia klasowe. W międzyczasie na zielonym dziedzińcu – między szkołą
a salą gimnastyczną – zespół teatralny „Maska”, którego aktorami są absolwenci Liceum, wystawił sztukę pt. Wdowy, wyreżyserowaną przez mgr. Andrzeja Morawę.
W tym samym dniu o godzinie 19.00 rozpoczął się jubileuszowy bankiet, który trwał prawie do rana. Były wspomnienia, wspólny śpiew i tańce. Była też okazja do wspólnych zdjęć,
wykonywanych ekspresowo i bezpłatnie.
Starania o utworzenie w mieście liceum podjęła przed laty
Miejska Rada Narodowa. W tym celu wysłano delegację do
Ministerstwa Oświaty, w skład której weszli: przewodniczący
MRN Emil Marcinkiewicz, lekarz pediatra Czesław Szmigiel
oraz kierownik szkoły podstawowej (Szkoła Podstawowa nr 1
i Szkoła Podstawowa nr 2 mieściły się w tym samym budynku) Władysław Smrokowski.
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28 lipca 1954 r. Ministerstwo Oświaty stosownym zarządzeniem powołało Liceum Ogólnokształcące w Skawinie. Liceum
zaczęło funkcjonować we wrześniu 1954 r. w budynku szkoły podstawowej (oddanym do użytku w grudniu 1931 r. dla
dwóch Publicznych Szkół Powszechnych – męskiej i żeńskiej).
Szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD w Skawinie. W Liceum początkowo uczyli
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej, stopniowo jednak byli zatrudniani nowi nauczyciele.
Po dwóch latach dyrektorem 11-latki został Piotr Jaskiewicz – nauczyciel matematyki i astronomii, który przybył do
Skawiny z Kęt i, zachęcony przez dyrektora Smrokowskiego,
objął tę funkcję. Dyrektor W. Smrokowski został jego zastępcą, później, po rozdzieleniu się szkół – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie. Obaj dyrektorzy dbali o wysoki poziom nauczania w Liceum, o bazę dydaktyczną, kadrę pedagogiczną, o rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży, o zajęcia pozalekcyjne. W szkole powstał chór prowadzony przez
Jerzego Wiechoczka, który występował w Skawinie i w innych
miejscowościach.
W pierwszych czterech latach funkcjonowania Liceum
ukończyło 20 absolwentów. W roku szkolnym 1962/1963 było
już 259 uczniów. Od września 1963 r. Liceum funkcjonowało oddzielnie, a klasy I–VII przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 2. W 1964 r. spośród 33 absolwentów Liceum 29
dostało się na studia. W ciągu 60 lat Liceum ukończyło 6170
absolwentów.
W sierpniu 1964 r. dyrektor P. Jaskiewicz zrezygnował z pełnionej funkcji, mimo prośby Rady Pedagogicznej o pozostanie.
Podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 1, otwartej w 1963 r.,
jako nauczyciel matematyki, a po kilku latach objął funkcję
Inspektora Oświaty i Wychowania w Myślenicach, którą pełnił do emerytury. Zmarł w 1993 r. i spoczywa na cmentarzu
w Trzebini. P. Jaskiewicz zawsze troszczył się o sprawy uczniów
i nauczycieli, cechowało Go także autentyczne zaangażowanie
w działalność oświatową.
— 64 —

W roku szkolnym 1964/1965 funkcję dyrektora Liceum objął Józef Żuradzki – polonista, społeczny zastępca dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce do sierpnia 1964 r.
Liczba absolwentów Liceum przyjmowanych na studia zwiększała się systematycznie. Było coraz więcej zajęć pozalekcyjnych, pojawiały się nowe formy letniego wypoczynku uczniów.
Z inicjatywy dyrektora powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Dyrekcje obu szkół: Liceum i Szkoły Podstawowej
nr 2, we współpracy z Komitetami Rodzicielskimi, podjęły się
nadbudowy trzeciego piętra wspólnego budynku. Rodzice partycypowali finansowo w tym przedsięwzięciu, a budżet państwa dofinansował je. Znacznej pomocy udzieliły władze miasta i powiatu, w tym Mieczysław Godawa – przewodniczący
MRN, oraz Adam Jasiński – przewodniczący PRN. Włączyły się także miejscowe zakłady pracy, szczególnie zakład opiekuńczy Liceum – Huta Aluminium, a także Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych.
Na trzecim piętrze powstała aula szkolna i sale lekcyjne.
21 grudnia 1967 r. nastąpiło oficjalne otwarcie piętra oraz nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie – w 100-lecie Jej
urodzin. Tablicę pamiątkową z wizerunkiem patronki wykonał
bezpłatnie artysta Józef Duda – absolwent ASP we Wrocławiu.
W marcu 1969 r. dyrektor J. Żuradzki został powołany na
stanowisko wizytatora Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Krakowie. Dyrektorem Liceum został jego społeczny zastępca Mieczysław Kozłowski – historyk pracujący w Liceum od
1964 r. W tym czasie rozwinęła się współpraca ze skawińskim
Kołem ZBoWiD, odbywały się spotkania kombatantów z młodzieżą. Częstym gościem (także później, w latach 80.) był kpt.
Marian Łoziński – weteran walk o Monte Cassino. Jego spotkania z uczniami były bardzo interesujące i nacechowane patriotyzmem. Kombatanci ufundowali szkole sztandar i wręczyli
go uroczyście 9 maja 1972 r. Słowa na nim wyhaftowane: „Myśli, słowa, czyny – Ojczyźnie” są nadal aktualne i wykorzystywane w działalności dydaktyczno-wychowawczej Liceum, choć
licealny sztandar ma już 43 lata.
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W 1972 r. powstała Izba Pamięci Narodowej, która jest jednocześnie pracownią historyczną. Wyeksponowane są w niej
urny z prochami z pól bitewnych spod Monte Cassino, spod
Lenino, z Kołobrzegu, Maciejowic i Racławic, które kombatanci uroczyście ofiarowali szkole.
Koło historyczne pod kierunkiem dyrektora M. Kozłowskiego opracowało i wydało publikację pt. Dzieje Skawiny w latach
1364–1970.
W 1969 r. dzięki staraniom dyrektora i władz miasta powstało w naszym Liceum bardzo potrzebne wówczas w skawińskim
środowisku Liceum dla Pracujących. Przy zmieniającej się nazwie: korespondencyjne, zaoczne, wieczorowe przetrwało do
1985 r. Pierwszą maturę zdało w nim 78 abiturientów. Szkołę
tę ukończyło łącznie ponad 550 uczniów.
W latach 1972–1975 organizowane były tygodniowe wyjazdy uczniów klas II i III do Barcic – ośrodka wypoczynkowego
zakładu opiekuńczego – gdzie młodzież łączyła naukę z wypoczynkiem. Kontynuowane były obozy harcerskie i wędrowne oraz zarobkowo – wypoczynkowe hufce pracy.
W szkole powstało kilka klasopracowni. Harcerze otrzymali
pomieszczenie dla swojej działalności, tzw. harcówkę. W przyziemiu otwarto stołówkę. Pracownicy SZMO w czynie społecznym urządzili obok szkolnych boisk sztuczne lodowisko,
ukończone jesienią 1975 r. Niektóre prace wykonywała młodzież licealna. Lodowisko służyło całemu miastu.
Od września 1975 r. dyrektor M. Kozłowski objął funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania w Skawinie, a dyrektorem Liceum został Edward Paluchniak – historyk, wicedyrektor Liceum od 1973 r., w którym rozpoczął pracę. Jego zastępcą od września 1975 do czerwca 1976 r. była Anna Kudela, nauczycielka Liceum od 1956 r. Od roku szkolnego 1976/1977
wicedyrektorem Liceum był Stanisław Jaworski.
Harcerze działali w siedmiu klubach, pod opieką niestrudzonej druhny Haliny Wiśniewskiej – nauczycielki języka łacińskiego. Huta Aluminium i Elektrownia wyposażyły harcówkę w sprzęt.
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W 1978 r. uczniowie Liceum w ramach wymiany odwiedzili
szkołę średnią w Kijowie. Utrzymywali także, rozpoczęte przed
1975 r., kontakty z domem dziecka w Sieborowicach i z sanatorium w Radziszowie.
W 1979 r. Liceum Ogólnokształcące, Zaoczne Liceum dla
Pracujących i Szkoła Podstawowa nr 2 weszły w skład nowo
powołanego – pierwszego w województwie – Zespołu Szkół
Ogólnokształcących. Dyrektor E. Paluchniak objął funkcję wicedyrektora w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.
Dyrektorem ZSO został Roman Ficek – polonista, który od
września 1975 do sierpnia 1977 r. był wicedyrektorem Liceum,
oddelegowanym częściowo do pracy w Inspektoracie Oświaty.
Jego zastępcą ds. Liceum została Kazimiera Skałuba – nauczycielka matematyki od września 1963 r., społeczny zastępca dyrektora od września 1971 do sierpnia 1973 r., wizytator, metodyk matematyki w Kuratorium od września 1975 do sierpnia
1979 r. z pensum dydaktycznym w Liceum. Zastępcą ds. Szkoły Podstawowej była Zofia Kochany – dotychczasowy dyrektor tej szkoły. Wicedyrektorem ds. wychowawczych ZSO został Stanisław Jaworski.
Nawiązana została współpraca nauczycieli tych samych
przedmiotów w obu szkołach. Wzrosła liczba kół przedmiotowych w Liceum, nastąpił rozwój ruchu olimpijskiego.
Wzbogacony został ceremoniał szkolny. Powstał hymn szkoły, napisany przez K. Skałubę w latach 70. Treść hymnu nawiązuje do hasła na sztandarze szkoły, do ofiarodawców sztandaru
i do patronki szkoły. Muzykę opracowały oddzielnie uczennice Liceum: Barbara Miłkowska (absolwentka z r. 1975) i Grażyna Kosowska (absolwentka z r. 1977). W przeprowadzonym
w szkole plebiscycie wybrano muzykę G. Kosowskiej. W Liceum powstał nowy zespół muzyczny, organizowano wieczory poezji, młodzież rozwijała zainteresowania artystyczne.
W roku szkolnym 1980/81 dyrektor R. Ficek został powołany na zastępcę komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, a dyrektorem ZSO został Jerzy Gurba, który do sierpnia 1980 r.
był dyrektorem Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego
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w Wielkich Drogach. Jako dyrektor prowadził w Liceum zajęcia z przysposobienia obronnego. Wicedyrektorem ds. wychowawczych w ZSO została Halina Sikora – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2.
12 listopada 1980 r. w Liceum odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru szczepowi harcerskiemu przez komendanta hufca ZHP w Skawinie – harcmistrza Piotra Całusińskiego – oraz
nadanie szczepowi imienia Szarych Szeregów.
Kontynuowano wakacyjne hufce pracy, a ich uczestnicy zajmowali wysoką lokatę wśród międzyszkolnych komend OHP
na szczeblu ogólnopolskim.
Staraniem Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 2
i Liceum w lipcu 1981 r. przywrócono placówkom status oddzielnych szkół i rozwiązano ZSO. Dyrektor J. Gurba został
dyrektorem Liceum, a wicedyrektorem – K. Skałuba. Podjęto starania o odzyskanie pomieszczeń Liceum zajmowanych
przez ognisko muzyczne, co miało polepszyć bazę dydaktyczną. Odmalowano wnętrze szkoły. W grudniu 1981 r. przeniesiono bibliotekę do nowych pomieszczeń, zajmowanych wcześniej przez woźnego – pana Cypriana Karasia z rodziną, który
przeprowadził się do własnego domu.
W styczniu 1982 r. dyrektor J. Gurba objął funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania w Skawinie, a dyrektorem
Liceum została K. Skałuba, wicedyrektorem zaś (6 tygodni
później) – Wiesława Mrowiec, polonistka pracująca w Liceum od 1981 r. Pierwsza kobieca Dyrekcja Liceum kierowała szkołą do sierpnia 1991 r., preferując demokratyczny styl
zarządzania.
Liczba oddziałów w szkole wzrosła do 20, utworzono klasę o profilu humanistycznym. Wzrosła także liczba godzin języków zachodnioeuropejskich. Powstało laboratorium językowe, umożliwiające poszerzenie stosowanych metod nauczania, a później pierwsza pracownia informatyczna, wyposażona
w komputery przekazane przez Kuratorium. W ramach zajęć
pozalekcyjnych działały koła przedmiotowe – średnio 10 rocznie, koła artystyczne oraz chór szkolny. Intensywniej rozwi— 68 —

jał się ruch olimpijski. We współpracy z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej wprowadzono dodatkowe wykłady w ramach Studium: Ochrony Zdrowia, Ochrony Środowiska, Upowszechniania Kultury Prawnej – finansowanych przez TWP.
W szkole działały różne organizacje, koła i kluby uczniowskie. W styczniu 1983 r. powstało Młodzieżowe Koło Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, założone przez dyrektorkę przy
współpracy z Zarządem TPS. Było to pierwsze tego typu koło
w naszym makroregionie. Pod opieką K. Skałuby MKTPS prowadziło aktywną działalność w szkole i w mieście. Zmieniali
się jego członkowie, a od września 2000 r. także opiekunowie;
po przejściu na emeryturę – założycielki koła.
Wzrosła liczba uczniów uczestniczących w wakacyjnych hufcach pracy w kraju i za granicą – corocznie wyjeżdżało około 50% uczniów, pod opieką nauczycieli z Liceum. Za wyróżniające wyniki w pracy wakacyjnej i śródrocznej – także w latach poprzednich – Liceum zostało uhonorowane Złotą Odznaką OHP, młodzież zdobyła kilkanaście pucharów i dyplomów. Znaczące były osiągnięcia młodzieży w zawodach sportowych i obronnych.
Z okazji 30-lecia Liceum zorganizowany został pierwszy
uroczysty jubileusz, połączony ze zjazdem wszystkich absolwentów. Wydano drukiem pierwszą krótką historię Liceum.
Z czasem wzrastała liczba absolwentów, którzy zdali egzaminy wstępne na studia. W 1990 r. była ona wyższa niż średnia
w liceach ogólnokształcących w Krakowie w dzielnicach: Krowodrza oraz Nowa Huta. Prawie wszyscy abiturienci przystępowali do egzaminu dojrzałości, a wskaźnik zdanych egzaminów był wysoki. Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły
była wysoko oceniana. Liceum było też jedną z siedmiu szkół,
która przystąpiła do Klubu Szkół Poszukujących działającego
w województwie; stwarzaliśmy warunki do pogłębiania samorządności organizacji młodzieżowych.
W Liceum działały koła teatralne pod opieką kolejno:
Wiesławy Mrowiec, Ewy Jurek, Sydonii Kazek oraz Piotra
Skałuby. Uczniowie otrzymywali wyróżnienia na Wojewódz— 69 —

kich Przeglądach Amatorskich Zespołów Teatralnych w 1990
i 1991 r., występowali w szkole i w mieście z okazji różnych
uroczystości.
W 1990 r. zapoczątkowana została wymiana młodzieży
z gimnazjum w Sankt Augustin w Niemczech. Współpraca
rozwinęła się i trwa do dziś.
Polepszona została baza dydaktyczna: urządzono bibliotekę i czytelnię w nowych pomieszczeniach, zagospodarowano sale po wyprowadzeniu się ogniska muzycznego. Poprawiono estetykę wnętrza i otoczenie szkoły. Wymieniono częściowo stolarkę okienną, dokonano generalnego remontu sieci
centralnego ogrzewania i dachu, wykonano elewację budynku.
Ponadto przeprowadzano inne prace remontowe i malarskie,
wygospodarowano pomieszczenie na portiernię. Każda Dyrekcja Liceum wnosiła swój wkład w utrzymanie budynku szkoły w należytym stanie.
Od 1 września 1991 r. dyrektorem Liceum został Andrzej
Jania – geograf, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Wprowadzono system wyboru profilu kształcenia od III klasy, utworzono klasy o zróżnicowanym poziomie wiedzy uczniów. W wybranych klasach można
było odpowiednio podnieść wymagania edukacyjne. Utworzone zostały międzyoddziałowe grupy nauczania języka angielskiego. Zatrudniani byli nauczyciele j. angielskiego – obcokrajowcy, w ramach możliwości, jakie pojawiły się w kraju. Zapoczątkowano wymianę ze szkołą w Thetfort w Anglii. Zorganizowana została uroczystość z okazji 40-lecia Liceum, połączona ze zjazdem absolwentów. Wydano jubileuszowy biuletyn.
W 1999 r. powstała druga pracownia komputerowa. Wykonano remont dachu i połowy stolarki okiennej. Rodzice i sponsorzy odmalowali kilka sal. W szkole uruchomiono pierwsze
łącze internetowe. Skawińska firma Frezwid wspierała finansowo unowocześnienie szkolnej bazy dydaktycznej, głównie
w zakresie komputeryzacji.
Od 1 września 2000 r. dyrektorem Liceum został Adam Łukasik – polonista, absolwent i nauczyciel Liceum. W jego pla— 70 —

nach było podniesienie poziomu nauczania i prestiżu szkoły w środowisku oraz modernizacja placówki. Utworzono klasę o profilu przysposobienia obronnego. W 2001 r. otwarto Liceum Zaoczne, które wraz z Liceum Ogólnokształcącym tworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących, nowo powołany. Powstała ufundowana przez sponsora sala multimedialna.
Utworzono szkolną siłownię i małą salę gimnastyczną. Przeprowadzono kompleksowy remont budynku i zmodernizowano zaplecze dydaktyczne. Poszerzono współpracę ze szkołami
w Niemczech i na Słowacji. Przystąpiono do programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Sokrates – Comenius”.
W roku szkolnym 2003/2004 odbyło się kilka imprez poprzedzających główną uroczystość 50-lecia Liceum, m.in.:
III edycja Konkursu Literackiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Tydzień Comeniusa, zawody narciarskie na stoku „Beskid” w Spytkowicach. Zorganizowano spotkania z absolwentami Liceum zajmującymi się działalnością artystyczną
i kulturalną.
W kwietniu 2004 r. odbyły się sesje naukowe absolwentów.
Na pierwszej sesji wystąpiło troje młodych naukowców – doktorantów i stypendystów europejskich instytutów naukowych.
Sesję zorganizowała nauczycielka fizyki – mgr Julia Wątor.
W dniach 16–17 kwietnia absolwenci Liceum – obecnie doktorzy i profesorzy różnych dyscyplin naukowych, którzy przybyli z wielu miast Polski, wygłosili 17 wykładów. Słowo wstępne w obu dniach wygłosił prof. dr hab. n. med. Czesław Szmigiel, mający swój udział w staraniach w Ministerstwie Oświaty
o powstanie Liceum w 1954 r. Dwudniową sesję zorganizowała dr K. Skałuba wspólnie z mgr Kazimierą Głową, prowadziła
także sesję przy współudziale absolwentów. Było to oryginalne i udane przedsięwzięcie. Absolwenci przekazali Liceum
część swoich publikacji, także Ci, którzy nie mogli uczestniczyć w sesji.
W czerwcu 2004 r. z inicjatywy Koła TPS zorganizowana została wystawa fotograficzna „Liceum skawińskie 1954–
–2004; uczniowie, wydarzenia, środowisko lokalne” i ponow— 71 —

nie 25 września w dniu jubileuszu 50-lecia. W 2004 r. wydano multimedialny biuletyn jubileuszowy. Na główną uroczystość jubileuszową przyjechali goście z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Sankt Augustin w Niemczech oraz z Akademii Pedagogicznej w Turciańskich Teplicach na Słowacji.
Od wielu lat Liceum prowadzi szeroką współpracę z krakowskimi uczelniami. W ramach grantów Unii Europejskiej,
wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizowane były projekty naukowe: „Feniks” – w zakresie fizyki, i Młodzieżowy
Uniwersytet Matematyczny. W ostatnich latach Liceum zawarło umowę o współpracy dydaktycznej z Wydziałem Biologii
i Nauki o Ziemi UJ. Szkoła od wielu lat jest organizatorem powiatowego konkursu literackiego. Na początku był to Konkurs
Literacki im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego (2001 r. był
rokiem Prymasa Tysiąclecia). Później konkurs zmienił tematykę i nazwę na Skawińską Probówkę Artystyczną; w 2014 r.
odbyła się jego IV edycja. Opiekunem SPA jest mgr Andrzej
Morawa. W 2012 r. szkoła powróciła do nazwy Liceum Ogólnokształcące. Uczniowie Liceum podtrzymują kontakty międzynarodowe: od 1990 r. z młodzieżą z Sankt Augustin – zapoczątkowane przez ówczesną Dyrekcję Liceum, oraz z Kirchheim – nawiązane przez obecną Dyrekcję.
Od 2001 r. w Liceum działa Klub Europejski pod opieką mgr Doroty Karwat, który wspólnie z Centrum Edukacji Europejskiej uczestniczy między innymi w różnych projektach z zakresu edukacji europejskiej, a także organizuje wyjazdy do Brukseli.
Młodzież Liceum pod opieką nauczyciela informatyki, a zarazem długoletniego żeglarza mgr. inż. Bogusława Marca
od kilku lat wyjeżdża na obozy żeglarskie, organizowane we
współpracy z Harcerskim Ośrodkiem Morskim w Pucku.
Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz niektórzy absolwenci tworzą corocznie w styczniu sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W 2010 r. oddano do użytku nowoczesną pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem w ramach Małopolskiego
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Regionalnego Programu Operacyjnego, finansowaną ze środków Unii Europejskiej, powiatu krakowskiego i gminy Skawina. Sala służy uczniom Liceum i Szkoły Podstawowej nr 2 oraz
miastu. W 2012 r. urządzono zielony teren wypoczynkowy na
dziedzińcu między szkołą a salą gimnastyczną.
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Liceum uzyskuje corocznie wysoką lokatę w miejskich i powiatowych zawodach sportowych szkół.
Należy wspomnieć, że imię Liceum rozsławiali uczniowie – uczestnicy i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych, różnych konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i sprawnościowo-obronnych. Oto uczestnicy olimpiad
na szczeblu centralnym: Bogdan Kozioł (1978 r.) i Jakub Cebula (1989 r.) – olimpiada z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym; Irena Orzechowska – olimpiada z języka rosyjskiego (1977 r.); Agnieszka Bażela – laureatka olimpiady z języka rosyjskiego (1994 r.); Marek Fidziński – uczestnik
olimpiady z biologii (1980 r.); Anna Kajzar – II miejsce
w olimpiadzie biologicznej w latach: 1997, 1998, 1999 i 2000
oraz VI miejsce w olimpiadzie ekologicznej w 1996 r.; Anna
Bogdali (2000 r.) i Małgorzata Lisiewicz (2003 r.) – olimpiada z biologii; Wojciech Kucharz – olimpiada z matematyki
(1968 i 1969 r.); w 1969 r. był jednym z laureatów takiej olimpiady; Tadeusz Pastuszek – olimpiada z matematyki i fizyki
(1972 r.); Andrzej Kura – olimpiada z chemii (1972 r.); Ewa
Guzik – olimpiada z ekologii (1995 r.). W Olimpiadzie Zdrowia w 1983 r. Monika Włodarska zdobyła VI miejsce w kraju,
a Izabela Świerczek – wyróżnienie. W turnieju poezji śpiewanej w 1980 r. w eliminacjach centralnych uczestniczyła Elżbieta Madej. W 1986 r. w konkursie monodramów Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w eliminacjach centralnych
wzięli udział: Lidia Zięba i Janusz Śmiłek; Janusz został laureatem, a po studiach – aktorem teatralnym. W 1990 r. w finale ogólnopolskim takiego konkursu uczestniczył Robert Chojnacki. W Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej Magdalena Madeja była finalistką, a w 2014 r. w takim
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samym konkursie jedną z laureatek była Paulina Adamik, która uzyskała indeks Uniwersytetu Warszawskiego. W konkursie
recytatorskim w kategorii poezja śpiewana Kinga Rataj brała
udział w eliminacjach centralnych.
W eliminacjach olimpiady matematycznej na szczeblu międzynarodowym w 1969 r. uczestniczył Wojciech Kucharz –
uczeń K. Skałuby. W olimpiadzie biologicznej w 1998 r. na
szczeblu międzynarodowym Anna Kajzar zdobyła srebrny
medal, a w 1999 r. – złoty. Jej opiekunami naukowymi byli:
mgr Krystyna Krawczyk i mgr Grażyna Wojtylak z Liceum
oraz dr Robert Stawarz z Instytutu Biologii Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet). Wśród uczniów i absolwentów Liceum są znani sportowcy. Justyna Żmuda zdobyła wicemistrzostwo świata w turnieju par w brydżu sportowym oraz
wicemistrzostwo świata w turnieju teamów w brydżu sportowym w 2009 r. W 2011 r. zdobyła złoty medal mistrzostw Polski par w brydżu sportowym.
Marcin Starzak, jako student AWF, podczas Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce w 2009 r. zdobył brązowy medal w skoku w dal. Uczeń Przemysław Picheta w 2014 r.
w mistrzostwach Polski juniorów zdobył tytuł Mistrza Polski w brydżu sportowym. Uczeń Radosław Ślęzak zdobył tytuł Mistrza Małopolski w pływaniu. Uczennica Anna Nowak w 2014 r. zdobyła wicemistrzostwo województwa w narciarstwie zjazdowym, a w powiatowych zawodach pływackich
w stylu klasycznym zajęła I miejsce.
Szkolna grupa ratownictwa medycznego zajęła I miejsce
w województwie w XXII Ogólnopolskich Mistrzostwach I Pomocy PCK, pod opieką mgr Zuzanny Zawadzińskiej, a w finale ogólnopolskim zdobyła VI miejsce.
Absolwenci Liceum pracowali i pracują we władzach samorządowych miasta, powiatu i województwa. Wielu absolwentów pracuje naukowo w kraju, a niektórzy na zagranicznych
uniwersytetach.
Do najdłużej pracujących w Liceum nauczycieli należą:
śp. Jadwiga Wawrzaszek, śp. Danuta i Adam Mueckowie oraz
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emeryci: Anna Kudela, Wiesława Mrowiec, Kazimiera Skałuba, Krystyna Siwek, Kazimiera Głowa, Józefa i Stanisław Jaworscy, Barbara Sławińska, Jadwiga Gawle, Olga Kozik, Zdzisława Diurczak, Teresa Cygan, Halina Rosek. Do zasłużonych
długoletnich pracowników administracji należą: śp. Maria Potoczna, Krystyna Zaczkowska – sekretarz szkoły, a do pracowników obsługi: Anna Bujas i śp. Maria i Cyprian Karasiowie.
Wielu absolwentów skawińskiego Liceum kształci swoje dzieci w szkole, którą ukończyli przed laty. Czas spędzony w szkole docenia się po latach, co podkreślają absolwenci na zjazdach klasowych, przy okazji spotkań towarzyskich
oraz podczas kolejnych jubileuszy. Absolwenci wychodzą
w świat wyposażeni w wiedzę, umiejętności oraz stosunek do
ludzi i rzeczywistości, który jest wypadkową działań wychowawczych szkoły, rodzinnego domu oraz najbliższego otoczenia rówieśników i środowiska społecznego. Szkoła jest dumna ze wszystkich absolwentów, którzy znaleźli swoje miejsce
w życiu rodzinnym i zawodowym. Jako nauczyciel Liceum
z 37-letnim stażem życzę mojej Szkole wspaniałych efektów
pracy pedagogicznej i dalszych sukcesów na drodze do kolejnych jubileuszy. Pedagogom życzę satysfakcji z pracy dydaktycznej, z kształtowania mądrości życiowej i postaw patriotycznych uczniów. Naszym Absolwentom życzę wszelkiej pomyślności w osiąganiu zamierzonych celów. Trzeba je sobie
stawiać i realizować. Jak powiedział H. Jackson Brown: „Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga długiego czasu. Czas i tak upłynie”.
Drodzy Absolwenci, pamiętajcie o swojej szkole i słowach na
licealnym sztandarze.

Stanisław Grodecki

SETNA ROCZNICA URODZIN
ANTONINY PAJĄCZKOWSKIEJ

N

ajstarsza członkini Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Antonina Pajączkowska skończyła sto lat. Jest członkiem naszego Towarzystwa od 1 lipca 1981 r.
Pani Antonina urodziła się 28 marca 1915 r. w Skawinie,
jako jedno z sześciorga dzieci Katarzyny i Józefa Fidzińskich.
Ze swoich stu lat życia aż 98 spędziła w Skawinie (dwa lata
wraz z mężem Marianem mieszkała w Kościanie). Cały swój
czas poświęciła rodzinie. Jedynie przez krótki czas pracowała w fabryce Francka, a po wojnie w krakowskiej fabryce cygar. Wychowała córkę i doczekała się dwojga wnucząt i trojga prawnucząt.
Z okazji tego wspaniałego jubileuszu delegacja Zarządu
TPS w składzie: Czesława Kopeć, Ewa Tarnopolska i Stanisław Grodecki złożyła Jubilatce wizytę, wręczając jej wiązankę
kwiatów, okolicznościowy upominek – miniaturki pary skawiniaków w tradycyjnych strojach skawińskich z XIX w. oraz list
gratulacyjny od wszystkich członków TPS.

U dostojnej Jubilatki
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NASZE SPRAWY
6 LISTOPADA 2014 R.
Niecały tydzień przed Świętem Niepodległości wychowawcy
i młodzi mieszkańcy Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie zaprosili nas na popołudniowe
spotkanie w internacie i opowieści o dawnej Skawinie. Temat
rzeka, na wiele godzin gadania, należało go zatem jakoś zawęzić. Wspólną decyzją słuchaczy i prowadzącej spotkanie Anny
Kudeli postanowiono poddać się sugestii kalendarza i porozmawiać o tym, jak w 1918 r. nasze miasto po 146 latach austriackiej niewoli odzyskało niepodległość, i jak mieszkańcy organizowali pierwsze dni w wolnym państwie.
Opowiadano więc o tym, jakie wrażenie prawie 100 lat
temu wywarła wiadomość o opuszczeniu Krakowa przez wojska austriackie, o zrzucaniu tablic i godeł zaborcy z gmachów
budynków publicznych, o wywieszaniu biało-czerwonych flag,
od dawna już przygotowanych w skawińskich domach, o atmosferze powszechnego wzruszenia i radości. Mówiono też
o poczuciu wielkiej odpowiedzialności za porządek i spokój
w mieście, co zaowocowało samorzutnym powołaniem milicji miejskiej, która sprawnie i skutecznie funkcjonowała aż
do powstania oficjalnych władz. Nasi młodzi słuchacze skojarzyli jej twórcę i „szefa” z osobą Henryka Różyckiego, autora
pierwszej skawińskiej powieści pt. Umarła babka w Skawinie.
Temat był trafiony. Młodzież słuchała z zainteresowaniem,
czasem zadawała jakieś pytania, czasem coś dopowiadała,
a jeden ze starszych chłopców bardzo rzeczowo opowiedział
o udziale syna skawińskiej ziemi gen. Józefa Hallera w wielkiej wojnie o wolną Polskę. Jak się okazało, nieco wcześniej
uczestnicy tego spotkania odwiedzili jurczycką Izbę Pamięci
Rodu Hallerów. Zgromadzone tam pamiątki przemówiły do
ich wyobraźni, a gawęda niezrównanej Teresy Szczygieł o ludziach, którzy Ojczyznę ukochali ponad wszystko, zapadła im
głęboko w pamięć.
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Popołudnie minęło jak z bicza strzelił. Niełatwo było pożegnać się z tymi serdecznymi ludźmi, zarówno z młodzieżą, jak i z ich opiekunami: p. Elą i p. Krzyśkiem. Ten internat
to nie jest zwykła placówka oświatowa. Dzieci są tu zadomowione i otoczone prawdziwą opieką. Dobrze, że są takie miejsca i tacy ludzie.
(A. K.)
18 GRUDNIA 2014 R.
Na zaproszenie Gimnazjum nr 1 w Skawinie klasę III f i jej
wychowawczynię p. A. Krasucką odwiedziła Anna Kudela, reprezentująca nasze Towarzystwo. Spotkanie było poświęcone
dawnym tradycjom i współczesnym obyczajom, związanym ze
świętami Bożego Narodzenia. Gimnazjaliści, bywający w Muzeum Regionalnym w Skawinie i uczestniczący w organizowanych przez nie akcjach i imprezach, nadspodziewanie dużo
wiedzą, jak to ongiś, w czasie Godów bywało: widzieli skawińską szopkę i podłaźniczkę, zawarli już znajomość z Kantkiem
i słyszeli o obsypywaniu się owsem w dniu św. Szczepana. Nasza rozmowa dotyczyła więc nie tylko wigilijnego menu, sianka pod obrusem i choinki, ale także rodowodu świątecznych
tradycji. Kształtowały się one w kręgu kościoła i rodziny, ale
wchłaniały także nowinki z innych krajów. Tak było od wieków i tak pozostało. Było o czym rozmawiać. Na koniec złożono sobie świąteczne życzenia, a gość gimnazjalistów został obdarowany pięknym stroikiem, wykonanym własnoręcznie przez
jedną z uczennic. Trzy godziny spotkania minęły bardzo szybko. Upłynęły w serdecznej atmosferze, czuło się powiew nadchodzących świąt. Mamy nadzieję, że nasze kontakty z nastolatkami będą częstsze i umocnią ich więź z naszym Towarzystwem oraz naszą Małą Ojczyzną.
(A. K.)
23 STYCZNIA 2015 R.
W tym dniu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II – Korabniki odbyło się „Drugie Rodzinne Kolędowanie”
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mieszkańców osiedla. Organizatorami byli: Szkoła Podstawowa
nr 4 w Skawinie oraz OSP Skawina II – Korabniki.
Wśród wykonawców znalazła się „rodzina” Towarzystwa
Przyjaciół Skawiny, która śpiewała lokalne kolędy i pastorałki
w strojach pary królewskiej oraz kolędników, w składzie: Maryla Borowiecka, Czesława Kopeć, Ewa Tarnopolska, Grażyna
Woźniczka oraz Stanisław Grodecki i Adam Woźniczka. Za
swoje występy otrzymaliśmy gromkie brawa. Więcej na ten temat w bieżącym numerze „Informatora”.
(A. K.)
27 STYCZNIA 2015 R.
W tym dniu delegacja Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
w składzie: Czesława Kopeć i Stanisław Grodecki uczestniczyła w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym zorganizowanym
przez zaprzyjaźnione z nami Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”. W czasie spotkania nie obyło się bez składania życzeń
oraz wspólnego kolędowania. Jednym z elementów było ogłoszenie wyników konkursu na najładniejszą iluminację świąteczno-noworoczną budynków mieszkalnych w Radziszowie.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i skromne upominki.
(S. G.)
1 LUTY 2015 R.
Mimo 10-stopniowego mrozu w czasie VIII Wolskiej Biesiady
Karnawałowej panowała bardzo gorąca atmosfera. Przy smakowitych przekąskach odbywało się wspólne śpiewanie pieśni
biesiadnych. Wśród uczestników była obecna delegacja Towarzystwa Przyjaciół Skawiny w składzie: Maryla Borowiecka,
Ewa Tarnopolska i Stanisław Grodecki.
(S. G.)
22 MARCA 2015 R.
Z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” w Dworze
Dzieduszyckich w Radziszowie odbył się wernisaż prac Piotra
Birówki, artysty wszechstronnego – malarza, rzeźbiarza, fan— 79 —

tastycznego snycerza, człowieka niezwykle lubianego w swojej
rodzinnej miejscowości – Radziszowie.
Podczas wernisażu zaprezentowane zostały dzieła artysty. Janusz Bierówka, prezes Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”, udostępnił malarzowi archiwalne fotografie, na podstawie których
powstało 8 pięknych portretów ludzi szczególnie zasłużonych
dla Radziszowa i Dworu Dzieduszyckich. Nasze Towarzystwo
na tym wernisażu reprezentował Adam Woźniczka.
(S. G.)
9 KWIETNIA 2014 R.
Na kolejnym posiedzeniu Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny podjął decyzję o uzupełnieniu składu. Na wniosek Przewodniczącego Zarząd jednogłośnie powołał w swe szeregi Elżbietę Panek, która była już w Zarządzie w latach 2009–2013.
Pani Elżbiecie życzymy zadowolenia z pracy społecznej, a jednocześnie liczymy na jej pomoc w pracach Zarządu TPS.
(S. G.)

