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APEL ZARZĄDU
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
do Członków Stowarzyszenia
oraz do Czytelników „Informatora”
W 82. numerze „Informatora” ukazał się apel Zespołu Redakcyjnego o nadsyłanie artykułów przedstawiających działalność
i dorobek aktywnych, lecz niestety nieżyjących członków naszego Towarzystwa. Apel ten był pokłosiem jednego z wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym w czerwcu 2014 r. Niestety, nie przyniósł oczekiwanych
rezultatów. Redakcja nie otrzymała żadnego artykułu poświęconego nieżyjącym już członkom TPS. Mimo to na Walnym
Zgromadzeniu naszego Towarzystwa 29 czerwca br. ponownie
zgłoszono podobny wniosek.
Zespół Redakcyjny „Informatora” oraz Zarząd TPS jest gorącym zwolennikiem tej idei i ponownie zwraca się z prośbą do
wszystkich członków i sympatyków naszego Towarzystwa oraz
do czytelników „Informatora” o nadsyłanie artykułów poświęconych osobom zasłużonym dla TPS. Materiały prosimy przekazywać w formie elektronicznej do biura. Dołączone do artykułów zdjęcia i inne dokumenty historyczne podniosą na pewno atrakcyjność zamieszczanych tekstów i ożywią pamięć o naszych Drogich Nieobecnych.

Stanisław Grodecki

WALNE ZGROMADZENIE
SPRAWOZDAWCZE
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY

W

dniu 29 czerwca 2015 r. w skawińskim „Sokole” odbyło
się kolejne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze naszego Towarzystwa. Po otwarciu Zgromadzenia przez Przewodniczącego Zarządu uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć
zmarłych w ostatnim roku, wieloletnich członków TPS: Andrzeja Spólnika, Zofii Makówki i Zuzanny Marek. Walnemu
Zgromadzeniu w tym roku przewodniczyła Jadwiga Raczyńska.
Na sekretarza został powołany Michał Grzeszczuk, a w skład
Komisji Uchwał i Wniosków tradycyjnie weszły: Anna Kudela
i Krystyna Droździewicz.
Po przyjęciu regulaminu i porządku obrad przystąpiono do
realizacji poszczególnych punktów programu. Kolejno przedstawiono sprawozdanie Zarządu TPS za rok 2014 (sprawozdanie to zamieszczone jest w całości w tym numerze „Informatora”) oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014. Następnie Kazimiera Skałuba, w zastępstwie przewodniczącej,
przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TPS za rok
2014, a Halina Lech — sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
W dalszej kolejności Agata Lasek przedstawiła sprawozdanie
z działalności Koła Robótek Ręcznych „Razemkowo”, a Ewa
Tarnopolska — sprawozdanie ze współpracy ze skawińskimi
placówkami oświatowymi. Sprawozdania Zarządu TPS, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zostały przyjęte przez
Walne Zgromadzenie. W dalszej kolejności przegłosowano
złożony przez Komisję Rewizyjną wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi TPS za rok 2014. Wniosek przyjęto jednogłośnie. Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący
przedstawił plan pracy oraz plan finansowy na rok 2015, które zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. W trak—5—

cie obrad dokonano zmiany punktu 6 regulaminu dotyczącego organizacji kwest na renowację zabytkowych nagrobków
na cmentarzach skawińskich. Zgłoszono również kilka wniosków i propozycji dotyczących funkcjonowania TPS w roku
2015.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY ZA ROK 2014
Nasze Towarzystwo na dzień 31 grudnia 2014 r. liczyło 142
członków zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego członka wspierającego, którym jest Miasto i Gmina Skawina. To w głównej mierze dzięki składce członka wspierającego nasze Towarzystwo posiada środki finansowe na prowadzenie działalności. W roku 2014 przyjęto trzy osoby. Zgodnie
z wcześniejszą decyzją o przyjęciu kandydata do TPS decydował Zarząd. Jednocześnie zgodnie z § 13 Statutu TPS z powodu dużych zaległości w opłacaniu składek członkowskich
Zarząd podjął decyzję o skreśleniu z listy trzech osób. W roku
bieżącym ze składkami członkowskimi zalega sześć osób. Zainteresowanych Zarząd poinformował pisemnie o zaległościach
oraz o możliwości zastosowania wobec nich § 13, czyli skreśleniu z listy członków.
Poprzednie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbyło się 30 czerwca 2014 r. i udzieliło absolutorium Zarządowi TPS za poprzedni okres. W 2014 r. Zarząd TPS działał
w składzie: Stanisław Grodecki — Przewodniczący, Anna Kudela — zastępca Przewodniczącego, Ewa Tarnopolska — zastępca Przewodniczącego, Czesława Kopeć — sekretarz, Zofia Płonka — skarbnik. Członkowie Zarządu to: Zofia Kapera oraz Krystyna Sojka. Do września 2014 r., kiedy to Zarząd
przyjął rezygnację złożoną 27 lipca, jego członkami były także: Wioletta Wójcik oraz Agnieszka Zybek. Komisja Rewizyjna działała w składzie: Alicja Płonka — Przewodnicząca, Małgorzata Janiec-Jania — zastępca Przewodniczącej, Wanda Pabian — sekretarz oraz Maria Gaweł-Dudzińska i Kazimiera
—6—

Skałuba — członkowie. Skład Sądu Koleżeńskiego przedstawia się następująco: Halina Lech — Przewodnicząca, Zdzisława Różycka Nowak, Małgorzata Spólnik, Elżbieta Panek oraz
Jan Liskiewicz — członkowie.
W sprawozdaniu za rok 2014 Zarząd przypomni najważniejsze działania TPS. W tym okresie Zarząd realizował zadania statutowe oraz zadania zgłoszone do planu pracy. Odbyło
się 11 posiedzeń, podczas których omawiano bieżącą działalność oraz podejmowano decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem TPS.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia w okresie
sprawozdawczym.
I. Kultywowanie tradycji i patriotyzmu
13 listopada 2014 r. TPS wraz z mieszkańcami Korabnik oraz
młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Katolickich
Szkół oraz Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie przeprowadziło żywą lekcję historii pt. „To się zdarzyło w Korabnikach 70 lat temu”. W czasie tej uroczystości został odsłonięty i poświęcony obelisk upamiętniający rodzinę
Głazów.
II. Udział w uroczystościach o charakterze patriotycznym
Poczet sztandarowy TPS oraz członkowie Towarzystwa
w 2014 r. brali udział w uroczystościach, takich jak: święto Konstytucji 3 maja; w skład pocztu sztandarowego weszli:
Małgorzata Janiec-Jania, Maryla Borowiecka oraz Bolesław
Jamróz; Narodowe Święto Niepodległości; w skład pocztu sztandarowego weszli: Ewa Tarnopolska, Bolesław Jamróz
oraz Krystyna Sojka.
III. VIII kwesta na renowację nagrobków na skawińskich
cmentarzach oraz prace konserwatorskie na cmentarzu parafialnym w Skawinie
W VIII już kweście na renowację nagrobków na skawińskich
cmentarzach wzięło udział ok. 100 wolontariuszy. Byli wśród
—7—

nich przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele
współpracujących z nami organizacji, strażacy z OSP Korabniki, harcerze z ZHR, młodzież z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie oraz oczywiście
członkowie TPS. Zebrali oni łącznie kwotę 10 045,37 zł oraz
3 €. Koordynatorem VIII kwesty był Zarząd TPS, w szczególności: Ewa Tarnopolska, Elżbieta Panek i Stanisław Grodecki. W roku 2014 renowacji i konserwacji poddano nagrobek księdza Jana Kantego Zegadłowicza. Koszt prac to około 9200 zł.
IV. Działalność wewnątrzorganizacyjna
Na tym tle szczególnie wyróżniało się Koło Robótek Ręcznych
„Razemkowo”. Oto główne jego osiągnięcia w 2014 r.:
— przygotowanie wystawy ozdób bożonarodzeniowych prezentowanej w czasie spotkania opłatkowego dla członków
i sympatyków TPS (styczeń 2014);
— udział w Dniach Regionalnych zorganizowanych przez
Szkołę Podstawową nr 4 w Skawinie (kwiecień 2014);
— przygotowanie przez Krystynę Sojkę dekoracji dla dzieci z zespołu tanecznego „Szok”, działającego przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, które wzięły udział w konkursie ogólnopolskim w Chrzanowie i zajęły
I miejsce (kwiecień 2014);
— udział w II Skawińskim Przeglądzie Regionalnym oraz
przygotowanie wystawy prac rękodzielniczych pań z „Razemkowa” (czerwiec 2014);
— przygotowanie wystawy na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TPS (czerwiec 2014);
— udział w wystawie „Monogramy” zorganizowanej przez
Stowarzyszenie „LUD-ART” z Krakowa na zamku w Suchej
Beskidzkiej (listopad 2014);
— wykonanie 30 kartek świątecznych techniką haftu matematycznego dla TPS;
— przeprowadzenie warsztatów w Muzeum Regionalnym
w Skawinie dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych
—8—

w Borku Szlacheckim, podczas których wykonano kartki świąteczne techniką haftu matematycznego (grudzień 2014);
— udział naszej koleżanki Danuty Lasek w pracach Komisji Konkursowej w ramach zorganizowanego przez Muzeum Regionalne w Skawinie konkursu dla uczniów szkół
podstawowych na „Najpiękniejszą tradycyjną choinkę” (grudzień 2014);
— wykonanie na drutach 40 sztuk bucików dla uczniów
Katolickiego Gimnazjum w Skawinie podejmujących duchową adopcję (grudzień 2014);
— organizacja warsztatów wewnętrznych: nauka dziergania
na drutach (m.in. czapek, swetrów, szali, chust, bucików), nauka szydełkowania (wykonanie szali dla pań z „Razemkowa”
według wybranego wcześniej wzoru, a także zabawek, serwet,
gwiazdeczek itp.), wykonanie bombek bożonarodzeniowych
w technice temari, nauka haftu skawińskiego (przygotowanie
do haftowania bluzek).
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny współpracowało także
z placówkami oświatowymi z terenu gminy Skawina. Z okazji 650-lecia lokacji miasta TPS we współpracy z CKiS zorganizowało dwa konkursy tematyczne dla uczniów gimnazjów: konkurs literacki pt. „Skawina oczami mojego wnuka”
oraz fotograficzny pt. „Najpiękniejsze miejsce w Skawinie”.
W pierwszym z nich uczniowie mogli przedstawić swoją wizję Skawiny widzianą oczyma ich wnuków, a w drugim —
wybrane, według nich najpiękniejsze miejsce w Skawinie. Ponieważ cykl tych konkursów pod wspólnym tytułem „Dlaczego kocham Skawinę?” realizowany był pod patronatem Burmistrza Skawiny, jego finał, połączony z wręczeniem nagród
laureatom, odbył się 17 maja 2014 r. w hali widowiskowo-sportowej w trakcie uroczystej gali „Perły Skawiny”. Prace laureatów zostały opublikowane w 81. numerze „Informatora”.
W ramach działalności bieżącej członkowie Zarządu TPS
współpracowali ze szkołami — organizowali imprezy okolicznościowe oraz liczne konkursy. Jako członkowie jury lub ob—9—

serwatorzy wzięliśmy udział w następujących wydarzeniach:
XIV Kolędowa Szansa Na Sukces dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie, Gminny Przegląd Grup Jasełkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, XXIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, kolejna edycja
Dni Regionalnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie,
konkurs „Legendy skawińskie” w Szkole Podstawowej nr 4
w Skawinie, konkurs „Wiersz o Skawinie” w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, ślubowanie
uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, konkurs „Legenda o Skawinie” w Przedszkolu nr 5
w Skawinie, lekcje edukacyjne w Przedszkolu nr 6 w Skawinie: „Jak powstała Skawina?”, lekcje edukacyjne w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie: „Strój skawiński” oraz „Skawińskie zwyczaje wielkanocne”, trzecia edycja gminnego konkursu „W świecie lektur” w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie, „Skawińska Próbówka Artystyczna” — ponadpowiatowy konkurs w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Curie-Skłodowskiej w Skawinie, Dzień Babci
i Dziadka w Przedszkolu nr 5 w Skawinie, gminny konkurs
regionalny „Skawina Moja Mała Ojczyzna” w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie, „Czytanie łączy pokolenia” — czytanie bajek najmłodszym w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Skawinie.
W 2014 r. TPS współpracowało ze skawińskimi placówkami oświatowymi podczas realizacji dwóch projektów: „Z jaskini do gwiazd”, w którym udział wzięło blisko czterdziestu
wolontariuszy z Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie, oraz
„Skawiniacy w siedmiomilowych butach — jesteśmy z jednej
bajki”, w którym udział wzięło pięciu wolontariuszy, studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizowało z nimi
także VIII kwestę na renowację zabytkowych nagrobków na
cmentarzach skawińskich — udział w niej wzięli uczniowie
z Zespołu Katolickich Szkół i Liceum Ogólnokształcącego
w Skawinie.
— 10 —

V. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów
1. Projekt „Skawina da się lubić”
Nasze Towarzystwo wspólnie z Centrum Kultury i Sportu
w Skawinie zorganizowało koncert wieńczący obchody zeszłorocznych Dni Skawiny. Koncert pt. „Skawina da się lubić” był
wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców miasta.
Wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  .   .   .   .   . 
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład finansowy CKiS  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
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2. Projekt „Dlaczego kocham Skawinę?”
Z okazji 650-lecia lokacji miasta TPS we współpracy z CKiS
zorganizowało dwa konkursy tematyczne dla uczniów gimnazjów: literacki pt. „Skawina oczami mojego wnuka” oraz fotograficzny pt. „Najpiękniejsze miejsce w Skawinie”.
3. Projekt „Skawiniacy w siedmiomilowych butach — jesteśmy z jednej bajki”
Projekt był realizowany wspólnie ze Skawińskim Centrum
Wolontariatu i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie. Jego głównym celem było zwiększenie zaangażowania obywateli, instytucji samorządowych, placówek
oświatowych oraz NGO z gminy Skawina w działania mające na celu włączenie osób niepełnosprawnych intelektualnie
w życie społeczno-kulturalne gminy. Odbywało się to poprzez
pokazanie społeczności lokalnej, że dzięki sile woli, z niewielką pomocą człowiek z pewnymi deficytami potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami. Dwudziestu
wychowanków SOSW w Skawinie oraz pięciu wolontariuszy,
studentów krakowskich uczelni, przygotowało wspólnie spektakl teatralny. Spektakl ten ukazał historię Skawiny przez pryzmat osób, które odegrały znaczącą rolę w jej rozwoju. Pokazał
różne, pozytywne postawy obywatelskie. Wspólna praca dzieci
niepełnosprawnych intelektualnie i studentów w czasie ośmio— 11 —

dniowych warsztatów plenerowych świadczy o tym, że każda
jednostka posiada ogromny potencjał, trzeba go tylko uruchomić. W ramach opisywanego projektu, oprócz spektaklu teatralnego, wydano, w nakładzie 300 egzemplarzy, album przybliżający sylwetki osób przywołanych w przedstawieniu, zarówno postaci historycznych, jak i młodych aktorów, którzy się
w nie wcielili. W albumie nie ma wartościowania, bo Skawina to nie tylko wspomnienie o Kazimierzu Wielkim, ale i los
Grzegorza Leśniaka, który na zdjęciu w książce z dumą nosi
królewski płaszcz.
Wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  .
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład finansowy Firmy Budex Andrzej Sikora  .  .  .  .
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4. Projekt „Z jaskini do gwiazd”
Od maja do grudnia 2014 r. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Skawińskie Centrum Wolontariatu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie wspólnie realizowali projekt „Z jaskini do gwiazd” — e-warsztaty artystyczne promujące integrację
międzypokoleniową. Było to kolejne przedsięwzięcie adresowane do osób starszych z Gminy i Miasta Skawina. Podobnie jak
w przypadku wcześniejszych programów mających na celu aktywizowanie konkretnej grupy społecznej, beneficjenci projektu
zdobywali nową wiedzę, poznawali bogate życie kulturalne regionu oraz mieli okazję do rozwinięcia twórczości amatorskiej,
a w efekcie dostrzeżenia własnego potencjału twórczego. Projekt
ten wymagał połączenia kilku różnych działań. Z jednej strony
były to wyjazdy do krakowskich muzeów, z drugiej — warsztaty
w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w MultiCentrum w Skawinie. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, trenerów i wolontariuszy, a także otwartości uczestników udało się znaleźć wspólną płaszczyznę wymiany myśli, spostrzeżeń i potrzeb pojawiających się podczas spotkania ze zróżnicowanym światem sztuki.
Wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  .
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48 801,00 zł
42 861,00 zł

Wkład osobowy (wolontariat)  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

 .
 .

5 940,00 zł
129,13 zł

5. Projekt „Niepełnosprawny — nad podziw sprawny — turniej rycerski o miecz króla Kazimierza Wielkiego”
Z okazji 650-lecia lokacji naszego miasta Towarzystwo
Przyjaciół Skawiny, Skawińskie Centrum Wolontariatu
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie we współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz tutejszym Muzeum Regionalnym przystąpiło
do realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wychowankowie
i pedagodzy SOSW oraz wolontariusze zorganizowali turniej rycerski, w czasie którego odbywały się między innymi
warsztaty praktyczne. Uczniowie zostali podzieleni na grupy.
Każda z nich, pod okiem pedagogów SOSW, poznała zasady gry i szkoliła się w jednej z wymienionych kategorii: łucznictwo, średniowieczna piłka nożna, „Trzech przeciw trzem”,
czyli pojedynek rycerzy-siłaczy, bieg dam (gdzie liczyła się
przede wszystkim szybkość i zręczność), sztafeta kubkowa,
rzut wiklinowym kółkiem na miecz, toczenie pniaka, walka na kopie z rękawicą bokserską. Turniej rycerski odbył się
w Parku Miejskim w Skawinie, zaś jego uroczysty finał z pokazem tańca dawnego miał miejsce w Sali Teatralnej Pałacyku „Sokół”.
Wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji ze Starostwa Powiatowego
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .  .

 .
w
 .
 .

 .  .  .  .  .
Krakowie  . 
 .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .

7 760,00 zł
4 000,00 zł
3 760,00 zł
0,00 zł

6. Projekt „Być rycerzem — mimo wszystko!”
Projekt „Być rycerzem — mimo wszystko!” w swym podstawowym założeniu w oryginalny sposób łączył sport, historię i kulturę poprzez realizację poszczególnych działań. Uczestniczyło
w nim 21 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie.
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Wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Urzędu MiG Skawina
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

12 500,00 zł
4 000,00 zł
8 500,00 zł
0,00 zł

7. Projekt „Pamiętajcie o Sokołach”
Projekt „Pamiętajcie o Sokołach” realizowany był w latach
2013–2014 przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny i Miejską
Biblioteką Publiczną w tych miejscowościach gminy, w których
istnieją filie MBP. Miejscem jego realizacji były szkoły. Wybór
konkretnych placówek dyktowały warunki lokalowe i wyposażenie pomieszczeń. Pracownice poszczególnych filii uczestniczyły we wszystkich zajęciach jako współgospodarze i współorganizatorzy. Jeśli dzięki realizacji tego projektu więź między
szkołą a biblioteką zacieśniła się, to tym lepiej dla obu stron.
Wybór tematu okazał się trafny: wzbudził on zainteresowanie
i wypełnił poważną lukę w wiedzy, zwłaszcza młodszego pokolenia — wiele dzieci nie słyszało o Towarzystwie Gimnastycznym, a nazwę „Sokół” kojarzyło wyłącznie ze skawińskim
zameczkiem w Parku Miejskim. Projekt ze względu na swoją
tematykę wpisał się zarówno w obchody 650-lecia lokacji Skawiny, jak i w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej i wymarszu grupy „Sokołów” do wojska. Największą bolączką okazał się czas — w żadnej placówce nie udało się w pełni zrealizować materiału. Uczestnicy zostawali jeszcze po zakończeniu
spotkań, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Należy mieć nadzieję, że pozostawione w filiach broszurki oraz lalki
w sokolich strojach pozwolą na utrwalenie w pamięci uczestników projektu informacji o tej zasłużonej organizacji.
Wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego  .   .   .   .   . 
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17 421,00 zł
13 868,25 zł
3 454,20 zł
98,55 zł

8. Projekt „Informator”
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny kontynuuje wydawanie „Informatora”, który jest współfinansowany z budżetu Urzędu
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Miasta i Gminy Skawina. W 2014 r. ukazały się trzy numery, każdy w nakładzie 500 egzemplarzy. Zadanie to jest realizowane w ramach gminnego konkursu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.
Wartość projektu  .  .  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Urzędu MiG Skawina
Wkład osobowy (wolontariat)  .  .  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .  .  .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

 .
 .
 .
 .

16
5
7
3

350,00
000,00
650,00
700,00

zł
zł
zł
zł

VI. Działalność bieżąca
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny wydaje rocznie trzy numery „Informatora” w nakładzie 500 egzemplarzy każdy. W skład
Zespołu Redakcyjnego wchodzą obecnie: Anna Kudela, Ewa
Tarnopolska, Mariusz Tarnopolski i Stanisław Grodecki. Publikujemy głównie teksty o tematyce historycznej oraz artykuły
związane z kulturą regionu. Informujemy również o wszystkich
wydarzeniach dotyczących TPS. Dzięki współpracy z wieloma
organizacjami powiększyła się lista autorów. Nasz „Informator” dostępny jest nie tylko dla członków TPS, można go znaleźć także w wielu zaprzyjaźnionych instytucjach w Skawinie
i w innych miejscowościach. Pojedyncze egzemplarze docierają
za granicę. Zachęcam wszystkich członków TPS do wnikliwej
lektury „Informatora” i przekazywania uwag dotyczących jego
treści. Mile widziane będą także teksty od naszych członków.
Ze względów organizacyjnych prosimy przekazywać wszystkie
materiały w formie elektronicznej. „Informator” TPS ma być
źródłem wiedzy o historii i kulturze Miasta i Gminy Skawina, a także źródłem informacji o działalności naszego Towarzystwa.
Rok 2014 był — jak wiadomo — rokiem jubileuszowym
dla naszego Miasta. Jedną z wielu imprez była sztafeta jubileuszowa „650 km na 650-lecie miasta”, w której wzięło udział
ok. 2 tys. osób. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli TPS. Reprezentowali nas członkowie i sympatycy w składzie: Bolesław Jamróz, Zofia Kapera, Zofia Grodecka, Mariusz
— 15 —

Tarnopolski, Stanisław Grodecki, Artur Szymula, Krzysztof
Wala, Czesława Kopeć, Halina Lech i Wanda Pabian.
W listopadzie 2014 r. TPS współfinansowało wydanie (w niskim nakładzie) powieści Rok 1863 w Skawinie, autorstwa
Henryka Różyckiego, opracowanej przez naszego współpracownika dr. Marcina Kanię z Uniwersytetu Pedagogicznego.
W 2014 r. ukazała się również Monografia Skawiny. 650 lat
tradycji — wyczerpujące źródło informacji na temat naszego
miasta. Materiały zostały przygotowane przez członków i sympatyków TPS. Koszty opracowania i wydania poniósł Urząd
Miasta i Gminy Skawina.
Nasza strona internetowa uzupełniana jest na bieżąco. Czyta ją wiele osób, także spoza naszego Towarzystwa. Potwierdza
to ilość korespondencji mailowej, jaka do nas dociera od osób
niezwiązanych z TPS, a zainteresowanych naszą działalnością.
W styczniu 2014 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe naszego Towarzystwa.
Tradycją TPS stał się udział naszej reprezentacji w sztafecie honorowej organizowanej przez Burmistrza Miasta Skawina w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W zeszłorocznej sztafecie TPS reprezentował zespół w składzie: Stanisław
Grodecki, Wanda Pabian, Krystyna Sojka oraz Artur Szymula. Wprawdzie nie wygraliśmy, ale zabawa była świetna. Ważny
jest udział w zawodach, a nie zwycięstwo w nich.
W ramach działalności bieżącej TPS współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami. Za szczególnie owocną można uznać współpracę z: Lokalną Grupą Działania „Blisko Krakowa”, Stowarzyszeniem „Nasz Radziszów”, Stowarzyszeniem „Seniorek” w Skawinie, Stowarzyszeniem Miłośników
Ziemi Krzęcińskiej, Stowarzyszeniem „Jaśkowice — Nasza
Przyszłość”, Towarzystwem Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Zatorskiej. TPS jest również członkiem Małopolskiego Związku
Regionalnych Towarzystw Kultury. Współpracuje także z wieloma szkołami, spośród których wymienić należy: Szkołę Podstawową nr 4 w Korabnikach, Szkołę Podstawową nr 2 w Ska— 16 —

winie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie,
Szkołę Podstawową w Krzęcinie, Szkołę Podstawową w Pozowicach, Liceum Ogólnokształcące i Zespół Katolickich Szkół
w Skawinie.
VII. Współpraca z mediami
Współpraca TPS z lokalnymi mediami układa się owocnie.
Informacje o projektach realizowanych przez nasze Towarzystwo i wydarzeniach, w których braliśmy udział, ukazywały się
w 2014 r. w „Gazecie Skawina” i „Dzienniku Polskim”. Również Radio WAWA poświęciło czas antenowy na prezentację
wywiadów i informacji dotyczących działalności TPS. Materiały związane z naszą działalnością są zamieszczane między
innymi w wydawanym przez Urząd Miasta i Gminy Skawina
„Biuletynie Informacyjnym”, na lokalnych portalach internetowych: Skawina 24.pl i InfoSkawina.pl. Jesteśmy także często
obecni na stronie internetowej Urzędu Miasta.
W tym miejscu chcemy g o r ą c o p o d z i ę k o w a ć wszystkim tym, którzy poświęcali swój czas dla TPS. Równie gorąco dziękujemy tym, którzy wzięli udział w prowadzonej przez
nas kweście na renowację zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach. Dziękujemy również tym, którzy pomogli
w organizacji różnych uroczystości, spotkań oraz imprez okolicznościowych. Szczególne podziękowania Zarząd TPS składa Januszowi Opydo za kilkuletnie prowadzenie Kroniki TPS.

Stanisław Grodecki

RENOWACJA GROBU
NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
NA CMENTARZU PARAFIALNYM
W SKAWINIE

G

rób ten jest jednym z najczęściej odwiedzanych na skawińskim cmentarzu parafialnym z okazji Wszystkich
Świętych oraz świąt państwowych. Mieszkańcy składają kwiaty i zapalają znicze. Odbywają się tu także lekcje patriotyzmu
i historii, których organizatorem jest Muzeum Regionalne
w Skawinie. Nagrobek wyróżnia się na tle innych. Jego oryginalność nie wynika ze wspaniałej architektury, lecz z faktu, że
złożone są tu prochy nieznanego żołnierza, poległego we wrześniu 1939 r.
Nagrobek, na rzucie prostokąta, jest murowany, wykonany
z zaprawy cementowej i wykończony w technice lastriko. Na
płycie głównej widnieją inskrypcje. Z prawej strony: ŚP. NIEZNANY ŻOŁNIERZ / ZGINĄŁ 5 IX 1939 r. Pod nią
umieszczono okrągłą płaskorzeźbę z białego marmuru z Carrary przedstawiającą orła. Inskrypcja z lewej strony informuje:
ŚP. KOPYTKO ALOJZY / MŁOT II / UR. 4 XI 1921 / ZGINĄŁ 29 IX 1943 / BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ/ MX PPS W SKAWINIE XI 1946. Nagrobek wieńczy biało-czerwony krzyż wykonany z metalowej rury.
Nagrobek ze względu na postępujący proces niszczenia wymagał zabiegów konserwatorskich. Pokryty był patyną. Po bokach widoczne były drobne pęknięcia wyprawy lastriko, w których osadził się brud i pojawiły się mchy. Litery inskrypcji pomalowane były bardzo niestarannie białą farbą olejną.
Głównym celem prac konserwatorskich była zatem poprawa stanu technicznego nagrobka oraz przywrócenie mu pierwotnych walorów artystycznych. Z jego powierzchni usunięto mchy i porosty. Nagrobek umyto za pomocą myjki ciśnie— 18 —

Nagrobek przed renowacją (fot. T. Sokal)

niowej, a czarną uszczelniającą patynę usunięto z powierzchni,
stosując kompresy ligninowe nasączone 4% roztworem kwasu
fluorowodorowego. Usunięte zostały nieestetyczne, boczne „donice” betonowe w kształcie koryt. Powierzchnię nagrobka zaimpregnowano preparatem Grundeks. Inskrypcje na płycie
podmalowano białą farbą olejną. Całą powierzchnię lastriko
i kamienia poddano hydrofobizacji preparatem silikonowym.
Uporządkowano otoczenie wokół nagrobka. Wykonano również prace, które znacząco zmieniły jego wygląd. W miejscu
donic zostały zamontowane płyciny z szarego piaskowca. Pomiędzy dwoma słupkami zamontowano pionowo kamienną
płytę, na której w przyszłości mogą zostać wykonane dodatkowe inskrypcje.
Te trzy kamienne tablice będą w przyszłości zawierały nazwiska mieszkańców Skawiny poległych w czasie II wojny
światowej, w walce o Polskę. Nazwiska skawinian poległych
— 19 —

Nagrobek po renowacji (fot. S. Grodecki)

w czasie I wojny światowej możemy odnaleźć na okolicznościowej tablicy w kościele parafialnym w Skawinie. Ci, którzy
zginęli w czasie II wojny światowej, nie doczekali się jak dotąd takiej tablicy. Mimo upływu 70 lat od zakończenia II wojny
światowej nie ma w naszym mieście miejsca, gdzie upamiętniono by skawinian poległych i zaginionych w latach 1939–1945.
W dokumentach Towarzystwa Przyjaciół Skawiny możemy
odnaleźć ok. 50 nazwisk mieszkańców Skawiny i okolic poległych i zaginionych w tym okresie. Wśród nich znajdziemy następujące osoby: Byk Czesław, Chmielarczyk Julian, Czarnota
Andrzej, Czarnota Michał, Czopek Kazimierz, Czopek Franciszek, Czopek Marian, Dedak Mieczysław, Dudek Franciszek,
Dzik Stefan, Fidziński Mieczysław, Fidziński Stanisław, Górnisiewicz Ignacy, Grabowski Jan, Guzik Franciszek, Hałaciński Andrzej, Hajto Jan, Jamróz Władysław, Jaworski Zdzisław,
Kala Kazimierz, Klimas Stanisław, Konik Mieczysław, Kolasa
— 20 —

Płaskorzeźba z marmuru przedstawiająca orła (przed renowacją) (fot. T. Sokal)

Jakub, Kopyto Alojzy, Kotulski Jan, Krupnik Franciszek, Kryciński Adam, Majdzik Zygmunt, Mastela Władysław, Milc
Jadwiga, Mrożek Wawrzyniec, Muszyński Bronisław, Miś Stanisław, Oliwianka Irena, Ożóg Marian, Pachel Kazimierz, Polak Józef, Prochownik Tomasz, Sajkowski Józef, Seremet Józef, Stokłosa Stanisław, Surówka Jan, Szwet Józef, Śliz Jan,
Świdowski Tomasz, Wekszajder Leszek, Żarnowski Bronisław,
Żarnowski Feliks, Żmuda Jan.
Apelujemy do wszystkich czytelników, członków i sympatyków naszego Towarzystwa o pomoc w sporządzeniu kompletnej listy skawinian — ofiar II wojny światowej. Jeżeli posiadacie istotne informacje, przekażcie je do TPS. Cenne będą
nawet szczątkowe informacje o zamordowanych osobach, np.:
rok urodzenia, domniemane miejsce śmierci. Mamy nadzieję,
że z Waszą pomocą lista osób poległych i zaginionych w czasie II wojny światowej stanie się kompletna.
— 21 —

Stanisław Cinal

CZY JÓZEF GUZIK BYŁ ŻOŁNIERZEM
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
W SKAWINIE?

N

arodowe Siły Zbrojne powstały 20 września 1942 r. z połączenia Związku Jaszczurczego i części oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej. W ich skład weszło wiele
mniejszych organizacji o charakterze narodowym, takich jak:
Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa, Zakon Odrodzenia Polski, Polska Organizacja Zbrojna i inne. Głównym ich
celem była walka o niepodległość Polski i jej odbudowę z granicą wschodnią z 1939 r., a zachodnią na linii rzek Odry i Nysy
Łużyckiej. NSZ występowały zarówno przeciw hitlerowskim
Niemcom, jak i Związkowi Radzieckiemu, który po klęsce armii niemieckiej pod Stalingradem i Kurskiem został uznany za
wroga nr 1. Niemcy po tym niespodziewanym pogromie zmuszone zostały do defensywy, a cały obszar Polski miał zostać
objęty walkami. W związku z tą sytuacją NSZ po 9 sierpnia
1944 r. wydały rozkaz utworzenia trzech grup operacyjnych
(północnej, środkowej i południowej) na ziemiach polskich okupowanych przez Niemców. Rozkaz dotyczył wszystkich oddziałów. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy opisane poniżej
zdarzenie, związane z Józefem Guzikiem, moim wujkiem,
może świadczyć o jego działalności w Narodowych Siłach
Zbrojnych, które między innymi mogły również interesować
się umocnieniami wojskowymi powstającymi na terenie Skawiny.
Działo się to pod koniec sierpnia 1944 r., a może na początku września. Wczesnym rankiem wraz z wujkiem Józkiem pojechaliśmy pociągiem do Spytkowic, żeby odwiedzić
tatę, który został wysłany przez fabrykę „Francka” do kopania
rowów przeciwczołgowych. Zobaczyliśmy go już po śniadaniu
w grupie ludzi idących z łopatami na miejsce wykopu. Stanę— 22 —

Józef Guzik, fragment fotografii ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Skawinie

liśmy na krawędzi rowu o przekroju trójkątnym — jego głębokość sięgała czterech metrów. Wuj „bombardował” tatę pytaniami, a ja z radością ściskałem jego dłonie. Ten błogi stan
został niespodziewanie przerwany przez Niemca z nadzoru
budowlanego, który, potrącając wuja kolbą karabinu, wrzeszczał: „gdzie masz łopatę?” Odpowiedź (oczywiście po niemiecku) była błyskawiczna: „jestem tu przejazdem z dzieckiem do rodzica” — wuj wskazał ręką stojącego obok mnie
ojca. Niemiec zażądał Ausweisu (zaświadczenia, że Józef Guzik, zatrudniony w Fabryce Materiałów Ogniotrwałych, szamotowni, jest pracownikiem laboratorium kontrolującym proces produkcji szamotu; szamot był podstawowym składnikiem
wykładzin (wymurówek) pieców hutniczych w strategicznym
wówczas przemyśle metalurgicznym). Kiedy Niemiec wertował dokumenty i sprawdzał tożsamość, wuj ubolewał, że za
sumienną i uczciwą pracę laboranta, w wyniku której jakby
nie było wytopy stali i żeliwa tak potrzebne armii niemieckiej przebiegają bezawaryjnie, za to całkowite oddanie właśnie dziś został tak potraktowany. Po wysłuchaniu tego zdesperowanego człowieka coś musiało pęknąć w Niemcu, po— 23 —

Józef Guzik, fotografia z archiwum Muzeum Regionalnego w Skawinie

nieważ, oddając wujkowi Ausweis, zasalutował prawą ręką. To
niesamowite zdarzenie pozostało na długo w mojej pamięci.
Gest ten mógł być wykonany odruchowo, ale mógł być również wyrazem skruchy ze strony okupanta, tak czy inaczej był
dla nas bardzo ważny. W radosnym nastroju wracaliśmy do
Skawiny. Pociąg świecił pustkami. Wuj siedział w kącie wagonu i robił notatki w kalendarzyku lub notesie, a ja podziwiałem krajobrazy zmieniających się miejscowości: Brzeźnicy,
Jaśkowic, Wielkich Dróg i Zelczyny.
Później, już po śmierci Józefa Stalina, odwiedziłem chorego
wuja. Leżał w starej zawilgoconej i zagrzybionej izbie zakładowej, w której mieszkał od pierwszych dni pracy w szamotowni. Musiał wyczuć moje zakłopotanie, skoro powitanie zaczął
od takiej oto wiadomości: „Niebawem czeka nas przeprowadzka do nowego mieszkania w wybudowanym bloku przyzakładowym”. Wykorzystałem to dobre samopoczucie wuja i zadałem mu wprost pytanie dotyczące wydarzeń sprzed 10 lat: „Dla
kogo zbierałeś informacje w czasie spotkania z tatą w Spytko— 24 —

wicach w 1944 r. i komu szkicowałeś zagospodarowanie terenu Spytkowic rowami przeciwczołgowymi, kiedy powracaliśmy
pociągiem do Skawiny?” Wujek zaniemówił, a ja zakończyłem
słowami: „My, pokolenie okupacyjnych dzieci dojrzewaliśmy
o wiele szybciej. To na naszych oczach rozstrzeliwano lub wywożono do obozów koncentracyjnych Polaków z ruchu oporu.
Dlatego, z uwagi na konsekwencje nie pytałem wuja, ale dziś
proszę, uchyl mi tą tajemnicę przynależności organizacyjnej”.
Odpowiedź wuja była krótka i zdecydowana: „Zawieszonej po
wojnie działalności konspiracyjnej postanowiłem nie ujawniać,
dlatego proszę Cię, dla naszego wspólnego spokoju, wyrzuć
z pamięci ten drobny i mało znaczący incydent z 1944 r.” Wujek zmarł w wieku 54 lat. Pozostawił żonę i troje dzieci. Jego
najstarszy syn Sylwester był ikoną tenisa stołowego w Skawinie. Zmarł w 2010 r.
Józef Guzik, syn Józefa i Elżbiety z Liskiewiczów, urodził się
2 stycznia 1908 r. w Korabnikach. Zmarł 16 lipca 1962 r. Spoczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
Niniejszy artykuł jest niepełnym opisem ruchu oporu w Skawinie. Nie potwierdza też przynależności Józefa Guzika do
Narodowych Sił Zbrojnych. Stanowi wstęp do pracy zbiorowej autorstwa Józefa Nowaka, Zbigniewa Raczyńskiego i Jerzego Studenckiego pt. Ruch oporu w czasie okupacji hitlerowskiej w Skawinie i okolicy.

Anna Kudela

SERCEM WYBRAŁ SKAWINĘ —
ANATOL KRAKOWIECKI (1901–1950)

Ż

ycie każdego człowieka nierozerwalnie związane jest z losem jego narodu. Widać to wyraźnie w biografii Anatola Krakowieckiego, pierwszego skawinianina,
który został znanym w całej
Polsce pisarzem i dziennikarzem.
Anatol Eugeniusz Krakowiecki urodził się 11 maja
1901 r. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Skawinie, którą kochał całym sercem. W wieku 15 lat porzucił jednak dom rodzinny, by Anatol Krakowiecki
wstąpić do Legionów. Trwała wówczas wojna, którą potem nazwano I wojną światową,
a Anatol bardzo chciał uczestniczyć w walce o wolną Polskę.
Nie miał szczęścia. Skawinianie zawiadomili jego mamę, która przyjechała i zabrała syna do domu. Był chłopcem rosłym,
zatem komisja wojskowa mogła uwierzyć, że jest starszy niż
w rzeczywistości. A przecież dzieci do armii nie przyjmowano.
Gdy jednak Krakowiecki osiągnął wymagany wiek, zaciągnął
się do II Brygady Legionów Polskich i przeszedł całą kampanię wołyńsko-litewską. Maturę zdawał już w żołnierskim mundurze — w czasie urlopu wojskowego — przed nauczycielami z Gimnazjum nr VI w krakowskim Podgórzu. Został ranny pod Przemyślem, ale po rekonwalescencji wrócił do wojska
i brał udział w zdobyciu Wilna.
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Po wojnie Anatol rozpoczął
studia na Wydziale Prawa
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Naukę przerwał, by pracować
jako dziennikarz. Publikował najpierw w „Głosie Narodu”, a potem w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”.
Wkrótce objawiły się inne talenty Krakowieckiego — pisał zabawne komedie, wystawiane przez teatry w całej
Polsce, współpracował z krakowskim teatrzykiem Gong,
współorganizował też coroczne „Parady parodyj”. Napisał powieść sensacyjno-kryminalną Lament światów, a książkowe wydanie jego felietonów Spójrz na świat zezem rozchodziło się jak świeże bułeczki. W latach 30. żartowano nawet, że w Krakowie każdy słup
ogłoszeniowy w połowie oblepiony jest plakatami reklamującymi dzieła Krakowieckiego. Było w tych słowach nieco prawdy, bo kilka teatrów w tym samym czasie wystawiało jego komedie i krotochwile. Utwory te otrzymywały zazwyczaj dobre
recenzje. Po przedstawieniu „Sezamie, otwórz się!” Kazimierz
Czachowski — jeden z najlepszych ówczesnych krytyków literackich — napisał:
Dawno już na scenie krakowskiej nie było premiery, którą by widownia przyjmowała tak gorąco. Pod maską beztroskiego humoru powiało duchem młodego pokolenia.

Anatol miał już wtedy własne mieszkanie w Krakowie przy
ul. Szpitalnej 22, ale nadal bywał częstym gościem w Skawinie.
Szukał tu odpoczynku od pełnego wrażeń życia artysty.
Szczęśliwe dni skończyły się wraz z wybuchem II wojny światowej. Literat znalazł się na terenach zajętych przez
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Związek Radziecki. Został schwytany podczas próby przekraczania granicy i uwięziony, ostatecznie trafił do łagru na Kołymie. Wolność odzyskał po ponad dwóch latach, gdy na
mocy porozumienia gen. Władysława Sikorskiego z władzami
ZSRR ogłoszono amnestię dla Polaków i zezwolono na tworzenie polskiego wojska. Wraz z armią gen. Andersa Krakowiecki znalazł się w Bagdadzie. Był wolny, ale do ukochanych
miejsc — Krakowa i Skawiny — nigdy już nie wrócił. Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji. Zamieszkał w Londynie. Nadal pisywał komedie (np. Dom pachnie sianem, 1949),
lecz dziełem jego życia stała się oparta na własnych doświadczeniach Książka o Kołymie. Publikacja ukazała się drukiem
w 1950 r. w Wielkiej Brytanii, po kilku latach starań. Nie obyło się jednak bez problemów.
W czasie wojennej i powojennej tułaczki skawiński literat
zobaczył pół świata, ale zawsze rozpaczliwie tęsknił do stron
rodzinnych. Pisał:
Bo w Skawinie rzeka płynie
Cichutko w wiklinie
I słowik drze się jak wariat
W pobliskiej leszczynie
I tajemniczych jest pełno szelestów
W długich szpalerach bzów, malin, agrestów —
Nocą głucho stukają grusze spadające
Dniem się jabłka rumienią jak słońce,
Żyto kwitnie szaleństwem wręcz nieokiełznanym
I można się odurzyć na śmierć w czerwcu sianem
I las! W nim sosny i brzozy i grzyby i mrówki,
A las się nazywa, jak w bajce: Cichówki!
— to słowo się widzi, to słowo się słyszy,
Tyle w nim lasu, zieleni i ciszy!…

Anatol Krakowiecki zmarł nagle 7 kwietnia 1950 r. Został
pochowany na Cmentarzu Gunnersbury w Londynie, z dala od
miejsc, które ukochał najbardziej.
W tekście wykorzystano fotografię A. Krakowieckiego z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz rysunek Magdaleny Szynkarczuk
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Stanisław Grodecki

ODDANI POŻARNICTWU.
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
SKAWINA II-KORABNIKI*1

P

otrzeba stworzenia w Skawinie drugiej Ochotniczej Straży
Pożarnej była najbardziej widoczna w momentach kryzysowych, kiedy to mieszkańcy miasta z własnych środków musieli finansować zakup sprzętu niezbędnego dla jednostki. Na
wysokości zadania stawali również sami strażacy, choćby
w 2005 r., kiedy zaangażowali się w modernizację remizy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Korabnikach powstała w 1927 r.
z inicjatywy hrabiego Bolesława Miączyńskiego, ówczesnego
właściciela korabnickiego dworu, który przekazał plac pod remizę i wspomógł finansowo jej budowę. Założycielami straży byli mieszkańcy Korabnik: Franciszek Czopek, Stanisław
Guzik, Maciej Kurlit oraz Józef Nazim. Pierwszym komendantem został Wawrzyniec Klimas. W latach 30. przystąpiono do budowy strażnicy. Prace zakończono w 1936 r. Niestety,
nie cieszono się długo z szybkiego rozwoju jednostki. W czasie II wojny światowej działalność straży w Korabnikach była
ograniczona i utrudniona, udało się jednak zachować jej strukturę. Po zakończeniu okupacji nadszedł czas na odbudowę,
a także doposażenie w niezbędny sprzęt gaśniczy.
W latach 50. ubiegłego wieku strażakom udało się zgromadzić środki na zakup nowoczesnych motopomp. Po reformie
administracyjnej kraju w 1975 r. Korabniki stały się częścią
Skawiny, a dotychczasowa OSP Korabniki została przemianowana na OSP Skawina II-Korabniki. W latach 70. strażacy
doczekali się pierwszego samochodu, który usprawnił działania
jednostki. Dzięki wsparciu finansowemu lokalnej społeczności
*1Pierwodruk: Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Praca zbiorowa, Skawina
2014, s. 385–386.
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Remiza OSP, fotografia z 1934 r.

Założyciele oraz strażacy OSP, fotografia z lat 30. XX w.
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Nowoczesny budynek remizy OSP Skawina II-Korabniki

Strażacy OSP Skawina II-Korabniki
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jednostce przekazano strażackiego żuka. Pełniona przez nich
służba spotykała się z dużą wdzięcznością i uznaniem ze strony mieszkańców Skawiny. W 1977 r. ufundowali oni sztandar
dla OSP Skawina II-Korabniki z okazji 50-lecia jej istnienia.
Do najważniejszych działań korabnickich strażaków należy
zaliczyć udział w akcji przeciwpowodziowej w 1997 r., kiedy
to z poświęceniem pomagali mieszkańcom, a później usuwali
skutki powodzi z rejonów dotkniętych żywiołem. Nieocenione
było również ich zaangażowanie w czasie gaszenia pożaru składów budowlanych firmy Stalco przy ul. Torowej w Skawinie.
1 stycznia 2008 r. nad ranem, kiedy skawinianie wypoczywali
po hucznym przywitaniu Nowego Roku, druhowie z Korabnik
bohatersko walczyli z ogniem.
W 2005 r. rozpoczął się kompleksowy remont wnętrza remizy — inwestycja niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania OSP Skawina II-Korabniki. Była to wspólna inicjatywa lokalnego samorządu oraz druhów z OSP. Finansowe wsparcie ze strony Urzędu Miasta i Gminy Skawina,
połączone z osobistym zaangażowaniem strażaków, przyniosło oczekiwane rezultaty. Dwa lata później przystąpiono do
dalszej modernizacji i rozbudowy budynku. Prace zakończono w 2009 r. W tym czasie strażacy pozyskali dwa nowoczesne wozy ratownicze.
Strażacy z OSP Skawina II-Korabniki oprócz działań ratowniczych prowadzą szeroko rozumianą działalność profilaktyczną. Uczą np., jak zapobiegać pożarom, angażują się także
w różnorodne akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Patronują również klasie mundurowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie. W dzień Wszystkich Świętych co
roku uczestniczą w przeprowadzanej przez TPS na cmentarzu
komunalnym w Skawinie kweście na rzecz ratowania starych
grobów. Prezesem OSP Skawina II-Korabniki jest druh Leszek Maj, a naczelnikiem druh Tomasz Maj.
Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum OSP Skawina II-Korabniki
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Włodzimierz Galaciński

TRZYDZIESTY, JUBILEUSZOWY KONKURS
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Z

adaniem statutowym Klubu Honorowych Dawców Krwi
jest nie tylko pozyskiwanie krwiodawców i organizowanie
zbiórek tego cennego płynu, ale przede wszystkim promowanie tej szlachetnej idei i popularyzowanie działań Czerwonego
Krzyża. W 1986 r. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK Zakładów Metalurgicznych w Skawinie, który obecnie
mieści się przy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, chcąc
przybliżyć młodzieży szkół podstawowych humanitarną działalność Międzynarodowego i Polskiego Czerwonego Krzyża,
postanowił zorganizować konkurs wiedzy o CK.
Pierwszy konkurs odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Borku Szlacheckim za zgodą dyrekcji. Udział
wzięło 14 osób. Decydując się na zorganizowanie konkursu, nie sądziliśmy, że będzie to początek współpracy Klubu ze
szkołami podstawowymi na terenie Miasta i Gminy Skawina.
Współpraca ta trwa już 30 lat. Celem organizowanych przez
nas konkursów jest przybliżenie młodzieży podstawowych zasad, jakimi kieruje się Czerwony Krzyż. Konkursy te mają
także pogłębić znajomości podstaw Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, wiedzę o pomocy przedmedycznej, celowości organizacji Honorowego Krwiodawstwa oraz celowości
niesienia pomocy potrzebującym. Zainteresowanie konkursem
wzrasta z roku na rok. Obecnie większość szkół podstawowych
i gimnazjalnych zgłasza chęć udziału.
W jubileuszowym 30. konkursie wzięło udział dziewięć trzyosobowych zespołów szkolnych. Uczestnicy korzystają z dostępnej literatury, a także z informacji zawartych w Internecie.
Bardzo pomocni są opiekunowie szkolni, którzy przygotowują
i prowadzą zespoły. Z satysfakcją stwierdzam, że wielu uczestników zostało Honorowymi Dawcami Krwi; przykładem niech
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Na zdjęciach: laureaci i uczestnicy konkursu (fot. PCK, W. Galaciński)

będzie Mateusz Mastela czy Aneta Jarosz. W jubileuszowym
30. konkursie w kategorii: szkoły podstawowe pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Zelczynie, miejsce drugie —
Szkoła Podstawowa w Rzozowie, a miejsce trzecie — Szkoła Podstawowa w Kopance. W kategorii: szkoły gimnazjal— 34 —

ne pierwsze miejsce zajął zespół z Gimnazjum nr 2 w Skawinie, miejsce drugie — Gimnazjum nr 1 w Skawinie, a trzecie — Gimnazjum w Radziszowie. W klasyfikacji indywidualnej najlepsza okazała się Julia Dorosińska, która zdobyła największą liczbę punktów. Drugie miejsce zajęła Ewelina Kotula, a trzecie — Julia Gas. Na zakończenie szkoła, która zdobyła pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej, otrzymała puchar, a każdy uczestnik nagrodę, przeważnie cenną książkę. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi jest dumny z uczestników, ponieważ wielu z nich zostaje wolontariuszami Czerwonego Krzyża i/lub Honorowymi Dawcami Krwi. Konkursy
organizowane są dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta
i Gminy Skawina.

Stanisław Grodecki

RELACJA Z XII IMPREZY ŚRODOWISKOWEJ
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

D

nia 23 maja br. w Parku Miejskim w Skawinie odbyła się
XII Impreza Środowiskowa w ramach ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Stanowiła ona finał
Skawińskich Dni Profilaktyki przebiegających pod hasłem
„Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień”.
Ważnym punktem imprezy był bieg sztafety honorowej
składającej się z czteroosobowych drużyn, których członkowie wykonywali ten sam zawód lub należeli do tej samej grupy
lokalnej. Do sztafety zgłosiły się 22 zespoły. Swoje reprezentacje mieli: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, nauczyciele z Gimnazjum nr 1 w Skawinie, nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I st.
w Skawinie, nauczyciele ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

Sztafecie TPS kicbicowali na trybunach członkowie Towarzystwa (fot. M. Kopeć)
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chowawczego w Skawinie, radni z Rady Miejskiej w Skawinie,
pracownicy i sympatycy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”, Klub Sportowy „Optima”, Stowarzyszenie „Budujemy Nadzieję”, Ochotnicza Straż Pożarna Skawina I, Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II-Korabniki, Spółdzielnia Socjalna „Bajkowa Kraina”, Klub Sportowy OPTIMA
MEN, Klub Sportowy OPTIMA WOMEN, Chrześcijański
Ośrodek Kultury im. św. Faustyny w Skawinie, „Sztafeta Niebieskiego Misia” z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Skawinie, Pogotowie Ratunkowe w Skawinie, pierwsza międzynarodowa grupa nauczycieli realizujących projekt Comenius (z Irlandii i Niemiec) oraz druga międzynarodowa grupa nauczycieli realizujących projekt Comenius (z Grecji).
Zawodnicy wykazali ogromne samozaparcie, wolę walki oraz
chęć do dobrej zabawy, byli zmotywowani do osiągnięcia jak
najlepszego wyniku. Sztafeta TPS w składzie: Wanda Pabian,
Zofia Kapera, Paulina Warzecha i Stanisław Grodecki tych zawodów nie wygrała, ale nikt tego nie oczekiwał. Ważna była
dobra zabawa, ruch na świeżym powietrzu i promocja Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Stanisław Grodecki

O MARKU KUBLIŃSKIM
WSPOMNIEŃ CIĄG DALSZY

N

asz „Informator”, o czym pisaliśmy wielokrotnie, dociera
do Czytelników spoza Skawiny, a także poza granice Polski. Często też otrzymujemy wiadomości od Czytelników dotyczące wersji elektronicznej dostępnej w Internecie. Niejednokrotnie proszą nas o przekazanie dodatkowych materiałów
związanych z artykułami zamieszczonymi w poprzednich wydaniach. Tym razem otrzymana wiadomość była trochę inna.
Jej autor chciał uzupełnić i poszerzyć informacje zawarte
w „Informatorze”.
W maju br. dostaliśmy list od pana Bogdana Porębskiego
z Radomia. Pisał, że w 78. numerze „Informatora” z wielkim
zaciekawieniem przeczytał artykuł pt. Ulica Kublińskiego. Osoba Kublińskiego była mu znana z opowieści jego wujka Zdzisława Czajkowskiego, który z Markiem Kublińskim odbywał
wyrok w jednej celi w więzieniu na Montelupich w Krakowie.
Mimo upływu wielu lat od tamtych wydarzeń pan Czajkowski ma pewne wspomnienia związane z Markiem. Niezwłocznie nawiązałem kontakt z panem Zdzisławem, mieszkającym
w Płazach koło Chrzanowa, i umówiliśmy się na spotkanie.
Zdzisław Czajkowski i Marek Kubliński przebywali w jednej celi na Montelupich przez kilka dni na przełomie sierpnia i września 1950 r., (o ile pamięć nie myli (po 65 latach, prawdopodobnie od 30 sierpnia do 8 września). Była to
piętnastoosobowa cela, w której ciągle zmieniali się osadzeni.
Przebywali tam nie tylko więźniowie polityczni, ale także pospolici przestępcy, drobni kryminaliści i złodzieje. Zdzisław
Czajkowski pamięta, że przebywał z nimi adwokat z Grzegórzek skazany za śmiertelne potrącenie samochodem po pijanemu jakiejś osoby. Był także między nimi morderca, który
zabił podczas wiejskiej zabawy (więcej o współwięźniach we
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wspomnieniach Zdzisława Czajkowskiego). Przez te kilka dni
wspólnie spędzonych w celi Marek Kubliński dał się poznać
jako młody, inteligentny człowiek, ale jakby skryty, zamknięty w sobie. Na początku podchodził z rezerwą do współosadzonych, nie do końca im ufał. Dopiero po kilku dniach nawiązała się nić porozumienia między Zdzisławem a Markiem. Pan Zdzisław wspomina ich rozmowy. W jego pamięci Marek Kubliński pozostał gorliwym patriotą. Często
mówił on o swoim żalu, że czasie wojny był za młody, by
walczyć w oddziałach partyzanckich o wolną Polskę. Po czterokrotnym skazaniu na karę śmierci Kubliński napisał list do
prezydenta Bieruta z prośbą o ułaskawienie. Właśnie w czasie
pobytu we wspólnej celi otrzymał informację, że jego prośba o ułaskawienie została odrzucona. Dla skazanego oznaczało to tylko jedno — wyrok zostanie wykonany. Najprawdopodobniej po dwóch dniach Marek Kubliński został przeniesiony na ostatnie piętro, do tzw. celi K.S., i tu kontakt między
Czajkowskim a Kublińskim urwał się.
Jakiś czas potem na „spacerze” Czajkowski dowiedział się od
więziennego klawisza (prawdopodobnie nazywał się on Kubczyk lub Kupczyk), że wyrok na Marku Kublińskim został wykonany. Pan Zdzisław dość pozytywnie wspomina tego klawisza. Toczyli ze sobą rozmowy na różne tematy, czasami strażnik przekazywał mu informacje o tym, co ważnego dzieje się
poza więziennymi murami.
Po latach pewne wspomnienia się zacierają w pamięci, ale
nawet najdrobniejsze, szczątkowe informacje o tamtym okresie
są dla nas niezwykle ważne i godne zachowania.
Na zakończenie spotkania otrzymałem od pana Zdzisława
Czajkowskiego maszynopis z jego wspomnieniami z pobytu
w więzieniu na Montelupich i w kopalni karnej w Jaworznie.
Maszynopis ten został napisany przez niego w 2010 r. Wspomnienia w formie pamiętnika (bez skrótów) zamieszczone są
poniżej z zachowaniem wierności oryginałowi. Fotografia Autora pochodzi z lat 50. XX w., czyli z okresu jego pobytu w stalinowskim więzieniu.
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PAMIĘTNIK ZDZISŁAWA CZAJKOWSKIEGO
Zdzisław Czajkowski urodził się 28 czerwca 1924 r. w Staszowie. Do wybuchu
II wojny światowej ukończył męską
szkołę powszechną i trzy klasy gimnazjum. W czasie okupacji niemieckiej
był w konspiracji — żołnierz ZWZ-AK, ps. „Szóstka” (podobwód ZWZ-AK Staszów, kryptonim „Modrzew”).
W latach 1940–1941 ukończył tajny
kurs podoficerski. Maturę zdał w 1943 r.
na tajnych kompletach. Brał udział w akcji „Burza” jako kapral 9 kompanii 3 batalionu 2 ppleg AK na całym szlaku bojowym od 25 lipca do 4 grudnia
1944 r. Po wyzwoleniu rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany
6 stycznia 1950 r. przez UB i skazany
Zdzisław Czajkowki (ok. 1950)
na 3 lata pozbawienia wolności. Wyrok
odbywał w więzieniu na Montelupich w Krakowie, a następnie w obozie pracy
w Jaworznie. Po zwolnieniu dokończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Przez wiele lat miał trudności ze zdobyciem zatrudnienia. Obecnie mieszka w Płazach koło Chrzanowa i cieszy się dobrym zdrowiem.

ŚLEDZTWO
Są daty w życiu człowieka, których się nie zapomina. Pozostają w pamięci do końca życia. Dla mnie taką datą jest 16 stycznia 1950 r. Dzień 16 stycznia był normalny. To był poniedziałek. Rano wykłady, potem gdzieś tam zjadłem obiad. Była taka
jadłodajnia studencka, właściwie bar mleczny, na wprost Alma
Mater, w której szybko i względnie tanio można było coś zjeść.
Kto mógł przypuszczać, że to był ostatni mój normalny posiłek. Zresztą nigdy nie przywiązywałem większej uwagi do jedzenia. Miałem za sobą wojnę, w czasie której w pewnych
okresach właściwie nic nie było do jedzenia. Dosłownie łyżka mąki rozpuszczonej i zagotowanej w wodzie z roztopione— 40 —

go śniegu. Ale to było w partyzantce i od tamtego czasu minęło 5 lat.
Po południu tamtego dnia ślęczałem nad pracą z inżynierii
leśnej. Praca polegała na przygotowaniu planu z kosztorysem
drogi w górskim terenie. Praca była bardzo żmudna. Profesor
Klus, który prowadził wykłady z inżynierii leśnej, dał każdemu studentowi wycinek mapy jakiegoś obszaru górskiego, zaznaczając na niej dwa odległe punkty, które należało połączyć
drogą. Żeby było trudniej, trzeba było pokonać strumień górski, a więc zaplanować most. Droga musiała być w miarę szeroka, żeby pojazd (zwłaszcza samochód ciężarowy) mógł bezpiecznie przejechać. Zaplanować trzeba było też tzw. mijanki,
na których pojazdy mogły się mijać. Projekt drogi był jednym
z ostatnich zajęć na uczelni i miał być załącznikiem do pracy
dyplomowej. Praca była na tyle zaawansowana, że planowałem
jej ukończenie w pierwszym kwartale tegoż roku.
Miałem szczęście, że mieszkałem z Kaziem Koterwą —
wspaniałym kolegą i przyjacielem. On studiował budownictwo
na Politechnice Krakowskiej i również kończył studia. W pewnych sprawach służył mi pomocą, choć nie chciałem go angażować, bo był bardzo zapracowany. Mieszkało nam się bardzo
dobrze. Wynajmowaliśmy dwa pokoje u rodziny na ulicy Basztowej. Rodzina bardzo kulturalna, zasiedziała od lat w Krakowie. Byli zadowoleni z naszego pobytu, gdyż obaj nie paliliśmy i prowadziliśmy bardzo spokojny tryb życia. Żadnego
pijaństwa, żadnych gości, pomijając Wandzię — tak jakby narzeczoną Kazia. Mieli jeszcze jedną gwarancję, że za parę lat
opuścimy mieszkanie. Nie groziło im też dokwaterowanie obcych osób, gdyż władze Krakowa popierały w pierwszej kolejności zakwaterowanie studentów. Akademiki nie były w stanie
pomieścić tyle tysięcy młodzieży, a budownictwo nowych szło
jakoś niemrawo. Z Wandzią mieliśmy wygodę, gdyż często zapraszała nas do siebie w niedzielę na obiad. Oczywiście obiad
był wystawny, a myśmy z Kaziem chwalili gospodynię. Korzyści były obopólne. Wandzia miała satysfakcję, a my, raz na jakiś
czas, mogliśmy zjeść obfity obiad. Ta miłość okazała się trwa— 41 —

ła. Pobrali się. Wybudowali sobie w Rzeszowie dom i tam zamieszkali. Dlaczego w Rzeszowie? Otóż pod Rzeszowem na
wsi mieszkali rodzice Wandzi, a takie zaplecze to skarb dla
młodego małżeństwa. Pracę po studiach Kazio znalazł bez problemu, a po jakimś czasie pojechał na tzw. kontrakt do Tunisu.
Wandzia natomiast pracowała w muzeum w Rzeszowie. Kończyła historię sztuki, a więc pracowała w swoim zawodzie. Życie płynęło im się względnie spokojnie. Wychowali dwie córki, które stały się samodzielne. W sumie osiągnęli w życiu to,
co planowali, będąc młodymi. Gdyby nie zdrowie..., ale przecież każdego z nas czekają na starość problemy ze zdrowiem.
Ale wracam do opisu wydarzeń w pamiętnym dniu 16 stycznia. Było już około dziesiątej wieczór. Kazio „wkuwał” w pokoju statystykę, a ja ślęczałem nad rysownicą, przenosząc wyliczenia na papier. Wtem dzwonek. o tej porze? Kto to może być?
Otworzyłem drzwi. Stało dwóch cywili w średnim wieku.
Ubrani zwyczajnie, nie różnili się od innych mężczyzn.
— Czy tu mieszka obywatel Czajkowski?
— Tak, to ja jestem — odpowiadam.
Gość wyciąga legitymację milicyjną, niedużą, podłużną książeczkę.
— Jesteśmy z milicji. Pójdziecie z nami — zakomunikowali.
Potem rozglądnęli się po mieszkaniu, poszperali w książkach, skryptach.
— A nie mógłbym się do was zgłosić jutro? — próbuję pertraktować.
— Nic z tego — odpowiadają. Ubierać się i iść z nami.
No cóż, nie było rady. Pożegnałem się z Kaziem, myśląc, że
muszę złożyć tylko jakieś wyjaśnienia dotyczące mojego pobytu w partyzantce AK. Wyszliśmy. Myślałem, że czeka na nas
samochód, ale wsiedliśmy do tramwaju, który akurat podjechał.
Tramwaj był pusty. Zastanawiałem się przez chwilę, czy by nie
wyskoczyć i uciec. Miałem przecież doświadczenie, brałem
udział w dziesiątkach różnych akcji „w lesie”, ale potem przyszła refleksja, że przecież mam rodzinę i represje na niej by się
skupiły, dlatego potulnie dałem się zawieźć. Dokąd? Na Plac
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Inwalidów. Tam mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa.
Budynek pokaźny, trzypiętrowy, cały okratowany. Przy wejściu
budka wartownicza, a w podziemiach, o czym się później dowiedziałem i czego na sobie doświadczyłem, siedlisko krętych
korytarzy, cele, wartownia, kuchnia i łaźnia. Wszystko za kratami. Wszędzie wartownicy. Brzęk kluczy... Tego to jeszcze nie
przeżywałem.
Byłem w czasie wojny przetrzymywany przez żandarmerię
niemiecką w Staszowie, ale udało mi się uciec przez mur. Mur
nie był wysoki, zabezpieczony tylko rozbitym szkłem. Musiałem potem przez wiele dni leczyć skaleczenia.
Pierwsza czynność, z jaką się spotkałem, to rewizja, w miarę dokładna, ale do butów mi nie zaglądano. Prawdziwa rewizja czekała mnie dopiero potem na dole. Zaczęły się przesłuchania. Te pierwsze są bardzo ważne, gdyż jest się zdezorientowanym. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co oni wiedzą. Nie
wiem, czy ktoś poza mną jest też przesłuchiwany. Jedno jest
pewne, że jestem aresztowany, że czekają mnie przesłuchania,
o których wyrafinowaniu krążyły wieści.
Przesłuchujący zapytał, czy znam Stolarskiego. Stolarski? —
pytam. Tak — odpowiada. Młody chłopak, miał około 16 lat,
kiedy znalazł się w moim oddziale. Kapitan „Pochmurny” zlecił mi tak jakby opiekę nad nim, bo przydzielono go do mojej drużyny. Potem kontakt się urwał. Dopiero teraz, kilka
miesięcy temu, zjawił się na Szujskiego, gdzie poprzednio
mieszkałem, i zaproponował mi udział w zebraniu studenckim. Grupa studentów (bez nazwy) chciała zaakcentować swoją wolę walki z obecnym ustrojem. w jaki sposób? Ano ulotkami, zrywaniem flag radzieckich, wysadzaniem pomników ku
ich czci... Pierwszym takim pomnikiem byłby obelisk spod siedziby UB — budynku, w którym teraz się znalazłem.
Na tym zebraniu byłem chyba jedynym, który miał wątpliwości, co do skuteczności takiej akcji. Uczestniczący w tamtym zebraniu to młodzi ludzie, niedoświadczeni, niewiedzący, co to jest walka. Miałem za sobą wojnę, walkę z Niemcami, i doskonale się orientowałem, że teraz takie działania to
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typowa „walka z wiatrakami”. Szans żadnych, tym bardziej, że
w wielu wypadkach działania władz były korzystne dla ludzi.
Walka z analfabetyzmem, parcelacja gruntów były przyjmowane z entuzjazmem. Bestialstwo wobec żołnierzy AK, aresztowania działaczy Drugiej Rzeczpospolitej i wreszcie Katyń — to wszystko nie docierało do społeczeństwa. Inteligencja tak, ale zwyczajni prości ludzie, robotnicy i chłopi, którym
bieda przedwojenna tkwiła jeszcze w pamięci, w zasadzie akceptowali zmiany.
Po paru godzinach przesłuchań wiedziałem już, o co chodzi, i ustaliłem sobie linię obrony. Przede wszystkim mało mówić. Potwierdzić to, co jest nie do zaprzeczenia. Stałe pytania o broń. Pytania o partyzantkę. Kiedy? Gdzie? Jaka grupa?
Kontakty z NSZ (Narodowe Siły Zbrojne). Były to oddziały
współdziałające z Niemcami, a likwidujące partyzantkę lewicową (AL), działaczy lewicowych, no i oczywiście partyzantkę radziecką. Stosunek NSZ do AK był nieufny.
Ale tak naprawdę to najbardziej mnie niepokoił fakt zatrzymania mnie, a co z nauką? Jak to długo będzie trwało? Wreszcie koniec. Przesłuchujący uznał, że już nic więcej ode mnie się
nie dowie. Daje mi do podpisu protokół. Gdzieś dzwoni. Zjawia się strażnik i prowadzi mnie schodami w dół do piwnic. Na
dole dyżurka. Szczegółowa rewizja. Muszę zdjąć wszystko, do
bielizny. Każdy fragment ubrania jest sprawdzany. Potem odciski palców. To już drugi raz w życiu. Pierwsze odciski brano
mi przy wydawaniu kenkarty.
Pierwszą kenkartę wyrobiłem sobie w Staszowie. Była ona
dokumentem niezbędnym w czasie okupacji. Jej brak powodował natychmiastowe aresztowanie. Dlatego każdy uczestnik walki podziemnej miał dobry lub fałszywy dowód. W partyzantce nie mieliśmy dowodów. Wiadomość, że ktoś z rodziny jest w lesie, była podstawą do aresztowania i rozstrzelania
członków rodziny. Nasze nazwiska to pseudonimy. A pseudonimy były różne, czasami dziwaczne, a bardzo często świadczyły o znajomości naszej klasycznej literatury, np. Trylogii Sienkiewicza.
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Gdy rozwiązano nasz oddział (na przełomie listopada
i grudnia 1944 r.), wydano nam fałszywe dowody. W Bodzentynie (Góry Świętokrzyskie) była moja tzw. melina. Tamtejsza
placówka AK bardzo sprawnie; w ciągu kilku dni wydrukowała mi fałszywy dowód z moim zdjęciem i nazwiskiem, lecz
z innym miejscem zamieszkania. Z tym dowodem dotrwałem
do końca wojny.
W chwili aresztowania miałem legitymację studencką UJ.
Poza legitymacją akademicką miałem oczywiście indeks, którym posługiwać się można jedynie na terenie uczelni. Podczas
śledztwa, w więzieniu i w obozie nie miałem żadnego dowodu.
Byłem gdzieś tam odnotowany i miałem zapewne kartotekę.
Po dokonaniu szczegółowej rewizji wszystko, co miałem
przy sobie, wędruje do jakiegoś worka, wraz z opisem jego zawartości. Pozostawiono mi tylko chusteczkę do nosa. Sznurówki z butów trzeba było też oddać, jak również pasek do spodni.
Po rewizji prowadzą mnie do celi długim korytarzem. Po lewej i prawej stronie ciągną się metalowe drzwi. Na drzwiach
napisy — numery cel. Każde drzwi mają tzw. judasza, przez
którego strażnik co pewien czas podgląda celę. Klamka
w drzwiach i zasuwa są oczywiście tylko z jednej strony, tj. od
strony korytarza. Od wewnątrz wyjść nie można. z czasem
trzeba się było do tego przyzwyczaić. Cisza. Tylko co jakiś czas
słychać stłumione krzyki, gdzieś w górze. To, jak się później
dowiedziałem, były odgłosy przesłuchań.
Stajemy wreszcie przy mojej przyszłej celi. Cela numer 24.
Dozorca sprawnym ruchem otwiera drzwi i wpycha mnie do
środka. Stałem przy drzwiach zdezorientowany. Wiele już
w życiu przeżyłem, ale w takiej sytuacji jeszcze nie byłem. Na
przeciwko drzwi małe okienko, zakratowane, bez szyb (przypominam, że był styczeń). Mimo otwartego okna w celi było
duszno od wyziewów ludzkich. Zawieszona pod sufitem pali
się mała żarówka, która świeci całą noc. Po lewej stronie wielkie, długie chyba na cztery metry wyro. Posłanie to sienniki…
Wszyscy więźniowie leżą pokotem. Śpi się na boku, bo miejsca brakuje na normalne położenie się. Ale z tym miejscem nie
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było tak źle, gdyż nocami wzywali na przesłuchania, a wtedy
robiło się luźniej. Widząc mnie stojącego, podniósł się leżący
z brzegu starszy mężczyzna.
— Niech się pan kładzie — zwrócił się do mnie, uchylając część koca.
Wsunąłem się pod koc, ale gdzie mi było do spania. Tyle
myśli się kłębi. Jak się mam zachować? Co mówić na przesłuchaniach? Jak dalece sprawa Stolarskiego jest im (śledczym)
znana? I wreszcie, jak mam się zachować w celi? Kto są ci leżący obok mnie? Jak by nie było, tyle w życiu przeżyłem, ale
w takiej sytuacji jeszcze nie byłem.
Upłynęły może trzy godziny, kiedy zaterkotał dzwonek na
korytarzu. To chyba pobudka. Rozglądam się po mieszkańcach
celi. Było ich wraz ze mną jedenastu. Są w różnym wieku. Najmłodszy ma chyba 15 lat. Pochodzi z okolic Ustronia. Znalazł
się w śledztwie, bo złapano go na granicy z jakimś przemytem. Wracał biedak z przesłuchań z obitą twarzą, ale zapewne nie czeka go długa odsiadka. Nie ma wśród aresztowanych
kryminalistów. Wszyscy siedzą za sprawy polityczne. Ten starszy człowiek, z którym zapoznałem się na początku mojego
pobytu tu, to zawiadowca stacji Szczakowa, a powód jest prosty, banalny: wykoleił się pociąg na stacji, a więc sabotaż! Czeka
go pewnie tzw. norma. Norma to mały wyrok wynoszący 5 lat.
Przeważnie, jak się potem dowiedziałem, to AK-owcy. Przeżyli
wojnę. Walczyli o Polskę, a teraz mają „zapłatę”.
Komendantem celi jest porucznik Rynkowski. Bił się w roku
1939. Potem w konspiracji. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Krzyż Walecznych. Za co siedział konkretnie? Tego
nikt z nas nie wiedział. Zawsze istniała możliwość obecności
kapusia. Siedział też ksiądz. Chyba w wieku 30 lat. Bardzo bojowy. Wygłaszał obrazoburcze sądy o władzach. Po kilku tygodniach, gdy już byliśmy w komitywie, zwracałem mu uwagę,
żeby był ostrożniejszy. Nie mówił, za co go posadzili, ale prawdopodobnie wygłaszał zbyt szczere kazania, a za to wówczas
się siedziało. Źle się czuł, gdyż wszystko, co miał przy sobie,
odebrano mu. Na pewno brakowało mu brewiarza, który każdy
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ksiądz musi odmawiać obowiązkowo. Brakowało mu codziennej mszy świętej, choć modlić mu się nie zakazano. Siedział też
technik budownictwa, któremu stawiany dom (na cele społeczne) zawalił się. A zawalił się dlatego, że kradzieże materiałów
były powszechne, w myśl zasady: „co państwowe, to niczyje”.
Takie budowle z pseudomateriałów musiały wcześniej czy później zawalić się. z tym zjawiskiem powszechnej nieuczciwości
spotkałem się potem, po latach, pracując w przedsiębiorstwie.
I tak pan Cyran został oskarżony o sabotaż, za co groziła kara
minimum 10 lat! Znalazł się tam i kupiec w wieku około 50
lat. Prowadził sklepik i za coś tam nie zapłacił, a może próbował nie płacić podatku czy domiaru. Bardzo przeżywał pobyt
w celi, gdyż, jak na ironię, jego sklepik był tuż przy siedzibie
UB. Twierdził, że gdyby zawołał, to żona by usłyszała. Myślę,
że nie wymigał się od wyroku. Normę dostał na pewno. Wśród
aresztowanych nie było Stolarskiego ani jego kolegów należących do grupy, z którą miałem kontakt. Potem, już w więzieniu na „Monte”, zobaczyłem wszystkich. Teraz nie było szans,
by choć słowo zamienić. Nie było żadnych spacerów. Jedyny
„spacer” to schodami na przesłuchanie (drugie i trzecie piętro). Podczas mojego pobytu w więzieniu zdarzył się wypadek. Strażnik prowadził na przesłuchanie młodego aresztowanego z AK. Przesłuchania były bardzo ostre, właściwie tortury.
Chłopak miał dość i w momencie, gdy znajdowali się na trzecim piętrze, rzucił się ze schodów, pociągając za sobą strażnika. Chłopak zginął. Od tej pory na przesłuchania prowadzono nas pod konwojem.
Wyposażenie celi było bardzo prymitywne. Duży tapczan
zajmował całą jedną stronę pomieszczenia. Na sąsiedniej stronie była duża ława, na której składano ubrania w nocy. Na
brzegu ławy duża, blaszana miednica. Obok dwa wiadra. Jedno z czystą wodą, drugie na brudną. W rogu stał kibel. Metalowy walec o wysokości około metra, z przykrywą i kawałkiem
deski. To było nasze w.c. Początkowo mnie to krępowało, ale
potem przyzwyczaiłem się do takiego trybu życia. W miednicy
oczywiście nikt się nie mył, kolega polewał ręce wodę z miski.
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Ręczników także nie było, każdy wycierał się, jak umiał. Raz
na dwa tygodnie szliśmy pod prysznic i dostawaliśmy po małym mydełku. Do golenia przychodził też raz na dwa tygodnie
kalifaktor, czyli więzień zatrudniony do tych czynności. Żeby
było śmieszniej, zatrudniano Ukraińców z UPA, którzy czekali na wyroki. Oni też zajmowali się kuchnią i roznoszeniem
kotłów z zupą. Celowo zatrudniano ich do prac więziennych,
gdyż była to gwarancja, że nie będzie przecieków, grypsów itp.
I tak było. Nie znam przypadku, żeby ktoś kontaktował się ze
światem zewnętrznym.
Rozmawialiśmy tylko z porucznikiem Rynkowskim o dziwnych kolejach losu. Kilka lat wstecz tłukliśmy się z Niemcami i oddziałami UPA, współpracującymi z Niemcami. Nazywaliśmy ich kałmukami. Przeważnie szli w las podpici, dzięki
czemu byli łatwym dla nas celem. Walka z nimi nie była trudna. A teraz spotykaliśmy się z nimi tu w więzieniu i od nich
zależało, czy dostaniemy zupę z wierzchu czy ze spodu kotła.
Wynoszenie kibla nazywaliśmy odlewką. z kiblem szło się
do pomieszczenia, w którym znajdował się otwór prowadzący
do kanału ściekowego. Cele wykonywały tę czynność kolejno
i czasami była okazja do spotkania się choć na moment z sąsiednią celą. Przy takiej odlewce dowiedziałem się, że za ścianą jest cela, w której siedzi „Tysiąc” — był to pseudonim generała brygady Bolesława Nieczui-Ostrowskiego. Brygada działała w okolicy Częstochowy i uczestniczyła w bitwie pod Radkowem w okolicy Włoszczowej (sierpień 1944 r.), w którą był
zaangażowany cały nasz II pułk AK.
Między szóstą a siódmą jest tzw. śniadanie. Z korytarza dochodzą odgłosy otwierania cel. Musimy i my być przygotowani na ceremoniał wydawania śniadania. Ustawiamy się w szeregu. Na przodzie komendant celi. Zgrzyt zamka. Otwierają się
drzwi. W progu dwóch kalifaktorów i kocioł z kawą. Za kotłem dwóch z koszem z kawałkami chleba. Za nimi strażnik.
Komendant melduje stan celi. Każdy podchodzi z miską, do
której chochlą nalewa się kawę. Do drugiej ręki dostaje się kawałek chleba na cały dzień. Chleba chyba nie więcej niż ćwierć
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kg. Chleb musi wystarczyć do śniadania i kolacji. Nieobecnym
(na przesłuchaniu) śniadanie pobiera komendant. Całe nasze
„wyposażenie” to miska blaszana i łyżka. Jeden koniec łyżki
był dokładnie przez nas zaostrzony, po to, by można było nim
kroić chleb. Kawa oczywiście zbożowa, bardzo, bardzo rozcieńczona. Ponieważ nasza cela znajdowała się prawie na końcu korytarza, to i kawa była ledwo ciepła. Po śniadaniu utarł
się zwyczaj chodzenia. Ustawialiśmy się gęsiego i noga w nogę
maszerowaliśmy tam i z powrotem, wykorzystując wolną przestrzeń. Idąc, nuciliśmy najpierw Kiedy ranne…, potem różne
przedwojenne piosenki wojskowe. Wszystko to półgłosem, cicho, bo takie zachowanie było zabronione. Potem ksiądz z pamięci odmawiał modlitwy. Była to doskonała terapia i niewątpliwie chroniła nas przed depresją. Co trochę któregoś z nas
wzywano na górę. Jeśli pobyt przedłużał się, to dowodziło, że
przesłuchanie jest „ciężkie”.
Obiad. Podobny rytuał. Wszyscy w kolejce. Meldunek komendanta. i miska napełniona chochlą. Żadnych dolewek. Od
dobrego humoru kalifaktora zależało, czy wleje prawie samą
wodę, czy jakieś tam uzupełnienia z dna kotła.
Po obiedzie na ogół przesłuchań nie było. Zaczynały się dopiero nocą. Było trochę luzu. Ustaliliśmy, że kolejno każdy będzie opowiadał o swojej pracy i przekazywał nabyte wiadomości. Naczelnik PKP ze Szczakowej mówił o przepisach na kolei. Technik budownictwa o zasadach budowania. Komendant
celi przypominał sobie, jakie zwyczaje panowały w polskim
wojsku przed wojną (był wtedy oficerem zawodowym). Ja mówiłem o leśnictwie. Ksiądz wyjaśniał nam, jak wygląda hierarchia kościelna itd. Jednej rzeczy przestrzegaliśmy: nic o polityce, bo tego by jeszcze brakowało, by dorobić się kolejnej kary.
Kolacja to talerz zupy z chlebem ze śniadania, który na ogół
zjadaliśmy rano. Zupa była ta sama, co na obiad. Zapewne gotowano ją raz dziennie.
Kładziemy się do spania, ale nie każdy ma spokojny sen.
Zgrzyt zamka. W drzwiach strażnik. Pada moje nazwisko. Wychodzę, żegnany wzrokiem pełnym współczucia przez współ— 49 —

więźniów. Przesłuchania nocne nic dobrego nie wróżą. Prowadzą mnie na drugie piętro. Mam iść przy ścianie z powodu
ostatniego zdarzenia. Stajemy pod jakimiś drzwiami. Strażnik otwiera je i wpycha mnie do środka. Równocześnie melduje o moim przybyciu siedzącemu za biurkiem porucznikowi. On przygląda się mnie. Ja jemu. To jest mój przyszły
oprawca, z którym będę musiał wytrzymać śledztwo. Zaczyna się przesłuchanie. Zydel pod ścianą, ale ja muszę stać. Padają pytania, które mi wyjaśniły powody mojego aresztowania. A więc Stolarski. Pewnie ta grupa wpadła i zaczyna sypać. Potem, po wielu miesiącach dowiedziałem się, że dziewczyna jednego z uczestników grupy była konfidentką UB.
Zatem wszystko, co działo się w grupie, było przekazywane bezpiece. Zaiste dziecinna konspiracja. Na szczęście, od
początku do tej całej działalności nie miałem serca. Ale sam
fakt, że nie zgłaszałem władzom o takiej działalności, a do
tego fatalny życiorys (udział w partyzantce AK) i posiadanie
broni, były wystarczające, by zarobić normę.
Krawczyk, bo tak się mój oprawca nazywał, był młodszy ode
mnie. Wyglądał wymoczkowato; chudy, drobny, i tak sobie pomyślałem, że mógłbym go z łatwością ogłuszyć, a potem wyrzucić przez okno i samemu za nim wyskoczyć, tylko że i tam
okna były zakratowane i po prostu nie warto było w taki sposób stracić życie. Przesłuchanie się przeciąga. Chce wszystko wiedzieć. Zaczyna się „oprawianie”. Potem zmęczony siada
za biurkiem, a mnie każe siadać na stołku, tylko że ten stołek
jest wywrócony do góry nogami. Na chwilę można jakoś przysiąść, ale nie usiąść. Jak siąść na cienkich nogach stołka. Nogi
wrzynają się w ciało. Krawczyk obserwuje moją wytrzymałość.
I znów pytania, i tak bez końca. Potem na odmianę „żabka”,
czyli przysiady. Można przysiadać dziesięć, dwadzieścia razy,
ale tak bez końca… Uda stają się sztywne. Czuje się tylko ból
coraz większy.
— Na drugi raz będziesz mówił więcej — i tymi słowami
odsyła mnie na dół. Ledwo się dowlokłem i z ulgą położyłem
na pryczy. Koledzy przyłożyli mi jakąś mokrą szmatę. Powoli
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wracam do formy. Oczywiście nikt się nie pyta o śledztwo.
Taka była zasada
— A palił on papierosy? — pyta komendant.
— Tak, ale nie jakiejś szczególnej marki — mówię.
— Och, żeby choć jakiegoś skręta — wzdycha, gdyż był
namiętnym palaczem. O niepohamowanym nałogu świadczy
fakt, że więźniowie wydłubywali zielone źdźbła z sienników
i robili skręty. Przypalał im przy okazji strażnik, który widocznie sam był palący i rozumiał, co to znaczy brak papierosów. Ja wówczas nie paliłem, więc mogłem tylko przypatrywać się zachowaniu palaczy. Tłumaczyłem im, że to doskonała okazja, by pożegnać się z nałogiem, ale rady okazały się
nieskuteczne, gdyż potem, gdy znalazły się papierosy w celi,
palili bez umiaru.
Co jakiś czas mieliśmy „atrakcję”; w slangu więziennym nazywało się to kipiszem. A była to po prostu rewizja. Co oni
mogli w takich warunkach znaleźć? A jednak jakąś zdobycz
wynosili. Kipisz wyglądał tak, że w najmniej odpowiednim momencie do celi wpadało kilku strażników. Wszyscy musieliśmy
wyjść na korytarz tylko w bieliźnie. Odzież była sprawdzana dokładnie, kawałek po kawałku. Miejsce, gdzie można było
coś ukryć, to sienniki. A zatem wyrzucano na podłogę wszystką słomę i szukano. Jakie trofeum z poszukiwań? Czasem mały
krzyżyk, czasem ogryzek ołówka, a najczęściej — łyżki z zaostrzonym trzonem, spełniające rolę noży. Po takim trzęsieniu
ziemi trzeba było paru godzin, by doprowadzić celę do porządku. Najgorsze było to, że pozostawało po tym mnóstwo kurzu,
który osiadał na siennikach i sprzęcie.
Po paru miesiącach coś jakby zelżało, gdyż pozwolono nam
odbierać paczki. Mama moja miała w tym wprawę, ponieważ
przez całą wojnę wysyłała paczki do oflagu jakiemuś oficerowi, który notabene nigdy po wojnie się nie odezwał. Milczenie
jego tłumaczyliśmy tym, że ostawszy na zachodzie nie chciał
nas narażać. Dostałem i ja paczkę. Paczka ważyła nie więcej
niż kilogram. Były suchary nasączone tłuszczem, wysuszone,
pokrojone jabłka i papierosy. Mama wiedziała, że nie palę, ale
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wysłała z myślą o współwięźniach. W każdej paczce (raz na
miesiąc) była zawsze cebula. To było lekarstwo na szkorbut, bo
wszyscy mieliśmy kłopoty z zębami.
Papierosy podzieliłem między tych, którzy palili, zalecając im, choć bezskutecznie, by określili jakiś tam limit dzienny. Wręczanie paczki odbywało się na korytarzu, z tym że
była ona dokładnie sprawdzana. Nawet papierosy (wszystkie)
były krojone, miało to zabezpieczyć przed posyłaniem grypsów. i była zasada, że w przypadku znalezienia grypsu lub jakiejś innej zabronionej rzeczy więzień tracił prawo otrzymywania paczek. Mama o tym wiedziała i nigdy nie naraziła mnie
na takie kłopoty. Paczki, które otrzymywaliśmy, przynosiły nam
wielką ulgę. Stanowiły bowiem uzupełnienie głodowych racji
żywnościowych, ale przede wszystkim dawały poczucie kontaktu z bliskimi. Paczki były zostawiane na dyżurce UB. Żeby
ją wręczyć, trzeba było długo stać w kolejce. Oczywiście mama
nie mogła być stale w Krakowie i tę czynność zleciła Kaziowi
Koterwie. Żeby w jakiś sposób się mu wywdzięczyć, umówiła się z jego matką, że pomoże Kaziowi finansowo w ukończeniu studiów. To było bardzo na rękę mamie Kazia, gdyż miała
ogromne kłopoty, by synowi zabezpieczyć studia. Po paru miesiącach, gdy zobaczyłem się z nimi na rozprawie, mogłem im
za ten trud podziękować.
Śledztwa UB były prowadzone według schematów, miesiącami trzymano oskarżonego, nie podając mu powodów aresztowania. O co jest się oskarżanym, można się było jedynie domyślać. Tak było ze mną. Siedziałem prawie pół roku i cisza. Co
parę dni przesłuchanie, to w dzień, to w nocy… Byłem zmęczony. Stan taki może doprowadzić do depresji. Terapia, jaką
stosowaliśmy na celi (o czym pisałem), pomagała przetrwać.
Czułem się jednak podle.
Któregoś dnia zaraz po rannym posiłku wezwano mnie na
przesłuchanie. Przesłuchujących było dwóch. Jeden — Krawczyk, drugi — nieznany mi mężczyzna ubrany po cywilnemu.
Krawczyk chodził w mundurze porucznika. Mężczyzna zaczął
od krzyku i grożenia, a potem, widząc, że to nie odnosi skut— 52 —

ku, wręczył mi przygotowany papier, w którym podano powody mojego aresztowania.
— Podpiszcie!
— Najpierw chciałbym to przeczytać — odpowiadam.
Rzuciłem okiem na uzasadnienie aktu oskarżenia i pomyślałem sobie, że nic tu nie wytarguję. Ostatecznie będzie jeszcze
sąd i będzie okazja się bronić. Byłem bardzo naiwny. W sądzie
na rozprawie nie przejmowano się obroną. Wyrok był już gotowy.
A więc mam „sankcję” — tak to oskarżenie nazywano w języku więźniów.
W celi spokojnie zapoznałem się z treścią pisma. A więc pracowałem i działałem na rzecz obalenia ustroju, a początki mojej
„zbrodniczej” działalności sięgały jeszcze czasów wojny. Wiadomo: członek AK.
Myślałem — koniec siedzenia w śledztwie. Więzienie, choćby najcięższe, będzie lepsze od tego tutaj. Władzom jednak się
nie spieszyło. Zaczął się okres dziwnego śledztwa. Dano mi papier, ołówek i kazano pisać na tematy związane z partyzantką.
A więc przebieg walk. Liczebność. Uzbrojenie. Kontakty z partyzantką radziecką. Rola kapelanów w oddziale itd. Przyznaję, że takie śledztwo nie było już tak przykre. Mogłem pisać
szczerze, gdyż nasza partyzantka miała czystą kartę. Współdziałaliśmy z radziecką partyzantką i nigdy nie było prób porozumienia się z Niemcami, czego nie można było powiedzieć o partyzantce NSZ. Widziałem, że przesłuchujący mnie
nie byli z tego zadowoleni, dlatego przerwali pisanie; pozostało mi tylko siedzenie w celi i oczekiwanie na odesłanie mnie
do więzienia.
Wreszcie nadszedł dzień pożegnania ze współwięźniami.
Pada moje nazwisko.
— Wychodzić!
W kilka minut pożegnałem się z kolegami i wyszedłem na
korytarz. Na korytarzu stało już ze dwadzieścia osób. Wychodzimy na dziedziniec. Dziedziniec zamknięty, „studnia”. Kilkupiętrowe bloki, w których umieszczone na samym dole okienka
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do piwnic to nasze cele. Z okienek nie można było nic zobaczyć poza nogami, ani kawałka nieba. Jest nas około trzydziestu osób. Przeważnie młodzi ludzie, ale też kilku starych. Ci
starzy to na ogół chłopi, którzy zalegali z dostawami zboża czy
żywca. Na twarzach zmęczenie i bladość. Widoczne też ślady
bicia. Bladość, bo tyle miesięcy bez słońca. Oddychamy pełną
piersią. Nareszcie powietrze normalne. Pojawiają się strażnicy.
Uzbrojeni w pepesze. Otwierają klapy samochodu.
— Ładować się — pada rozkaz.
Ładujemy się z trudem. Po tylu miesiącach siedzenia w celi
jesteśmy osłabieni fizycznie. Jeszcze my młodzi jakoś z trudem
wskakujemy do samochodu, ale starsi muszą korzystać z naszej pomocy.
— Wszyscy siad, twarzami do przodu wozu — pada nowy
rozkaz.
— Próba ucieczki to wasza śmierć.
Czterech konwojentów lokuje się w tyle samochodu. Pepesze skierowane na nas. Ruszamy. Droga krótka, tylko około trzech kilometrów. Cel naszej „podróży” to Montelupich.
Więzienie znane z wykonywania wyroków K.S., czyli kary
śmierci.
Pierwszy etap — śledztwo — zakończony. Jakie będą dalsze losy?
WIĘZIENIE
Podróż samochodem nie trwała długo. Odległość od Placu Inwalidów, gdzie mieściła się siedziba UB, do więzienia na Montelupich wynosiła nie więcej niż trzy kilometry. Wóz kryty
plandeką nie budził żadnego zainteresowania. Samochód jechał na sygnale, mijając bez zatrzymywania wszystkie skrzyżowania. A nasze samopoczucie? Sam fakt, że pobyt w tej kaźni
zakończył się, to była bezsprzecznie ulga, choć zrozumiały był
niepokój: co dalej? Oddychamy teraz normalnym powietrzem.
Słyszymy hałas ulicy, głosy ludzi… Wszystko to było takie inne
od niedawnej rzeczywistości.
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Wóz zatrzymuje się pod bramą. Zgrzyt wielkich, żelaznych
skrzydeł. Brama otwarta. Wóz wjeżdża na dziedziniec. Po tylu
miesiącach zobaczyłem słońce. Jakie to wspaniałe uczucie.
— Wychodzić! — wydzierają się strażnicy. Opuszczamy samochód. My młodzi wyskakujemy, choć nieporadnie, gdyż
nogi odzwyczaiły się od takiej gimnastyki (spacerów w śledztwie nie było, a najczęściej stosowaną gimnastyką była „żabka”,
która po kilkudziesięciu przysiadach stawała się torturą). Gorzej z wychodzeniem z wozu ludzi starszych i mniej odpornych
na metody stosowane w śledztwie. Ich trzeba było wynosić.
Dziedziniec wybrukowany „kocimi łbami” pamiętał zapewne
czasy przedwojenne. Z jednej strony wysoki budynek z oknami zasłoniętymi koszami, z drugiej — wysoki na pięć metrów
mur z drutami kolczastymi na wierzchu i wieżyczki strażnicze,
oczywiście obsadzone przez strażników. Te kosze zostawiały u góry pas wolnej przestrzeni — widać było skrawek nieba.
Dla nas, którzy spędzili tyle miesięcy w piwnicach ciemnych
i wilgotnych, bez wentylacji, pobyt tutaj był o wiele znośniejszy.
Montelupich. Skąd ta nazwa? Dużo później poznałem historię więzienia. Tereny te położone na obrzeżach miasta i będące
wtedy wsią zostały wykupione od władz przez bogatą rodzinę
Montelupich pochodzenia włoskiego. Rodzina ta przybyła do
Krakowa z Włoch w XVI w. i wzbogaciła się na uruchomieniu
poczty. Wówczas Kraków był pod zaborem austriackim. Władze miejskie odkupiły część terenu i wybudowały więzienie.
W Polsce przedwrześniowej zmodernizowano budynek, ale nadal służył on tym samym celom — trzymano w nim skazanych.
W 1939 r. Niemcy oczywiście wykorzystali budynek na więzienie gestapo. Trzymano tam więźniów politycznych. Więzienie było pilnie strzeżone, gdyż Kraków był stolicą Generalnego Gubernatorstwa. Gubernator Hans Frank siedział do
końca 1944 r. na Wawelu. Więzienie było pilnie strzeżone,
a mimo to udało się z niego uciec S. Marusarzowi, słynnemu
skoczkowi narciarskiemu. W czasie wojny był on zaangażowany w ruch oporu, przeprowadzał przez Tatry kurierów. Niestety, został nakryty i po aresztowaniu przewieziono go do Kra— 55 —

kowa i umieszczono właśnie w tym więzieniu. Któryś ze strażników współpracował z Marusarzem i dołączył go do grupy więźniów spacerujących po dziedzińcu więzienia. Dołączył,
gdyż siedział on w izolatce bez prawa wyjścia. Również „przypadkowo” obok muru (wówczas nie tak wysokiego) znalazł się
kilkumetrowy drąg. To Marusarzowi wystarczyło. W pewnym
momencie chwycił drąg i wykonał, niczym na zawodach, skok
o tyczce przez mur. Za murem, w bocznej uliczce stał rower,
a kilkaset metrów dalej czekali przyjaciele na przygotowanej
melinie. Strażnik w wieżyczce był tak zaskoczony, że spóźnił
się z oddaniem strzałów. Ogłoszono alarm, który był bezskuteczny. Marusarz przeżył wojnę. Żył spokojnie na Podhalu do
śmierci. Miałem możliwość przed wielu laty z nim rozmawiać,
gdy kupował tarcicę w tartaku w Nowym Targu. Po tym zdarzeniu podwyższono mur i założono druty kolczaste. W tym
stanie więzienie zostało przejęte przez władze PRL.
Wracam do opisu moich przeżyć. Po wysadzeniu nas z samochodu skierowano nas do szatni. Tam szczegółowa rewizja. Wszystko, co mieliśmy na sobie, powędrowało do worków,
a nas ubrano w ciuchy więzienne. Drewniaki, białe koszule (bez
kołnierzyków). Oczywiście bielizna, kiedyś biała, ale ważne, że
była po jakimś praniu. Tak oto staliśmy się więźniami. Nie tatuowano nam numerów jak w Oświęcimiu, ale każdemu założono kartotekę.
Kolejny etap naszego pobytu na „Monte” to „przejściówka”. Duża sala, w której trzymano więźniów do czasu wysłania ich do odpowiednich cel. Wyposażenie bardzo prymitywne. Ubikacja to parawan z desek i tradycyjny kubeł. Do mycia dwie miednice, dwa wiadra z wodą i garnuszek do polewania nad miednicą. Do spania służyły sienniki, składane w ciągu
dnia przy ścianie. Do przykrycia stare koce. Każdy dostał miskę
i łyżkę oraz ręcznik z kawałkiem mydła. Większość z nas to
więźniowie czekający na rozprawy sądowe (a mimo to traktowano nas jak skazanych). Na przejściówce nie było żadnej
współpracy, solidarności, jaka istniała w śledztwie wśród politycznych. Tutaj siedzieli obok politycznych zwykli kryminaliści.
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Złodzieje, bandyci, mordercy itd. Byli też chłopi aresztowani
za niedostarczenie kontyngentu, byli robotnicy za tzw. sabotaż
(zepsucie maszyny), z tego samego powodu siedzieli też inżynierowie i dyrektorzy. Nie brakowało i takich, którzy ośmielili się mówić coś złego na partię i ZSRR, a jeszcze gorzej, gdy
opowiadali dowcipy (a było ich mnóstwo). Wiele lat później
dowcipy opowiadane w PRL-u zostały wydane.
Szybko zorientowaliśmy się, kto jest kto, i trzymaliśmy się
razem grupą kilkunastoosobową. Nazywali nas „polityczni”
i, o dziwo, cieszyliśmy się wśród kryminalistów pewnym szacunkiem. Trafił się wśród więźniów były milicjant. Kryminaliści wyładowywali się na nim, ile wlezie. Popularna była wśród
więźniów zabawa w „salonowca” albo, jak kto woli, „dupnika”.
Delikwent musiał zgadnąć, kto go uderzył, jeśli nie, był bity
dalej. I dorwali tego milicjanta, i tłukli go butami. Krzyk zaalarmował klawiszów i skończyło się na tym, że przenieśli go
do innej celi. Były również cele, w których siedzieli sami funkcjonariusze.
O osiemnastej „kolacja”. Piszę w cudzysłowie, bo była to zazwyczaj zupa z obiadu, tylko rozwodniona, no i chleb z przydziału dziennego — tj. 25 dkg. Chleb dawano rano razem
z kawą. Jedni zjadali wszystko od razu, inni dzielili go na potem. Po kolacji apel. O zbliżającym się apelu świadczył hałas, jaki powstawał przy sprawdzaniu krat młotkiem. Stajemy
w szeregu w kilku rzędach. Na przedzie komendant celi. Zwykle odsiadujący wieloletni wyrok i obyty z musztrą wojskową.
Otwierają się drzwi. Dwóch oddziałowych i oficer inspekcyjny. Komendant składa meldunek ze stanu liczebnego. Inspekcyjny sprawdza i notuje w notesie. Potem mówi:
— Dobranoc!
— Dobranoc panie inspekcyjny — odpowiadamy chórem.
Nasza grupa politycznych staje w tyle i to pozdrowienie
brzmi:
— Hał! Hał! Hał!
Oczywiście nie za głośno. Pozostałym natomiast bardzo się
to spodobało.
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Po apelu rozkładanie sienników. Na każdym sienniku spało
nas wówczas pięciu, układaliśmy się w poprzek. Mimo wszystko było o wiele lepiej niż w te noce w śledztwie.
Wśród więźniów trafiały się typy nienormalne. Był taki młody człowiek, który rozbił szklankę (przyniesioną przez klawisza) i, popijając wodą, zjadł w całości. Patrzyłem, kiedy się
zaczną boleści, a tu nic, zachowywał się tak, jakby zjadł kawałek chleba. Na pewno długo nie pożył. Po paru dniach wzywają mnie. Zostaję przeniesiony do normalnej celi. To miało być
moje na dłuższy czas zakwaterowanie.
Jak wyglądała cela? Pomieszczenie trzy na pięć metrów.
Wzdłuż jednej ściany stoją prycze trzypiętrowe. W kącie kibel osłonięty parawanem z desek. Taboret z miednicą i wiadro z wodą. Okno zakratowane z koszem na zewnątrz (później, jeszcze w czasie mojego tam pobytu kosze zamieniono na
szkło mleczne, dzięki czemu w celi było znacznie jaśniej). Przez
szczelinę w górnej części okna można było zobaczyć fragment
nieba i oddalony wierzchołek kościoła. To bardzo ważny szczegół, bo można było „pomedytować”, czyli po prostu pomodlić
się. W śledztwie, na Placu Inwalidów, rano śpiewaliśmy Kiedy
ranne wstają zorze, chodząc krok w krok, czyli gęsiego. W ciągu kilku tygodni, gdy zawitał do naszej celi ksiądz (oczywiście
jako aresztant), odmówiliśmy szeptem wiele modlitw. Można
było to robić, bo sprawdziliśmy, że kapusia nie było.
Tutaj na „Monte” wszystko było inne. Nie było takiej solidarności. o dziwo, na skutek niedopatrzenia ze strony władz więziennych do mojej celi trafiło jeszcze trzech kolegów z tej samej sprawy.
Główny oskarżony — Henryk Stolarski — wtajemniczył
mnie w meritum sprawy. Poznałem przyczyny wpadki i dekonspiracji. Otóż, jeden z uczestników miał dziewczynę, która
była konfidentką UB, i wszystko cośmy mówili, robili i planowali było natychmiast przekazywane organom bezpieczeństwa.
Gorzej nie mogło być!
W celi było około piętnastu osób, ale ten stan był płynny.
Stale ktoś dochodził, odchodził. Nie byliśmy pewni, czy mię— 58 —

dzy nami nie było kapusia. Władze więzienne po paru dniach
zorientowały się, że w celi siedzi trzech ze sprawy i porozrzucali nas po różnych celach. Ostatecznie wylądowałem w celi,
w której spędziłem kilka miesięcy. Powierzchnia i wyposażenie były wszędzie jednakowe. Na pryczach trzypiętrowych
2–3 więźniów. Spać trzeba było tylko na boku i jak przyszło
się przewracać, to równocześnie. Z czasem ten sposób spania
wszedł w nawyk.
Dopowiem o Stolarskim. Był kolegą jeszcze z „lasu”.
Uciekł z domu, żeby się dostać do partyzantki. Mimo młodego wieku całkiem nieźle się spisywał. Po wojnie studiował
ekonomię w Krakowie i tam zorganizował grupę studencką.
Potem wpadka. Groził mu wysoki wyrok — 15 lat, a nawet
więcej, bo odkryli u niego magazyn broni. Miał dobrego adwokata, który, by go ratować, kazał mu udawać schizofrenika. Henryk robił to bezbłędnie, tak, że komisja psychiatrów
uznała go za nienormalnego i zamiast na salę sądową dostał się do szpitala dla umysłowo chorych w Kobierzynie pod
Krakowem. W celi zachowywał się nienormalnie. „Nie zwracaj na mnie uwagi” — tylko tyle zdążył mi przekazać. Zrozumiałe, udawałem współczucie z powodu jego stanu. Jeżeli
był wśród nas kapuś, to na pewno informował, że ten więzień
jest nienormalny. Po paru dniach odwieziono go do Kobierzyna. Potem po latach opowiadał mi o swoich przeżyciach
w tamtym zakładzie. Musiał dalej grać rolę wariata i, jak mówił, bał się, aby nim rzeczywiście nie zostać. Opowiedział mi
nieprawdopodobną historię. Otóż, Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizował praktykę dla studentów
w tym zakładzie. No i nasz „wariat” dostał się pod obserwację
jakiejś studentki IV roku piszącej pracę magisterską. Wyobrażam sobie, ile sił i energii musiał zużyć Stolarski, żeby nie
wysypać się. Udało mu się. Po latach odbyłem ciekawą rozmowę z przyjaciółką Wandą Pogodą, która obecnie jest żoną
mojego najserdeczniejszego przyjaciela Kazimierza Koterwy.
Otóż Wanda, będąc jeszcze na studiach (historia sztuki), miała koleżankę, która studiowała psychologię; w trakcie rozmo— 59 —

wy tamta opowiadała o swojej pracy magisterskiej, do której
materiały zbierała w szpitalu w Kobierzynie.
— Miałam dziwnego chorego, który wyróżniał się inteligencją, a nawet pomagał mi opracowywać wnioski końcowe pracy
dyplomowej, i nie wiem, czy on był naprawdę chory — kończyła swoje wynurzenia. Nie wiem, jaki był epilog tej sprawy.
Czy ta pani psycholog dowiedziała się prawdy o swoim pacjencie? i tak praca magisterska została napisana w oparciu o fikcyjne badania. Stolarski był normalnym zdrowym psychicznie
człowiekiem, ale nie brakowało mu zdolności aktorskich.
Po 1956 r. nastąpiła „odwilż” i Stolarski wyszedł ze szpitala. Miał jednak kłopoty z pracą i wziął się za prywatny handel. Mieszka w Kielcach. W latach dziewięćdziesiątych spotykamy się na zjazdach kombatanckich. Należeliśmy przecież do
II pułku AK.
Wracam do opisu życia w celi. Komendantem celi był adwokat, który, jadąc swoim samochodem, potrącił śmiertelnie kobietę. Dostał normę, czyli 5 lat. Na komendanta zupełnie się
nie nadawał. Sposób jego meldowania wzbudzał w nas rozbawienie.
— Ustawić się jakoś — to był jego rozkaz.
— Jest nas tylu, a tylu — brzmiał jego meldunek. Odbierający jakoś to tolerował.
Był bardzo spokojny. Nikt z nadzoru nie podniósł na niego głosu. Być może korzystano z jego usług. Zajmował pojedyncze łóżko przy oknie. Miał też zezwolenie na korzystanie
z książeczki do nabożeństwa i dużo się modlił.
Noce były meczące. Nie dość, że spaliśmy na jednym boku,
to jeszcze więzienny reflektor co chwilę omiatał światłem celę.
A jednak spanie tu było nieporównywalne do tamtego na Placu
Inwalidów, gdzie właśnie w nocy prowadzono najintensywniejsze śledztwa, gdzie niektórych po prostu znoszono pobitych do
celi. Tutaj, w tej ciszy nocnej, dochodził zza okna szum miasta, dźwięk tramwajów, odgłosy klaksonów samochodowych.
To pobudzało tęsknotę za wolnością. Czasem terapią były sny
o wolności. Tylko wówczas najgorsze były przebudzenia.
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Najstarszym więźniem był chłop mający chyba około 60 lat.
Siedział za niewywiązywanie się z obowiązkowych dostaw.
Określano go mianem kułaka. Bardzo źle znosił więzienie.
Rozmawialiśmy trochę o pracy na polu, o gospodarce rolnej.
Ożywiał się. Taka rozmowa była mu potrzebna. Potem przenieśli go. Być może dostał się na więzienne gospodarstwo rolne i niewątpliwie pozwoliło mu to przetrwać ten okres.
Był też młody góral. Nazywał się Rapacz. W gimnazjum
utworzył wraz z innymi uczniami organizację, a ponieważ czytali Dumasa przyjęli pseudonimy: Atos, Aramis, Portos… I za
ten wyczyn dostali normę, czyli 5 lat!
W pewnym okresie zjawił się młody chłopak, chyba 17-latek. Inteligentny, oczytany, chciał zmieniać świat. Świata nie
zmienił, ale postrzelił milicjanta. Sąd był bezwzględny. Nie
pomógł jego wiek, motywy — został skazany na K.S., co
w naszym języku oznaczało karę śmierci. Cele K.S. były pojedyncze. Wyjątkowo strzeżone. Tam się ten chłopak znalazł.
Nazywał się Marek Kubliński. Przez te parę dni dużo rozmawialiśmy.
— Pan miał możność bić się na wojnie, a mnie pozostała
tylko taka walka — tłumaczył mi.
— Czy pan w czasie wojny bał się? — pytał.
— Oczywiście — odpowiadałem. Strach jest zjawiskiem
normalnym. Trzeba umieć go opanować, zresztą przecież każdy
człowiek musi umrzeć, tylko w różnym czasie. Wiem od klawiszy, że nadszedł ten dzień, a zawsze był to wtorek o północy. Kubliński szedł spokojnie i był odważny do końca. Wielka
szkoda chłopaka. w latach dziewięćdziesiątych ukazał się o nim
artykuł, ale ja go nie czytałem.
Wyrok śmierci to po prostu strzał w głowę. Wykonywał je
klawisz w randze porucznika. Wysoki mężczyzna, lat około
30. Przyjechał do Polski z Francji. Nazywaliśmy go „Francuzem”. Wyroki wykonywano w podziemiach, w pomieszczeniu
tak szczelnym, że nic nie słyszeliśmy.
Zjawiło się kiedyś dwóch bandytów, którzy trudnili się
zwyczajnym rozbojem. Napadali na gospodarzy na Podhalu.
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W czasie aresztowania wywiązała się strzelanina i główny prowodyr został postrzelony w nogę. Obaj dostali K.S. Zabrano
ich do izolatek. Kiedyś nocą, to był oczywiście wtorek, usłyszeliśmy krzyki — prowadzili tego starszego bandytę. Wołał o pomoc, bo „Bolandę biorą” (Bolanda to nazwisko lub pseudonim).
Paczki dostawaliśmy raz w miesiącu. Wywoływano z celi na
korytarz i tam ją rozpieczętowywano. Badano bardzo skrupulatnie jej zawartość i nie było mowy, by w niej coś tam przemycić. Paczka nie mogła ważyć więcej niż kilogram. Zawartość — wyłącznie żywność. Co mi Mama posyłała? Suchary,
owoce suszone, cebulę i papierosy, chociaż nie paliłem wówczas. Papierosy dzieliłem pomiędzy palaczy.
Listy do więzienia dochodziły. W śledztwie tego nie było.
Wolno nam było pisać raz w miesiącu, z tym że pismo musiało być czytelne a objętość ograniczona. Na każdym liście
była pieczątka „cenzura”. Zdarzało się, że list zwracano mamie, gdyż był nieczytelny (taka była adnotacja na nim). Odpowiadać można było tylko raz w miesiącu. Pisano na korytarzu
w obecności klawisza ołówkiem na kartce papieru przygotowanej przez władze więzienia. Parę dni przed napisaniem listu
układało się w myślach treść, by można było na małej kartce
swoje myśli przekazać.
Jedną z kar więziennych był zakaz pisania listów przez określony czas. Taka kara była szczególnie dotkliwa dla rodziny.
I jeszcze jeden wymóg — czas pisania nie dłużej niż 10 minut.
Do urozmaiceń naszego życia należały „spacery”. Raz w tygodniu wyprowadzono więźniów z cel na spacer. Na małym dziedzińcu chodziło się w kółko przez 15 minut. To było na pewno potrzebne organizmowi. Można było głęboko pooddychać,
co przynosiło ulgę. Zawsze wtedy myślałem, że człowiek żyjący normalnie nie docenia tego, że może stale oddychać świeżym powietrzem.
Kiedyś zdarzył się ciekawy przypadek. Brakowało na celi papierosów. Paczki jakoś zawiodły. Zaczęliśmy stukać do sąsiedniej celi morsem sygnał SOS. Otrzymaliśmy odpowiedź, że
czekają. Wtedy nasz komendant w pomieszczeniu sanitarnym
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oddłubał istniejący otwór o średnicy około 1 cm (zaklejony
był chlebem) i tym otworem z sąsiedniej celi przekazano nam
ileś tam papierosów. Potem podziękowanie i koniec kontaktu.
Otwór zakleiliśmy z powrotem chlebem. Nikt nie zakapował.
Co jakiś czas, w porze najmniej oczekiwanej (np. nocą) wpadali strażnicy z krzykiem:
— Wychodzić na korytarz!
Wiedzieliśmy, o co chodzi. To był tzw. kipisz, czyli rewizja. Rewizja była bardzo szczegółowa. Strażnicy znali sposoby
przechowywania rzeczy zabronionych. Przeszukiwano skrupulatnie odzież, a my staliśmy na korytarzu w bieliźnie, wyrzucano nawet słomę z sienników. I tak nasz cały kilkutygodniowy dorobek przepadał. Gorzej, jak znaleźli nóż lub pilnik. Cała
cela dostawała karę w postaci wstrzymania korespondencji, paczek, spacerów. Kar cielesnych oficjalnie nie było, ale poszturchiwanie było na porządku dziennym.
Właściwie nóż nie był nam potrzebny, gdyż powszechnie robiono go z drugiej połowy łyżki. Służył nam do krojenia chleba, a niektórym uzdolnionym zastępował narzędzia do rzeźbienia. Tworzywem był kawałek szczoteczki do zębów. Dostałem
i ja mały krzyżyk, bardzo misternie wyrzeźbiony. Nie miał więcej niż centymetr. Gdy był kipisz, brałem krzyżyk do ust, tam
nikt nie sprawdzał. Przetrzymałem go do rozprawy. A po rozprawie sędzia zezwolił na krótkie widzenie, tzn. rozmowę z rodziną, i wtedy dałem go mamie. Ona powiesiła go nad łóżkiem,
a potem coś się z nim stało. Szkoda.
O jedzeniu coś niecoś wspominałem, opisując życie w „przejściówce”, ale teraz nieco dokładniej. Pobudka o godzinie szóstej. Pomiędzy szóstą a siódmą śniadanie. Na śniadanie wydawano 25 dkg chleba i kawę zbożową (była to woda z fusami).
Do jedzenia musiała nam wystarczyć miska, która była jedynym naczyniem. Chleb nie był pokrojony. Trzeba go było dopiero komisyjnie w celi pokroić. Oczywiście do tego służyła zaostrzona łyżka. Gdyby nie paczki „z wolności”, chodzilibyśmy
głodni. Jednak gdy sobie przypomnę czasy partyzantki, kiedy,
zwłaszcza zimą, w czasie okrążenia musiała nam wystarczyć
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łyżka mąki, którą się gotowało w menażce z wodą z roztopionego śniegu, to tu mamy o wiele lepszą sytuację. Częstym rytuałem, zwłaszcza w trakcie obiadu, były opowieści o tym, co
się kiedyś jadało w domu.
Kuchnia, mieszcząca się w podziemiach, była zmechanizowana. Windą z dołu jechały ogromne kotły o pojemności 80 litrów. Ich wagę poznałem później, gdy pracowałem
w kuchni. Kotły były roznoszone przez kalifaktorów. Strażnik
otwiera drzwi, więźniowie z miskami ustawiają się w kolejce.
Wydawanie posiłków trwa bardzo krótko. Pierwszy, oczywiście,
odbiera posiłek komendant, a potem pozostali.
Cyklinowanie. Codziennie wrzucano nam do celi pęk dębowych, krótkich kijków, a my mieliśmy obowiązek cyklinować
podłogę. Każdy miał wyznaczoną liczbę desek. Po takiej pracy podłoga błyszczała, ale na krótko. Po paru godzinach znów
była szara. Właściwym celem było chyba zajęcie więźnia jakąś pracą.
Organizowaliśmy też zawody szachowe. Skąd szachy? Lepiliśmy z chleba figurki. Gra była jednak zabroniona. Czemu?
Chyba dlatego, że do lepienia figur używało się chleba. Każdy
kipisz nam je likwidował i trzeba było lepić od nowa.
Prowadziliśmy niekończące się dyskusje polityczne, ale z umiarem, bo zawsze istniało niebezpieczeństwo zakapowania. Ten
stary chłop, o którym pisałem, był PSL-owcem i stale wiódł
spór z komendantem celi, który z kolei był endekiem (Narodowa Demokracja). Kłócili się, ale do końca nikt nikogo nie
przekonał. No cóż, taka jest Polska.
Kiedyś rano wzywają mnie na korytarz, a stamtąd prowadzą
mnie do magazynu odzieżowego. Tam, na jakiejś półce leży
mój worek z rzeczami osobistymi. Każą mi się w nie ubrać, ale
bez płaszcza. I wtedy dowiaduję się, że ma być moja rozprawa.
Są wszyscy koledzy. Czekamy, jak zwykle odwróceni twarzami
do ściany i każdy stoi w pewnej odległości. Nie ma mowy, by
się ze sobą porozumieć. Są jeszcze inni więźniowie — poznaję Nowaka, kolegę z Wydziału Leśnego UJ. W „lesie” był porucznikiem w oddziale AK. Wreszcie wyprowadzają nas na ze— 64 —

wnątrz. Po raz pierwszy poza obręb więzienia. Idziemy parami
skuci kajdankami za jedną rękę. Ucieczka wykluczona.
Budynek sądu wojskowego jest położony kilkaset metrów od
więzienia. Przed budynkiem sądu stoi kilka osób. Poznaję moją
mamę i Kazia Koterwę. Zatrzymano mnie w jakiejś salce i po
jakimś czasie doprowadzono nas na salę sądową. Mamy adwokatów. Mnie broni jakaś kobieta (żydówka). Właściwie prawie
nic nie mówi. Stolarskiego broni znany adwokat, który uratował go przed dożywociem — na podstawie orzeczeń lekarskich ocenił go jako schizofrenika, a tym samym zakwalifikował do szpitala dla umysłowo chorych, gdzie zresztą przebywał kilka lat. Rozprawa trwa krótko. Prokurator żąda 7 lat dla
mnie, dla innych podobnie. Ostatecznie otrzymaliśmy normę, czyli 5 lat. Po rozprawie możemy porozmawiać z bliskimi. Wtedy dałem mamie ten krzyżyk. Pocieszyłem ją, że te lata
zlecą szybko. Szkoda mi tylko studiów. Podziękowałem Kaziowi, który tyle serca mi okazał, wystając godzinami z paczkami
pod więzieniem. Historia pokierowała jednak inaczej moim losem. W kraju nastąpiła „odwilż” i więzienia opróżniano z takich „bandytów”, jak my. Mnie przedtem wywieziono do Jaworzna, do ośrodka pracy, gdzie zatrudniano w tamtejszych kopalniach, ale o tym napiszę później.
Droga powrotna wyglądała analogicznie. Szliśmy parami
skuci za jedną rękę. Potem trzeba było się przebrać w strój więzienny i z powrotem do tej samej celi.
Czy były grypsy? Tak, ale bardzo rzadko, gdyż środowisko
więzienne było niepewne i w każdej chwili można się było spodziewać donosu. Jeśli był gryps „z wolności”, to przebywał następującą drogę: chłopi dostarczali go wraz z warzywami do
kuchni, a tam wkładano go pod kocioł, który był dostarczany
na górę. Można to było robić tylko wtedy, gdy był odpowiedni oddziałowy. Znałem takiego. Nazywał się Kupczyk. Wyraźnie sprzyjał więźniom politycznym.
Była też „prasa”. Piszę w cudzysłowie, gdyż ta gazeta to
przedruk rosyjskiej „Prawdy”. Tłumaczenie po polsku. Czytaliśmy to, bo umysł spragniony był jakiejś namiastki wiadomo— 65 —

ści, a ponadto między wierszami można było co nieco wyczytać, co się dzieje na świecie. Wiele lat później spotkałem się
z tą gazetą w zakładzie pracy. Przychodziła cała paczka „Prawdy”, którą wyrzucaliśmy na makulaturę. Gazeta nie przychodziła „za darmo”, zakład musiał za nią płacić.
Od oddziałowego Kupczyka dowiedziałem się, że dyrekcja
więzienia potrzebuje pracowników do kuchni więziennej. Nie
namyślałem się długo. Mam siedzieć w celi, to już lepiej zająć
się czymś konkretnym. Napisałem podanie z prośbą o zatrudnienie mnie w tej kuchni. Po paru dniach ku mojemu zdziwieniu zatrudniono mnie, a byłem przecież więźniem politycznym. Zmienił się teraz mój tryb życia. Przeniesiono mnie na
poddasze, bo tam siedzieli więźniowie pracujący. Pobyt w tamtych celach to tylko spanie, poza tym cały czas przebywaliśmy
w kuchni. Już nie ma spania po trzech na jednym wyrku, każdy ma swoje łoże. Zresztą śpimy krótko, bo pobudka o czwartej rano. Schodzimy z czwartego piętra do podziemi. Kuchnia
to duża sala, w której są zainstalowane dwa duże kotły mieszczące pewnie ponad tonę płynu i kilka mniejszych o pojemności 200–300 l. Na kuchni było nas dziesięciu więźniów. Odpowiedzialny za pracę był kucharz — więzień, który się znał
na gotowaniu, a my to „praktykanci”. Pracę zaczynało się od
podpalenia pod kotłem. Paliło się tradycyjnie drewnem i węglem. Gazu nie było, a prąd był pewnie za drogi. Rano gotowano wodę, do której wrzucano ileś tam paczek kawy zbożowej. I to wszystko. Chleb rozdzielali klawisze na poszczególnych piętrach. Dzienna porcja chleba wynosiła 25 dkg.
Utrudnieniem przy wydawaniu kawy był transport kotłów
do windy. Kocioł miał pojemność około 80 l i trzeba było go
dźwignąć na wysokość około 1 m, bo taki był podest windy.
Trzeba było to robić sprawnie i ostrożnie, gdyż chwila nieuwagi groziła oparzeniem. Potem przygotowania do obiadu. Obiad,
czyli zupa, był przygotowywany pod nadzorem strażnika. Produkty były wyliczone. Przez kilka godzin to się gotowało. Mieszanie zupy w kotle odbywało się za pomocą „łyżki”, tj. wiaderka przymocowanego na stałe do drąga. Żeby mieszać, trzeba
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było wejść na drabinkę, gdyż kocioł był wysoki na około 2 m.
Około dwunastej zjawiał się oficer inspekcyjny i dokonywał
kontroli (coś w rodzaju degustacji). Potem znów praca najbardziej kłopotliwa — transport kotłów do windy. Kotły z zupą
były cięższe niż te z kawą. Wartość odżywcza zupy minimalna.
Woda, ziemniaki, trochę kapusty i bardzo mało tłuszczu, wydawanego pod nadzorem oddziałowego. Wieczorem zwykle ta
sama zupa lub kawa. Gdyby więźniowie nie byli zasilani paczkami, panowałaby powszechna anemia i awitaminoza, bo przecież witamin w takim pożywieniu brak. Myśmy w kuchni znaleźli witaminy, a mianowicie jedliśmy kiszoną kapustę, do której dostęp był ułatwiony. Wytłumaczyłem im, że to jedyny sposób na uzupełnienie braku witamin, przynajmniej częściowo.
Czułem się w tej pracy lepiej, to była namiastka wolności. Kiedyś na święta zrobiliśmy normalne drugie danie, nie pytając się
zwierzchnika, a mianowicie: ziemniaki, kapusta kiszona i sos.
Oficer inspekcyjny nie mógł tego wycofać, gdyż wszyscy więźniowie zostaliby bez obiadu. Na celach odebrano to jako sygnał — będzie amnestia! Oczywiście amnestii nie było, a nam
zrobiono taką awanturę, że myśleliśmy, że odeślą nas do cel po
odsiedzeniu iluś tam dni w karcerze. Obeszło się bez komplikacji. Brakowało wówczas kucharzy, a więźniowie musieli przecież jeść. Ostrzeżono nas, że następna samowola i będą rewizje
procesów, bo pachnie to sabotażem! Kupczyk, znajomy oddziałowy, mówił mi, że takiego buntu na Montelupich nie pamięta. I tak płynął dzień za dniem. Praca pozwoliła mi uporać się
z depresją, wrócił sen. I tak sobie wmawiałem, że jakoś te parę lat przeżyję, a tu rano oddziałowy wywołuje mnie z kuchni:
— Macie za 10 minut stawić się spakowany przy wyjściu na
plac wewnątrz więzienia.
Stajemy w szeregu, jest nas ponad dwudziestu. Jak zwykle
szczegółowa rewizja. Mój skromny „bagaż” to: węzełek z mydłem, szczoteczka do zębów, kilka listów od Mamy, z pieczątką kontroli. Łyżki nie mogłem przemycić, gdyż była precyzyjnie zaostrzona, służyła do krojenia chleba. Myślę, gdzieś jedziemy. To jest pewne, gdyż dostajemy po pół kilograma chle— 67 —

ba. Na dziedziniec wjeżdża samochód z plandeką. Wszyscy
muszą wsiadać. Mieścimy się z trudem. Samochód jest konwojowany. Na burcie siedzi dwóch wartowników z pepeszami,
co oznacza: strzelamy bez ostrzeżenia. Zastanawiam się, dokąd
jedziemy. Czy na dworzec, czy gdzieś do zakładów? Samochód
skręca w kierunku Śląska. Czuję ulgę, że nie na wschód. Jesteśmy w drelichach. Na głowach więzienne czapki. Pomyślałem
sobie, a jakby tak uciec. Ale co dalej? Przecież każdy milicjant
mnie zatrzyma, nie mówiąc już o konsekwencjach, jakie mogą
grozić mojej rodzinie w Staszowie. Nie warto. Samochód jedzie około dwóch godzin. Zauważyłem napis na znaku drogowym: Jaworzno. A więc obóz pracy i kopalnia.
Dojeżdżamy do mety. Jest obóz. Dookoła druty, wieżyczki, a w środku baraki. Przy bramie barak murowany — władza
obozu. Jest nade wszystko nad głową niebo. Jakie to wrażenie
miłe, jaka ulga. Wyładowujemy się. Stajemy w szeregu. Wychodzi komendant obozu i oznajmia: tu jest praca i tylko praca. Kto dobrze będzie pracować, otrzyma prawo do korzystania z kantyny, prawo do pisania listów raz w miesiącu i prawo
do odwiedzin raz na kwartał. Kto będzie pracować źle, ten będzie pozbawiony tych „przywilejów”. Za niesubordynację, a co
gorsza próbę ucieczki więźniowie będą karani podwójnie. Za
pracę w kopalni będzie zapłata, ale pieniądze będą przeznaczone na wyżywienie, a pozostałe zgromadzone na tzw. koncie, z którego można korzystać, by zakupić w kantynie artykuły
spożywcze. Później zobaczyliśmy, że żywność w kantynie była
z reguły przeterminowana, a więc wycofana ze sklepu. Mówiliśmy między sobą, że pewnie za pilnowanie płacono strażnikom z naszych pieniędzy. W rezultacie, jak wychodziłem, miałem niedużo gotówki.
W rezultacie dostajemy przydział do baraków i jak zwykle
miskę i łyżkę. W barakach stoją rzędem prycze dwu–trzypiętrowe. Na każdej pryczy siennik, prześcieradło, zagłówek i koc.
Wszystko bardzo zleżałe. W porównaniu z dotychczasowymi
warunkami, w szczególności w czasie śledztwa, te oceniam jako
znośne. Byłem zresztą zahartowany w partyzantce.
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Jest trochę nieba, widać drzewa, ptaki, trawę… Widać w oddali domy i ludzi — tego nam na Montelupich brakowało. Kolacja w stołówce. Podchodzimy do okienka w rzędzie z miską.
Jest gorąca zupa i kawałek chleba. Zupa lepsza niż w więzieniu.
Trochę tłuszczu i jakiś ziemniak. Potem barak i spanie. Ładuję
się na górę. Przynajmniej nikt mi nie przeszkadza. A najważniejsze jest to, że leżę sam, a nie w „trójkę”, jak w więzieniu.
Z wychodzeniem w nocy kłopoty, bo nie wolno się ubierać, narzucić można tylko koc. Latem nie jest to uciążliwe, ale
w zimie? Ubikacje są na końcu obozu i trzeba dość daleko do
nich iść.
Pobudka o czwartej. Mycie już nie w jednej misce, ale pod
kranem. Z tym myciem mieliśmy spokój, bo po szychcie szło
się pod prysznic. Śniadanie podobne do kolacji. Kawa i kawałek chleba. Chleba więcej niż w więzieniu. Apel przed wyjściem i wymarsz czwórkami. Otaczają nas wartownicy. Prowadzący konwój ostrzega jak zwykle, że w razie ucieczki będą
strzelać bez ostrzeżenia.
Kopalnia była niedaleko — około 3 km. Napis na niej: „Komuna Paryska”. Kiedyś ta kopalnia nazywała się „Jan Kanty”.
Cechownia. Dostajemy lampkę górniczą, tzw. karbidówkę, kłódkę z kluczykiem do szafki, w której chowamy ubrania.
Ubrania mają szeroki, czerwony pas dla odróżnienia nas od
zwykłych górników. Mamy też żółty hełm, no i buty gumowe.
Idziemy na miejsce podziału stanowisk. Po robocie zrzucało
się ubrania robocze i podciągało się na łańcuszku do wyjścia.
Potem prysznic i wkładało się ubrania więzienne. Karbidówkę oddawało się na cechowni do napełnienia karbidem. Potem
odmarsz w kierunku obozu. W obozie wyczytanie z listy nazwisk i obiad. A obiad to, jak zwykle, miska zupy z chlebem.
Przed kolacją można się było położyć na pryczy, bo praca była
bardzo wyczerpująca. Najgorszy był pierwszy miesiąc, bo korzystaliśmy wyłącznie ze stołówki. Potem, jak przyszły pierwsze wypłaty, można było coś kupić. „Kupić” oczywiście w cudzysłowie, gdyż pieniędzy nam nie dawano. Odnotowywano
każdemu w kartotece stan jego konta. Za te pieniądze moż— 69 —

na było dostać artykuły spożywcze, z reguły przeterminowane,
które w sklepie nie nadawały się do sprzedaży. Były artykuły
piśmienne, no i mydło. Mimo wszystko to była wygoda. Nieporównywalna z sytuacją bytową w więzieniu.
Praca trwała cały tydzień. Niedziele wolne, choć nie zawsze.
Jestem przyzwyczajony do pracy fizycznej. Mimo młodego
wieku pracowałem chętnie i wolałem, przyznaję to ze wstydem, pracować w polu, niż się uczyć. Praca była ciężka. Więźniów dawano na najgorsze stanowiska. Ciągle lała się woda ze
stropu, było stałe zagrożenie zawałem, a wytrwać trzeba. Na
jakiś czas przydzielono mnie do pomocy murarzowi stawiającemu tamy. Donosiło się cegły, piasek, cement i… na początku
nie mogłem przyswoić sobie specyficznych nazw przedmiotów
i gwary górniczej. Po paru tygodniach przy „trelowaniu” (mój
przydział) posłano nas do budowy chodników. Pracowaliśmy
jako „szleperzy”, tzn. ładowacze. Po odstrzale węgiel ładowano
na wózki. Norma wynosiła około 20 wózków, a na wózku było
około 600 kg. Ładowano łopatami, tzw. mandolinami. Była to
łopata z krótkim trzonkiem i szerokim brzeszczem. Były chwile odpoczynku, gdy górnik strzałowy nawiercał otwory, zakładał ładunek i odpalał. W tumanach kurzu i dymu trudno było
oddychać i trzeba było odczekać kilkanaście minut, aż spłynie
błoto. Wychodziliśmy z pracy nieprawdopodobnie umorusani
i przemoczeni. Na szczęście po szychcie był prysznic i można
się było do woli myć. Za pierwszą wypłatę kupiłem sobie mydło. Po prysznicu szło się do szatni; ubrania robocze wciągało się do góry, a ubrania więzienne nakładało na siebie. Potem
liczenie. Strażnicy. Odmarsz w kolumnach do obozu. Zmiany
były różne: 1–2–3. Najuciążliwsze były nocne zmiany, ale i do
tego można było się przyzwyczaić.
Niedziela nie zawsze była dniem odpoczynku. Pędzono nas
do przygotowywania „ścian” lub „filarów”. Ściana to długi front
z rynnami i kombajnem, a filar to nieduży front ze ścianą,
z której pozyskuje się urobek, z drugiej zaś strony jest rynna,
na którą zsypuje się węgiel. Rynna jest ze spadkiem i stale się
rusza, dzięki czemu węgiel przesuwa się w dół i spada na ta— 70 —

śmę. Obudowę takich wyrobisk stanowi las stempli łączonych
w górze poziomymi „kapami”, między którymi „sufit” wypełniały „okorki”, tzw. fele. W tamtych czasach, żeby wyprodukować tonę węgla, trzeba było zużyć 1 m3 drewna.
Przeżyłem kilka zawałów, ale jeden był szczególnie groźny. W kopalni było wyrobisko podatne na zawały. Tam brygad górniczych nie wpuszczano, ale więźniów zatrudniano.
W brygadzie byli sami więźniowie i jeden górnik. Pracowaliśmy przy stemplowaniu i nakładaniu kap. Naraz wszystko zaczęło trzeszczeć. To sygnał, że pojawiło się niespodziewane ciśnienie na stropie. Górnik, nie mówiąc nic nikomu, porwał lampę i w nogi. Domyśliłem się, co się dzieje, i mimo woli objąłem komendę, jak za starych dobrych partyzanckich czasów.
— Wycofujemy się — krzyknąłem. Tylko bez paniki!
I zdążyliśmy. Ja byłem ostatni. Wszystko za nami runęło.
Mnie trochę pogłaskało po grzbiecie, ale niegroźnie. Na razie.
Przybiegł sztygar: ale macie szczęście — kiwa głową — parę
chwil i już by było po was.
Nie mówiłem o „bohaterskim” zachowaniu górnika, ale doświadczenie zostało w pamięci. Potem było kilka takich zdarzeń, ale wiedzieliśmy, jak się zachowywać. Po przyjściu do
obozu zaczęły się kłopoty z kręgosłupem. Zgłosiłem się do lekarza.
— Symulant — wrzasnął i tyle mnie wyleczył.
Powlokłem się nazajutrz do pracy. Na szczęście był sztygar,
który widział zawał, i z powodu moich narzekań na krzyż zgodził się mnie nie zatrudniać.
— Siedź tu na boku, za parę dni powinno ci przejść — mówił. A jakby ktoś cię pytał, co ty tak siedzisz, to powiedz, że
to za moją wiedzą.
Po trzech dniach ból ustąpił. Przy okazji podziękowałem
sztygarowi. Przerzucono mnie jednak do lżejszej pracy — przy
podsadzce. Praca polegała na tym, że zamulało się stare wyrobiska piaskiem. Piasek był tłoczony wraz z wodą pod ciśnieniem z zewnątrz kopalni. Był stały telefoniczny kontakt z górą,
gdzie regulowano dopływ wody z piaskiem. Nasza praca to sta— 71 —

wianie tam desek oraz stały montaż i demontaż rur. Nocą były
tylko dyżury. Kiedyś, gdy nadeszły święta Bożego Narodzenia pojawił się problem wśród górników: co z dyżurem? Zaproponowałem, że sam będę pełnił dyżur. Zgodzili się chętnie. A ja wolałem być w pracy, niż siedzieć w wigilię w baraku. Wigilia przeszła spokojnie. Cisza, tylko szum wody. I jakby celowo woda wyrzuciła świeżą gałązkę sośniny. Pomyślałem
sobie, że to moja świąteczna choinka. Brakowało tylko świeczek, świecidełek, a przede wszystkim najbliższych. Nagle odezwał się telefon.
— Melduje się więzień na stanowisku siódmym — zakomunikowałem.
— Wszystkiego najlepszego i powrotu do wolności — odezwał się miły głos kobiecy.
Podziękowałem wzruszony i pomyślałem sobie, że warto było zostać w wigilię w kopalni, by odebrać takie życzenia.
A w same święta byłem w obozie. Pozwolono mi na widzenie się z mamą. Jechała w święta do Jaworzna. Przywiozła mi
trochę ciasta, które strażnik dokładnie pokroił, by się upewnić,
że nic w nim nie ma. A najważniejsze, że mogłem rozmawiać
około godziny, co było wyróżnieniem, gdyż normalnie widzenie trwa 15 minut. Opinia z kopalni o mojej pracy zaczęła mi
pomagać podczas pobytu w obozie.
Widzenie wygląda prawie normalnie. Siedzimy przy stoliku i rozmawiamy. W kącie siedzi strażnik, który udaje, że słucha. Tego nie było w więzieniu. Tam odgradzała nas podwójna
siatka, pośrodku której przechadzał się strażnik. Jak było kilka
osób na widzeniu trudno się było porozumieć.
Na takie widzenie do Jaworzna przyjechali kiedyś Koterwowie, zaraz po swoim ślubie. To byli i są najwierniejsi moi
przyjaciele. W wolnych chwilach próbowałem coś czytać. Biblioteki nie było, była tylko prasa i to z ZSRR, a więc „Prawda” i jeszcze jakieś tam tytuły. Oczywiście przetłumaczone na
język polski.
Kiedyś zgłosiło się do mnie dwóch młodych więźniów, którzy siedzieli za odmowę pójścia do wojska. Dostali 5 lat. Nie
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chcieli iść do wojska, bo byli świadkami Jehowy. Prosili mnie,
bym z nimi omawiał program matematyki z gimnazjum. Nie
mieliśmy oczywiście żadnych podręczników. Były tylko zeszyty, nabyte w kantynie, no i dobre chęci. To właściwie wystarczyło. Program miałem w głowie. Przerobiliśmy sporo tematów z algebry, stereometrii, trygonometrii… i tak myślałem,
że gdyby mi przyszło uczyć historii, to nie podjąłbym się tego,
ale matematyka… Nauka całkowicie apolityczna. Bardzo pilnie
się uczyli i myślę, że im się potem ta nauka przydała. Niestety,
ktoś jednak doniósł do „speca” (oficer do spraw politycznych).
Spec zażądał zeszyty do obejrzenia. Oczywiście nic w nich nie
znalazł, co by się kwalifikowało do przestępstwa, ale na wszelki
wypadek zabronił dalszej nauki. Myślałem, że czeka mnie jakaś
kara, a tu wzywa mnie po paru dniach i proponuje, żebym zorganizował kursy dla analfabetów, bo tacy jeszcze byli. Prawie
się roześmiałem, gdy usłyszałem wyrażenie: „kurs dla analfabetów”. Zgodziłem się, bo co miałem robić. Do kursu nie doszło, gdyż przeniesiono mnie do innej kopalni, a mianowicie do
„Jasniny” w Libiążu. Warunki w tamtej kopalni były inne. Kopalnia sucha, ale pokłady głębokie. Pracowałem na głębokości
1000 m. Na dole było ciepło. Natomiast zagrożeniem był czad,
dlatego lampy nosiło się blisko ziemi. Gdy lampa gasła, trzeba się było wycofać. Nam więźniom dali bardzo niebezpieczne
stanowiska: rabunek, czyli usuwanie obudowy wyrobisk. Obudowa to stałe kapy i tzw. kaszty. Nie wiem, jaka jest właściwa nazwa tej konstrukcji zabezpieczającej przed zawałem, ale
myśmy tak ją nazywali. Jest to piramida z krótkich, dębowych
belek od spongu po strop. Ostatnia warstwa to małe, metalowe belki, które przy pociągnięciu rozluźniały się, dzięki czemu
można było całą tą konstrukcję rozebrać i wynieść. W czasie
rozbiórki właśnie najczęściej walił się strop. Trzeba było bardzo
uważać, by w porę uciec. Kopalnia odzyskiwała koszty, bo urządzenie było drogie, a zdrowie czy życie więźnia nic nie kosztowało. Kalkulacja oczywista. Pracowałem na tym stanowisku
kilka miesięcy, zawsze w nocy. Było kilka groźnych wypadków,
ale jakoś się uchowałem.
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Wróćmy do życia w obozie. W barakach w lecie można było
wytrzymać. Gorzej było w zimie. Piecyk pośrodku baraku dawał zbyt mało ciepła, tym bardziej, że mieliśmy jeden koc.
Przykrywaliśmy się wszystkim, co nosiliśmy za dnia, i tak jakoś
noce mijały. Gorzej było z wychodzeniem do ubikacji, która
zlokalizowana była na końcu obozu. Trzeba było tam iść w bieliźnie, ewentualnie przykryć się kocem. Zawsze wtedy przypominałem sobie noce w partyzantce, kiedy to spaliśmy w szałasach, na mrozie, przy niewielkim ognisku.
Listy od bliskich przychodziły raz w miesiącu. Długość listu
była ograniczona — jedna kartka papieru. Zdarzały się przypadki, że listy mojej mamie zwracano, gdyż „pismo było zbyt
drobne” — taka uwaga była naniesiona przez cenzurę.
Kiedyś zorganizowano kurs dla strzałowych górników. Zapisałem się z ciekawości, ale jak przeglądnięto moją ankietę, wyrzucono mnie. Byłem jednostką niepewną, wrogą, którą trzeba zawsze mieć na oku. Panowała mania podejrzewania wszystkich o sabotaż. Pełno było afiszy „Uwaga, wróg
podsłuchuje”.
Aż przyszedł dzień, wczesną jesienią, kiedy zupełnie nieoczekiwanie zostaję wezwany do speca. Idąc, zastanawiałem
się, co mam na sumieniu, że mnie ciągną na rozprawę. Na
ogół rozmowa ze specem nigdy nie była przyjemna. Wchodzę
do pokoju. Za biurkiem siedzi spec i jakiś urzędnik. Trzyma
w ręku jakiś papier.
— Jest z sądu zawiadomienie o waszym zwolnieniu. Macie
w ciągu godziny zdać rzeczy więzienne, odebrać swoje i odebrać zarobione pieniądze. Macie co miesiąc meldować się na
najbliższym posterunku milicji — oświadcza.
Odmeldowałem się (przecież nie powiem do widzenia).
Rozliczenie trwało krótko. Dziwne, że nie podpisywałem żadnego pisma o zachowaniu tajemnicy z przeżyć więziennych
i obozowych.
Przebrałem się w swoje cywilne ubranie. Płaszcz zimowy nie
bardzo pasował do ówczesnej pory, ale kto by się tym przejmował.
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Wychodząc, stale oglądam się za siebie, czy ktoś mnie nie
śledzi. Takie dziwne uczucie, że jest się zależnym wyłącznie
od siebie, że nikt nade mną nie stoi, że nie słyszę rozkazów…
Podróż trwała około dwóch godzin. Idę oczywiście na Basztową, do domu, w którym mieszkałem przed aresztowaniem.
A w mieszkaniu jest moja mama. Dowiedziała się od adwokata o moim przedterminowym zwolnieniu. Wyczuła, że moje
pierwsze kroki skieruję do mieszkania, gdzie ostatnio przebywałem. Prosiłem mamę i właścicielkę mieszkania, żeby nie zadawały mi pytań. Przyjdzie czas, to o wszystkim opowiem.
Czekał mnie wcale niełatwy okres. Po prostu nie ufano mi.
Wyrzucono mnie z pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa,
gdzie pracowałem od kilku miesięcy. Całkowita klęska była
z moimi studiami (IV rok). Nie chciano mnie egzaminować.
Tylko profesor Kapuściński dopuścił mnie do egzaminu i uzyskany stopień z przedmiotu: ochrona lasu wpisał mi do indeksu. Inni wprost dali mi do zrozumienia, że szkoda moich starań. Dopiero po latach, w czasie odwilży mogłem uzyskać dyplom, ale już nie na UJ, bo zlikwidowali Wydział Leśny, lecz
w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu (Wydział Leśny).
I na tym chyba zakończę opis moich przeżyć, jakie stały się
udziałem tysięcy młodych wówczas ludzi nazwanych potem
kolumbami.

Katarzyna Witek

ŚWIAT JEST TEATREM…

P

rojekt „Flirt z Melpomeną — integracyjne spotkania z teatrem” jest przedsięwzięciem realizowanym przez
Fundację Skawińskie Centrum Wolontariatu w partnerstwie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie, Zespołem Placówek Oświatowych w Kopance oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie przy
współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny. Synergiczna
współpraca wielu podmiotów pozwala bowiem na realizację
złożonych przedsięwzięć i osiąganie śmiałych celów.
Głównym celem projektu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec kultury poprzez
uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych dzieci i młodzieży. W przedsięwzięciu weźmie udział piętnastu
wychowanków SOSW w Skawinie oraz dwudziestu pięciu
uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance.
Projekt będzie promował edukację teatralną i wpisze się
w obchodzony w tym roku jubileusz 250-lecia działalności
Publicznego Teatru Polskiego. Rozpocznie się on od ogniska
integracyjnego, w trakcie którego dzieci z obu szkół oraz ich
nauczyciele będą mieli okazję bliżej się poznać i zaprzyjaźnić.
Następnie odbędą się cztery wspólne wyjazdy do krakowskich teatrów. Mają one zapoznać uczniów z tajnikami sztuki teatralnej i aktorskiej oraz z funkcjonowaniem teatru, także
od kulis (planowane jest bowiem zwiedzanie teatru). Uczestnicy projektu będą rozpatrywać istotę teatru w nawiązaniu do
słów Wiliama Szekspira: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
którzy kolejno wchodzą i znikają”. Teatr potraktowany zostanie jako sposób komunikacji, jako sztuka dialogu, jako miej— 76 —

sce ilustrujące różne sytuacje społeczne. Planowane są wyjazdy do:
— Teatru Lalki, Maski i Aktora Groteska w Krakowie, który należy do najstarszych (założony w 1945 r.) i najbardziej renomowanych teatrów lalkowych w Polsce. Planowany jest wyjazd na dwa spektakle teatralne oraz dodatkowo zwiedzanie teatru z przewodnikiem;
— Opery Krakowskiej na spektakl „Opera B/O”. Jest to
przedstawienie edukacyjne, w którym orkiestra i soliści zaprezentują fragmenty największych dzieł operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych. Celem spektaklu jest pokazanie młodym widzom, w jaki sposób powstaje widowisko
teatralne, a także przybliżenie nazwisk najwybitniejszych twórców i odtwórców tych dzieł poprzez anegdotę i próbę zdefiniowania gatunków teatru muzycznego.
Ważnym elementem projektu będzie uczestnictwo dzieci
z obu szkół w grze miejskiej „Śladami Tadeusza Kantora”, realizowanej we współpracy z Fundacją Wspierania Badań nad
Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej. Zapoznanie,
w tak innowacyjny sposób dzieci i młodzież z twórczością Tadeusza Kantora, jest niezwykle istotne, gdyż w tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin tego artysty.
Projekt uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna 2015”.

Mariusz Tarnopolski

DIALOG MIĘDZYKULTUROWY OD KUCHNI

P

olska przez wieki była tyglem wielokulturowym,
miejscem łączącym narody,
w jej historii splatały się
i przeplatały losy wielu nacji.
Jednym z regionów będących przykładem przyjaznego współistnienia wielu narodowości była od wieków Galicja, czyli dzisiejsze tereny południowo-wschodniej Polski oraz zachodniej
Ukrainy. Była ona synonimem wielokulturowości i współżycia
osób o odmiennych poglądach politycznych i przekonaniach
religijnych. Kolorytu miastom i miasteczkom regionu dodawali licznie zamieszkujący ją Żydzi. Na terenach południowo-wschodnich niezwykle tradycyjni i barwni górale rusińscy —
Łemkowie — budzili ciekawość swą odmiennością religijną, językową i obyczajową. W wielu wioskach widzieć się dało charakterystyczne, nędzne skupiska osiadłych Cyganów, trudniących się kowalstwem. Na Sądecczyźnie mieszkali osadnicy niemieccy z czasów kolonizacji końca XVIII w. Na terenie Galicji Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Austriacy świętowali wspólnie katolicką Wielkanoc, prawosławną Paschę oraz żydowskie Święto Namiotów. Osoby wywodzące się z różnych kultur i religii
potrafiły pokojowo współistnieć, ubogacając swoje własne tradycje i zwyczaje. Jednym z istotniejszych elementów owej wymiany kulturowej było wspólne świętowanie przy suto zastawionym stole. Żydowska gefilte fisz, czyli karp na słodko, ukraińska kutia oraz pierogi ruskie, które stworzyli Ukraińcy, to potrawy, przy degustacji których omawiano problemy polityczne
i sprawy dnia codziennego.
Sposobem na ukazaniem wielobarwnej społeczności galicyjskiej i jej wpływu na współczesną Małopolskę, a tym samym
Skawinę, ma być realizacja projektu „Dialog międzykulturowy od kuchni”. Projekt zwracać będzie szczególną uwagę na
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proces komunikacji, rozpatrywanej w aspekcie międzykulturowym i międzypokoleniowym. Komunikacja jest bowiem podstawą wszelkiego rozwoju. Uzupełniona o zrozumienie, otwartość, chęć kreowania ponadlokalnej wspólnoty staje się dialogiem — warunkiem poznania tych, którzy różnią się od nas.
Mówiąc o dialogu, mamy na myśli wyjątkową sytuację rozmowy, wymiany, poszerzania horyzontów; dialog bowiem zawsze
zakłada zaangażowanie. Komunikacja to termin, który w ostatnich latach pojawia się w wielu kontekstach, szczególnie jednak w wypadku kultury odkrywa się jego wartość i znaczenie.
Dialog międzykulturowy może dotyczyć religii, zwyczajów, tradycji, zachowań. Niekiedy służy odkrywaniu zaginionej wielości etnicznej, po której pozostały tylko ślady minionej koegzystencji. Przy odpowiednim podejściu nieufność pojawiająca
się podczas spotkania z nieznanym, przeradza się w ciekawość i chęć zrozumienia tego, co jednych zaskakuje, a dla innych jest rutyną.
Zajęcia i warsztaty, w których wezmą udział osoby 60+, wolontariusze i trenerzy będą miejscem wymiany poglądów, ścierania się racji i być może pozwolą na wypracowanie innego
spojrzenia na obcokrajowców w Małej Ojczyźnie. Ważnym
aspektem realizowanego projektu będzie również próba zmiany przyzwyczajeń żywieniowych osób starszych poprzez zajęcia z dietetykiem i dostosowanie starych, rodzinnych przepisów
do zasad zdrowego żywienia.
Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym. Udział
w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych zapraszamy do
biura projektu — siedziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny,
ul. Żwirki i Wigury 23/16.
Projekt realizowany jest przez: Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Skawińskie Centrum Wolontariatu oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata
2014–2020 i współfinansowany jest ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 56 639 zł.
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NASZE SPRAWY
30 kwietnia 2015 r.
W Szkole Podstawowej w Pozowicach odbyła się uroczystość
poświęcenia sztandaru oraz nadania szkole imienia Oskara Kolberga, znakomitego polskiego badacza i piewcy kultury
ludowej, a także pisarza i kompozytora. Z tej okazji w szkole zorganizowano wspaniałe przyjęcie. Nasze Towarzystwo reprezentowała delegacja w składzie: Anna Kudela, Ewa Tarnopolska i Stanisław Grodecki. Na ręce Pani Dyrektor Jadwigi
Pierzchały przekazaliśmy list gratulacyjny oraz zapewniliśmy
o dalszej współpracy.
(S. G.)
3 maja 2015 r.
W tym dniu odbyły się tradycyjnie obchody Święta Trzeciego
Maja. Rozpoczęła je msza święta w kościele pod wezwaniem
Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie, po
której nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych na skawiński Rynek. Jak zwykle w uroczystościach nie zabrakło pocztu
sztandarowego Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Tym razem
jego uczestnikami byli: Maryla Borowiecka, Bolesław Jamróz
i Jadwiga Raczyńska. Fotografia z uroczystości znajduje się na
okładce bieżącego numeru.
(S. G.)

