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Stanisław Grodecki

XI KWESTA NA RATOWANIE
ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW
W SKAWINIE

fot. K. Skrzybalska

W dniu 1 listopada 2017 r. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało kolejną XI Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków na
skawińskich cmentarzach. Organizowane przez nas zbiórki pieniędzy
są sposobem na pozyskanie środków finansowych na renowację zabytkowych nagrobków. Niezmiennie podkreślamy potrzebę troski o miejsca dokumentujące naszą skawińską historię. Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych kwest przyczyniły się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmentarnych, które poddane są niszczącemu działaniu czasu, a także zmiennym warunkom pogodowym. Od
2007 r. pracom renowacyjno-konserwatorskim poddano 16 zabytkowych, zniszczonych nagrobków. W czasie tegorocznej kwesty zebrano łącznie 9321,79 zł i 5,02 EUR (w tym na cmentarzu parafialnym
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fot. K. Skrzybalska
fot. S. Grodecki

w Skawinie — 7139,59 zł i 1,02 EUR, a na cmentarzu komunalnym
w Korabnikach — 2182,2 zł i 4 EUR).
Wszystkim, którzy złożyli nawet najmniejszy datek, serdecznie dziękujemy. Każda moneta wrzucona do kwestarskiej puszki przyczyni się
do tego, by zabytkowe nagrobki na skawińskich cmentarzach przetrwały wiele lat i przekazywały przyszłym pokoleniom wiedzę o historii naszego regionu.
Jak co roku wolontariuszami byli przedstawiciele niemalże wszystkich skawińskich środowisk. Wśród kwestujących mogliśmy spotkać
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fot. S. Grodecki
fot. S. Grodecki

przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i lokalnych, członków zaprzyjaźnionych z TPS organizacji oraz oczywiście członków
naszego Towarzystwa. W tym roku w Kweście wzięli udział: Witold
Grabiec, Władysław Matuła, Maria Borowiecka, Czesław Gąsiorowski,
Piotr Ćwik, Wioletta Koper, Stanisław Lupa, Karol Kościelny, Wanda Pabian, Magdalena Tarnopolska, Krystyna Lepiarz, Stanisław Pac,
Czesława Kopeć, Włodzimierz Galaciński, Antoni Sapała, Stanisława
Szczepaniak, Arkadiusz Wrzoszczyk, Krystyna Droździewicz, Agata
Lasek, Anna Wąsowicz, Katarzyna Polek, Urszula Stochel, Grażyna
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Woźniczka, Adam Woźniczka, Janusz Bysina, Krystyna Galacińska,
Norbert Rzepisko, Anita Karczewska, Andrzej Spyrka, Marcin Kuflowski, Helena Kaim, Zofia Grodecka i Jan Liskiewicz.
Liczną grupę stanowiła młodzież ze skawińskich szkół. Z Liceum
Ogólnokształcącego w Skawinie kwestowali: Róża Ekonomowicz,
Iza Jończyk, Eliza Grotowska, Julia Spoata, Ada Górszczak, Monika Płonka, Oliwia Szczerbak, Maria Ziemniarska, Aleksandra Morawa i Agnieszka Pałka, a z Zespołu Katolickich Szkół: Julia Ciejka, Karolina Białota, Klaudia Gonkiewicz, Mariusz Kubisiak, Jan Bazan, Grzegorz Kawecki, Wiktoria Łękawska, Zofia Opach, Karina
Kasperska, Natalia Kidoń, Anna Apostoł, Dominika Spólnik, Olga
Niedbała i Iwona Bazan. Tradycyjnie wolontariuszami byli też harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. W tym roku: Sandra
Siwek, Kajetan Battek, Nikola Dziudziek, Jakub Przybyłowicz, Gabriela Krupnik, Krzysztof Trela, Oliwia Budek, Paweł Matysiak, Oliwia Dudziak, Igor Pamuła, Emilia Papież, Krzysztof Kurlit, Magdalena Mołek, Gaweł Wojtas.
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fot. R. Mlostek
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie podczas prac porządkowych

Na cmentarzu komunalnym w Korabnikach kwestowali druhny
i druhowie z OSP Skawina II-Korabniki, w tym roku wspierani przez
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Byli nimi: Dariusz Królikowski, Piotr Suder, Paweł Maliszewski, Marek Urban, Aleksandra
Patalong, Krzysztof Czopek, Kamil Piszczek, Łukasz Martyna, Marcin Lis, Łukasz Bodek, Dariusz Martyna, Mariusz Abramski, Andrzej
Czopek, Piotr Pyzik, Julia Pyka, Kamila Królikowska, Jakub Suder, Dawid Gdula, Tobiasz Płodzień, Patryk Wolarek, Wiktoria Rydlewicz, Jakub Kopta, Ignacy Czech, Emilia Pałka, Filip Pałka, Jakub Smaciarz,
Igor Smaciarz, Aleksandra Lis, Jakub Lis, Szymon Maliszewski, Kacper Urban i Mariusz Wcisło.
Wszystkim zaangażowanym w tegoroczną kwestę gorąco dziękujemy za to, że poświęcili swój wolny czas. Zarząd TPS dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji XI Kwesty, a w szczególności: Antoniemu Holikowi oraz druhnie Aleksandrze Markuszewskiej, a także koordynatorom ze skawińskich szkół: Małgorzacie Morawie oraz
Bogumile Obrączko.
— 11 —

Stanisław Grodecki

renowacja nagrobka
KS. JÓZEFA ŚWIBY NA CMENTARZU
PARAFIALNYM W SKAWINIE
W 2017 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny dokonano renowacji kolejnego nagrobka na cmentarzu parafialnym w Skawinie. Pieniądze na renowację pochodziły z ubiegłorocznej X Kwesty
na ratowanie zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach.
Zabiegom konserwatorskim poddano zabytkowy nagrobek ks. Józefa
Świby. Całkowity koszt prac wyniósł prawie 8000 zł.
Nagrobek był w fatalnym stanie. Płyty cokołu były lekko rozsunięte, a spoiny widocznie wykruszone i zwietrzałe, ponadto wypłukane
przez wodę opadową. Kamień, z którego wykonano nagrobek, był zasolony i w warstwach przypowierzchniowych osypywał się. Cały nagrobek pokryty był warstwą czarnej patyny, a w zagłębieniach mchem.
Nagrobek ks. Józefa Świby ma formę tumby na rzucie prostokąta.
Jest wykonany z piaskowca. Płyta główna ułożona jest na cokole pod
lekkim skosem.

Nagrobek przed renowacją (foto A. Basiura)
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Nagrobek po renowacji (foto A. Basiura)

Główną przyczyną niszczenia nagrobka jest upływający czas. Ten
ponad stuletni nagrobek wykonano z kamienia piaskowcowego, który jest materiałem o zróżnicowanym uziarnieniu i ilasto-węglanowym
spoiwie. Jest stosunkowo kruchy, miękki i zarazem nasiąkliwy. Piaskowce z wiekiem starzeją się. Proces ten jest ciągły. Polega na wewnętrznej, naturalnej przemianie wraz z rozkładem pod wpływem czynników
chemicznych, biologicznych oraz fizycznych. Chłonna powierzchnia
piaskowca przyspiesza jego degradację. Naturalne procesy niszczenia
obiektu są spotęgowane przez zanieczyszczone powietrze. Należy dodać, że w ostatnich latach z powodu uprzemysłowienia miasta procesy
te zachodziły ze zdwojoną siłą. Wraz z wodą opadową w głąb kamienia przedostawały się różne związki chemiczne. Zasoleniu uległ cokół. Krystalizujące się na powierzchni kamienia sole rozsadzają i degradują go. Powyższe procesy zachodzą bardzo powoli, ale z upływem
czasu stają się coraz bardziej widoczne.
Głównym celem prac konserwatorskich była poprawa stanu technicznego nagrobka oraz przywrócenie mu pierwotnych walorów
artystycznych. W trakcie prac nagrobek oczyszczono z mchów i porostów. Umyto go za pomocą myjki ciśnieniowej, a czarną patynę usunięto, stosując kompresy nasączone roztworem kwasu fluorowodorowego. Nagrobek wyspoinowano. Drobne ubytki kamienia uzupełnio— 13 —

no kitem mineralnym. Boczną płycinę od strony północnej przekuto.
Zostały one zaimpregnowane specjalnym preparatem. Inskrypcje na
płycie górnej podmalowano brązem przy użyciu roztworu paraloidu.
Całą powierzchnię kamienia poddano hydrofobizacji preparatem
silikonowym. Uporządkowano otoczenie wokół nagrobka i ułożono
kostkę granitową. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich nagrobek ks. Józefa Świby nabrał zupełnie nowego wyglądu.
NOTA BIOGRAFICZNA*1
Ksiądz Józef Świba urodził się 14 października 1830 r. w Pobudowie
koło Cieszyna. Był synem Mateusza i Zuzanny z d. Bircia. Szkołę
powszechną i gimnazjum ukończył w Cieszynie. Następnie rozpoczął
studia teologiczne w Tarnowie. Po ukończeniu studiów przyjął święcenia kapłańskie w 1856 r.
Posługę kapłańską początkowo pełnił jako wikariusz w parafiach
w Trzcianie (1856 r.) i w Wieliczce (1857 r.). Od 1859 r. pełnił obowiązki kapelana wojskowego we Włoszech. W 1860 r. wrócił do kraju i objął wikariat w Osieku. W 1863 r. został administratorem parafii
w Wieliczce, a cztery lata później proboszczem w Woli Radziszowskiej. 25 lipca 1873 r. został proboszczem parafii w Skawinie.
Ksiądz Józef Skiba zmarł 24 stycznia 1889 r.
1
* Na podstawie monografii Parafia świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Skawinie. 650 lat historii, ks. Przemysław Mardyła, Kraków 2014, s. 456.
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Magdalena Kasiarz

JURCZYCE —
SIEDZIBA RODOWA HALLERÓW
Historia regionalna dla historyka, w tym dla nauczyciela historii, jest
bardzo ważna. Pielęgnowanie tradycji danego regionu, rozbudzanie
patriotyzmu, także w tym lokalnym wydaniu, odgrywają wielką rolę.
W związku z tym warto zastanowić się nad jej funkcją w procesie nauczania. Jerzy Maternicki pisze: „Historia regionalna to historia większych jednostek terytorialnych, tych, które istniały dłużej i wykazywały
odrębności kulturowe, społeczne i gospodarcze np.: Śląsk, Mazowsze”1.
Zapoznanie z nią uczniów wymaga zaangażowania nauczyciela. Powinien on tak kierować procesem nauczania i uczenia się, aby kształtować pozytywne relacje z ojczyzną oraz miejscem, w którym się urodziło. Aby historia regionalna miała znaczenie dla młodego pokolenia,
nauczyciel powinien każde zajęcia na ten temat gruntownie przemyśleć, dobrze się do nich przygotować i ciekawie przeprowadzić, angażując uczniów. Ma on do dyspozycji wiele metod aktywizujących. Jedną z nich jest metoda projektów2, która pozwala na promowanie historii miejsca, w którym się mieszka, uczy poszanowania dla ludzi, którzy
wiele pamiętają z przeszłości. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności
nie tylko w szkole, ale także poza nią, chociażby w czasie spotkań ze
świadkami historii. Obecnie, w dobie kultury wizualnej w upowszechnianiu wiedzy pomagają nowoczesne techniki komputerowe, media,
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe prowadzące między
innymi działalność edukacyjno-informacyjną. Zainteresowanie historią regionu można też rozwijać przez zapewnienie młodzieży kontaktu z żyjącymi jeszcze świadkami dziejów.
Temat niniejszego opracowania Jurczyce – siedziba rodowa Hallerów
został wybrany nieprzypadkowo, ze względu na moje zainteresowanie generałem Józefem Hallerem — postacią wybitną. Generał Józef
J. Maternicki, Historia regionalna i lokalna, [w:] Dydaktyka historii, C. Majorek,
J. Maternicki, A. Suchoński, Warszawa 1993, s. 196.
2 E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000, s. 189–190.
1
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Dwór rodziny Hallerów w Jurczycach, początek XX w. (foto ze zbiorów TPJHiH)

Haller żył na przełomie XIX i XX w. Był twórcą i dowódcą Błękitnej Armii. Brał udział w I wojnie światowej, a potem w Bitwie Warszawskiej. Był bardzo związany z rodzinną wsią. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Londynu, gdzie mieszkał aż do śmierci. Był
ministrem w rządzie Władysława Sikorskiego. Działał także w Stronnictwie Pracy. Ponadto odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Starał
się spędzać czas ze swoim wnukiem Anthonym. Bolało go jednak, że
nie potrafił on mówić po polsku. Józef Haller jest postrzegany jako
wielka osobowość. Odebrał on staranne wykształcenie, dzięki któremu wiele osiągnął.
Celem pracy jest ukazanie historii Jurczyc, wsi w powiecie krakowskim, od początku jej istnienia po dzień dzisiejszy. Ponadto zostały w niej przedstawione dzieje rodu Hallerów, a także stosunek generała Józefa Hallera do rodzinnej wsi oraz działalność Izby Pamięci
Rodu Hallerów i Hallerczyków. Generał Haller w młodości był bardzo związany z rodzinną miejscowością. Spędzał tam każde wakacje,
w czasie których wybierał się na liczne wycieczki m.in. do Krakowa
czy Tyńca. Niniejsze opracowanie obejmuje okres od 1138 r., kiedy to
pojawiły się pierwsze wzmianki o regionie, w którym leżały Jurczyce,
do czasów współczesnych, kiedy to w dobie zmiany wzorców osobo— 16 —

Dwór Hallerów w Jurczycach, widok współczesny (foto ze zbiorów TPJHiH)

wych przypominanie dzieciom i młodzieży postaci wybitnych nabrało nowego znaczenia.
Tematem tym zainteresowałam się już w 5 i 6 klasie szkoły podstawowej podczas Gminnego Konkursu Historycznego „Generał Józef Haller i Błękitna Armia”. Głównym celem tego konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią regionu i zdobywanie wiedzy o generale oraz jego rodzinie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim
do uczniów klas 4–6 szkół podstawowych z Miasta i Gminy Skawina,
gdzie pielęgnuje się pamięć o tym wybitnym człowieku.
Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym Jurczyce — rys historyczny przedstawiono dzieje wsi. Przytoczono też dane
statystyczne dotyczące liczby osób, które trudniły się danym zawodem.
Oprócz tego opisano wygląd dworku, który należał do rodziny Hallerów, oraz działalność nieistniejącej już szkoły.
W rozdziale drugim Rodzina Hallerów w Jurczycach przedstawiono
historię rodu Hallerów, a szczególnie wybranych jego członków, którzy najbardziej zasłużyli się dla kraju przez swoją działalność wojskową czy społeczną. Na początku przytoczono biografię protoplasty rodu
Jana Hallera. Ponadto wspomniano Marcina Alojzego Hallera, który otrzymał przydomek „de Hallenburg” wraz z herbem, oraz Ceza— 17 —

rego Hallera, który poległ 26 stycznia 1919 r. w bitwie pod Kończycami Małymi. Na końcu natomiast pojawia się siostra Józefa Hallera — Anna Haller, która wspaniale przysłużyła się wsi, budując szkołę dla miejscowych dzieci.
W rozdziale trzecim Józef Haller i jego związek z Jurczycami jest analizowana bogata biografia generała, począwszy od czasów dzieciństwa,
przez życie dorosłe z uwzględnieniem kariery wojskowej i politycznej,
a kończąc na działalności na emigracji — we Francji, gdzie został mianowany ministrem bez teki, i w Londynie, gdzie pełnił funkcję kierownika resortu oświaty.
Rozdział czwarty Izba Pamięci Rodu Hallrów stanowi podsumowanie całej pracy. Opisano w nim działalność Izby, w której przechowywane są pamiątki po generale Hallerze oraz innych członkach rodziny.
W pracy wykorzystano wiele pozycji bibliograficznych. Jedną z nich
jest Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej Stefana Aksamitka3 — pierwsza biografia generała. Oprócz tego skorzystano z rozprawy doktorskiej Marka Orłowskiego pt. Generał Józef Haller 1873–19604.
Wiedzę na temat Jana Hallera zaczerpnięto też z książki Heleny Szwejkowskiej Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny5. Bardzo pomocny okazał się także Polski Słownik Biograficzny (t. IX), gdzie
znajdują się biogramy Jana Hallera i Cezarego Hallera. Dodatkowo w pracy przytoczono wspomnienia: Anny Haller — Nogi bolą, ale
uczę…: wybór wspomnień6, Edwarda Ligockiego — O Józefie Hallerze:
życie i czyny na tle współczesności dziejowej7 oraz Józefa Hallera — Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć8. Wszystkie wymienione wyżej pozycje zostały napisane w języku polskim. Są one bardzo ważne.
Wspomnienia Anny Haller oraz Józefa Hallera zobrazowały trudności
dnia codziennego w dawnych czasach, jak również ich zaangażowanie
w życie rodzinne. Jurczyce posiadają jedną, krótką monografię, w któS. Aksamitek, Generał Józef Haller. Zarys biografii politycznej, Katowice 1989.
M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007.
5
H. Szwejkowska, Książka drukowana XV–XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa 1983.
6 A. Haller, Nogi bolą, ale uczę…: wybór wspomnień, Kożuchów 2006.
7
E. Ligocki, O Józefie Hallerze: życie i czyny na tle współczesności dziejowej, Warszawa 1923.
8 J. Haller, Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć, Londyn 1964.
3
4
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rej nie ma wszystkich informacji. Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie chociaż w części je uzupełni.
Przedstawione w rozprawie wnioski nie są jedynymi, jakie mogą nasuwać się w związku z prezentowaną tematyką. Jednak obecność w niej
obszarów niereprezentowanych w istniejącej literaturze daje podstawy
do przypuszczeń, że niniejsza praca częściowo poszerza dotychczasowy stan wiedzy, szczególnie jeżeli chodzi o obecność i działalność
członków rodu Hallerów we wsi Jurczyce. Wnosi nowe spojrzenie na
tę wieś jako na miejsce, gdzie działa Izba Pamięci, która posiada dużą
kolekcję zbiorów, oraz pokazuje, że generał Haller był bardzo związany ze swoją rodziną i z miejscem, gdzie przyszedł na świat. Zostały
w niej zasygnalizowanie istotne wydarzenia z dziejów rodu Hallerów,
które miały wpływ na dalsze losy kraju i narodu.
Jurczyce — rys historyczny
Jurczyce to wieś w województwie małopolskim. Miejscowość należy do Pogórza Wielickiego, będącego częścią Pogórza Zachodniobeskidzkiego, które położone jest między dolinami Skawy na zachodzie
i Raby na wschodzie. Teren ten jest zbudowany ze skał fliszowych, które mają charakter wyżynny. Warto wspomnieć, że w zachodniej części
Pogórza Wielickiego, na południowy zachód od Skawiny znajduje się
Płaskowyż Draboża. Jego granice wyznaczają cztery rzeki: Skawinka
na wschodzie, Skawa na zachodzie, Wisła na północy oraz Kleczówka wraz ze Skawinką na południu. W latach 20. XX w. Edward Ligocki w swojej książce tak oto pisał o Jurczycach:
Między Krakowem a Lanckoroną, wśród pól żyznych i wsi nieznających pańszczyzny, wznoszą się dwa wzgórza wyniosłe. Na zachód — Polanka Hallerowska,
stare gniazdo rodowe z Pałacykiem w stylu epoki Stanisława Augusta, parkiem francuskim, szpalerami ogrodów. Na wschód, bliżej Krakowa — Jurczyce, stary dworek drewniany w gęstwinie drzew rozrośniętych bujnie, szeroko, w słońcu i wichrze.
W tym dworku z legendy urodził się dnia 13 sierpnia 1873 roku człowiek, którego
imię legendą wkrótce stało się, Józef Haller de Hallenburg. Trzeba widzieć Jurczyce
w słoneczny dzień letni, pod tym szafirowym niebem krakowskim, pośród pól wyzłoconych pszenicą, wysrebrzonych żytem, pośród maków czerwonych i głębokiej
zieleni łąk, by zrozumieć urok tej ziemi. Trzeba spojrzeć w doliny, ku Wiśle dalekiej, błyszczącej w słońcu, ku ciemnym lasom, kryjącym klasztor bielański. Trzeba
dojrzeć wieże Wawelu w błękitnej mgle, koronę Panny Maryi — a z drugiej strony,
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za dworem płaskowzgórza uprawne i sterczące za nimi, jakby kopce ogromne, sosny
zjeżone, szczyty Lanckorony, Góry Kalwarii i Babiej Góry. Nieskończona jest piękność tych miękkich, spokojnych wzgórz, słodycz pejzażu, przeźroczystość powietrza. Jest jakaś nuta włoska w tej ziemi, dziwnie licująca z renesansem zygmuntowskiego Krakowa i jego włoską tradycją. Jest jakaś bezgraniczna rozrzutność, bogactwo kwiatów i barw, bujność lasów i łąk. Słońce krakowskiej ziemi musi tętnić w żyłach tych, którzy w jego blaskach wyrośli. Józef Haller nie byłby sobą, gdyby urodził
się gdzieś w głuchych borach litewskich, w ziemi smutku i ponurej niewoli. Wyniósł
z rodzinnej wioski to słońce, które mu echem żywym świeciło w długiej pielgrzymce
pod lodowym niebem północy9.

Do dzisiaj dzieje Jurczyc owiane są tajemnicą, co spowodowane jest
bardzo ograniczonym dostępem do dokumentów historycznych. Warto jednak podkreślić, że w latach 60. ubiegłego wieku istniało gdzieś
stare opracowanie, które zawierało dość szczegółowe opisy wszystkich
wsi regionu, w tym także także Jurczyc. Znalazła się tam m.in. informacja
o liczbie domów w poszczególnych latach i wysokości pogłównego, czyli podatku od głowy mieszkańca wsi10. I tak oto według tego opracowania pierwszym właścicielem Jurczyc był Kacper Jurczycki. Na początku
warto wspomnieć, że mieszkańcy Jurczyc bardzo długo żyli na kresach
Królestwa Polskiego i księstw śląskich. Odkąd istniało państwo polskie
była to niewątpliwie ziemia krakowska, czyli Małopolska. Już w XII w.,
a dokładnie w 1179 r. Kazimierz Sprawiedliwy powierzył kasztelanię
oświęcimską swojemu siostrzeńcowi — księciu opolskiemu Mieszkowi. Jednak nie zostało to w ogóle prawnie zatwierdzone. W XIII w.,
w czasie dwóch wielkich najazdów Tatarów w 1241 i 1259 r. ziemie
krakowska i oświęcimska zostały spustoszone. Można domniemywać,
że z powodu dużych strat na tych ważnych terenach Bolesław Wstydliwy w 1274 r. wymienił swoją, położoną zresztą blisko Krakowa posiadłość z księciem opolskim Władysławem za ziemię chrzanowską. I tak
oto nastąpiło zrzeczenie się praw do Krakowa. Od tamtej pory granicą była Skawinka. 41 lat później, w 1315 r. Księstwo Cieszyńskie, które powstało po podziale księstwa opolskiego, zostało ponownie podzielone wzdłuż rzeki Białej. Podziału tego dokonał Mieszko III Opolski
pomiędzy swoich synów: Kazimierza oraz Władysława. Wtedy właśnie
Jurczyce znalazły się w Księstwie Oświęcimskim. Pierwszą wzmiankę
9
10

E. Ligocki, O Józefie Hallerze…, op. cit., s. 325–326.
P. Bylica, H. Krupnik, Jurczyce – wieś z historią, Jurczyce 2013, s. 14.

— 20 —

o parafii Radziszów, do której przynależy wieś, datuje się na rok 1325
i jest ona związana z powstaniem kościoła. Warto podkreślić, że Radziszów był własnością opactwa Benedyktynów z Tyńca. Jednak w 1327 r.
książę oświęcimski złożył hołd lenny królowi Czech. I w ten oto sposób granica czeska bardzo niebezpiecznie przybliżyła się do Krakowa.
W 1364 r. król Kazimierz Wielki założył miasto obronne, co się zwie
Skawina, wraz z zamkiem, a od 1340 r. parafia w Radziszowie należała
do dekanatu w Zatorze, który znajdował się na terenie Księstwa Oświęcimskiego. Po 40 latach od powstania tejże parafii, w 1365 r. pojawiła się
pierwsza wzmianka o Michale z Jurczyc, który był podsędkiem oświęcimskim i jednocześnie właścicielem tej wioski. Z zapisków wynika, że
wieś Jurczyce musiała istnieć znacznie wcześniej, a na dodatek mieszkał w niej ktoś, kto umiał pisać, czytać i był wiarygodny. Warto w tym
miejscu wspomnieć, kim był podsędek. Otóż wybierał go ogół szlachty
danej ziemi. Faktycznie zastępował sędziego. Stąd też można wnioskować, że musiał on być osobą znaną, a do tego poważaną w całym Księstwie Oświęcimskim. W tym czasie dziesięcina z Jurczyc była oddawana
do klasztoru w Tyńcu, a nie do parafii w Radziszowie. Wynika z tego,
że wieś istniała już wcześniej, tzn. przed 1325 r., kiedy to powstał kościół w Radziszowie.
W 1404 r. wieś miała kilku dziedziców. Byli nimi: Bieniek, Franciszek Rafał, Andrzej, Jakusz, Kuszek oraz Więcław. Warto zadać sobie pytanie, czym się trudnili, skoro mogli utrzymywać się z tak małej
wsi? Być może Jurczyce były bardzo ważne dla Księstwa Oświęcimskiego i Królestwa Czeskiego ze względu na położenie na wzgórzu,
które znajdowało się niedaleko granicy z Polską, oraz bliskość zamku,
który został wybudowany w Skawinie w 1364 r. Być może wymienieni
dziedzice byli rycerzami, którzy bronili księstwa na granicy. Na pewno
musiały istnieć zatargi między właścicielami wsi a właścicielem Radziszowa, a dokładnie klasztorem tynieckim. Dlatego też w 1427 r. książę cieszyński Kazimierz oraz pan oświęcimski rozgraniczyli wieś Radziszów, która należała do klasztoru w Tyńcu, od wsi Jurczyce, której właścicielami byli rycerze: Andrzej, Stanisław Dach, Jan i Mariusz.
Granica miała przebiegać wzdłuż rzek: Mogilnicy i Babiego Potoku,
które rozlewały się razem powyżej Radziszowa11. Warto podkreślić, że
11
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Radziszów, leżący po lewej stronie Skawinki, także należał do Księstwa
Oświęcimskiego. Klasztor tyniecki mógł posiadać tylko jakąś część Jurczyc, które zostały mu darowane przez jednego z dziedziców. I dlatego
też nastąpiło to rozgraniczenie. Językiem urzędowym w całym księstwie był język czeski do 1564 r., kiedy to księstwo zostało przyłączone do Korony Królestwa Polskiego. W 1445 r. Księstwo Oświęcimskie
zostało podzielone na: oświęcimskie, zatorskie i toszeckie.
Jeden z właścicieli — Andrzej z Jurczyc — w 1451 r. zakupił kilka posiadłości położonych koło Myślenic. Były nimi: Banowice, Łęki,
Poręba oraz część Trzemeśni. Co ciekawe, Andrzej z Jurczyc przyjął
nazwisko Banowski, ale dalej podpisywał się jako Andrzej Banowski z Jurczyc. Nie wiadomo, czy był on właścicielem wsi lub jej części,
mogli być też inni dziedzice, np. Piotr, który używał nazwiska Jurczycki. To nazwisko zostało przejęte także przez potomków Piotra.
W 1456 r. książę zatorski Wacław I złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, a w 1494 r. książę Zatora Janusz V
sprzedał całe księstwo Janowi Olbrachtowi za 80 tys. dukatów. Stało się tak tylko dlatego, że Janusz V nie miał prawowitego następcy. Po jego śmierci w 1513 r. księstwo zostało przyłączone do Polski za uprzednią zgodą króla czeskiego Jana z Podiebradu. W 1564 r.
Sejm zatwierdził to przyłączenie. Dopiero w 1598 r. Jurczyce zostały
wymienione jako wieś należąca do parafii Radziszów. 30 lat później,
w 1629 r. wieś miała już tylko jednego właściciela, a była nim Dorota Przerębska. W XVII w. wieś nie była bardzo bogata, czego dowodem jest rejestr poborowy z roku 1629. W rękach chłopów znajdowało się tylko 1,5 łana, czyli 63 ha. Pozostali mieszkańcy wsi to: zagrodnicy bez roli w liczbie sześciu, dwóch komorników bez bydła, dwóch
komorników z bydłem, czynszownik oraz rzemieślnik. I tak cała wieś
liczyła 15 rodzin, z których 13 było bezrolnych. W 1680 r. Jurczyce przeszły na własność Jana Starskiego, ale nie odnotowano większych zmian. Gospodarstwa chłopskie nadal zajmowały tylko 1,5 łana,
a liczba rolników nie jest znana. Niedługo potem, gdy został założony klasztor Kamedułów na Bielanach, zakonnicy zakupili wieś. Byli
jej właścicielami aż do momentu kasacji zakonu oraz przejęcia majątku przez Austrię po rozbiorach Polski. Kameduli podobnie jak Benedyktyni z Tyńca nie sprawowali bezpośrednio rządów nad swoimi posiadłościami. Dzierżawili je prywatnym osobom. Ostatnim szlachec— 22 —

kim ajentem wsi był najprawdopodobniej Andrzej Żydowski z Żydowa, herbu Doliwa, który zmarł w 1728 r. Był on nie tylko właścicielem Jurczyc, ale także Chrząstowic, Gierałtowic, Kossowej oraz Paszkówki. W okresie przedrozbiorowym o ludności radziszowskiej parafii dowiadujemy się z dokumentów z 3-letniej wizytacji diecezji
krakowskiej, która została przeprowadzona przez biskupa Andrzeja
Stanisława Kostkę Załuskiego. Statystyka z lat 1747–1749 wykazuje,
że w parafii mieszkały 504 osoby. Zamieszkiwała tam też jedna rodzina żydowska. W 1777 r. miał miejsce spis ludności katolickiej. W dekanacie skawińskim, we wspólnocie wiernych w Radziszowie odnotowano 670 mieszkańców. Jednak spis ludności do celów wojskowych
przeprowadzono dopiero w 1808 r. Według tego spisu w Jurczycach,
które należały do powiatu Myślenice, mieszkało 138 osób12. Później
wieś zakupili od władz Austrii Jordanowie z Zakliczyna koło Dobczyc.
Od nich z kolei wieś kupili Starowieyscy h. Biberstein. Ostatnia przedstawicielka tego rodu, niejaka Karolina, postanowiła ją jednak sprzedać. I tak w 1867 r. Jurczyce zakupił Henryk Haller de Hallenburg.
Hallerowie byli znanym rodem krakowskim, z którego wywodził się
Jan Haller — sławny drukarz i wydawca, a także Józef Antoni Haller — jeden z najbogatszych kupców krakowskich XVIII w. Z rodziny tej pochodził również Józef Franciszek Haller. 1 sierpnia 1795 r.
cesarz Franciszek II nadał rodzinie Hallerów szlachectwo, stąd też ich
pełne nazwisko brzmiało Haller de Hallenburg. Przedostatnim właścicielem wsi była Olga z Tretterów Hallerowa, a ostatnim syn Henryka i Olgi — Karol Haller. Jednak najbardziej znaną postacią z tej
wsi jest generał Józef Haller. W 1888 r. w Jurczycach żyło 274 mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego. To tu właśnie znajdowała się
posiadłość Hallerów. Pojawia się spis, który zwie się: „Liber mortuorum”, a w niej Zmarli na polu chwały mieszkańcy Jurczyc. Księga zawiera dane mężczyzn, którzy polegli w I wojnie światowej. Byli to
m.in.: Błażej Pachoński, Jan Górka, Mieczysław Lupa, Wincenty Leśniak, Cezary Wojciech, Rudolf Haller de Hallenburg, Andrzej Kutek oraz Józef Kowalczyk. Niestety nie są to wszyscy parafianie z Radziszowa i Jurczyc. Z parafialnej kroniki wynika, że na wojnie zginęło aż 40 osób w wieku od 18 do 41 lat. Niektórzy z nich byli powtór12
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nie żonaci. Jest duże prawdopodobieństwo, że, idąc na wojnę, zostawiali sieroty z dwóch małżeństw. Byli oni zmuszani do walki na bardzo wielu frontach I wojny światowej. Niektórzy z nich ginęli w bitwach, inni umierali podczas leczenia ran postrzałowych albo w lazaretach, gdzie zapadali na różne choroby, np.: zapalenie płuc, gruźlicę, tyfus. Stąd też jedyną pamiątką albo i śladem pozostały te wpisy.
Do dnia dzisiejszego wielu mieszkańców, a zwłaszcza najstarsi radziszowscy parafianie przywołują w pamięci szumiące, piękne
lipy, które wyrosły z sadzonek dostarczonych przez właścicieli jurczyckiego dworu. Starsi mieszkańcy bardzo ciepło wspominają rodzinę Hallerów. Najbardziej znanym przedstawicielem rodu jest generał Józef Haller, który właśnie w Jurczycach spędził dzieciństwo. Gdy
był starszy, pojawiał się na uroczystościach rodzinnych. Osoby mieszkające w Skawinie wspominają festyn hallerowski, w czasie którego
jurczycki dwór bardzo hojnie sponsorował loterię fantową. Dochód
z festynu był zawsze przeznaczony na pomoc rodzinom, których żołnierze polegli na wojnie. Warto też wspomnieć, że Jurczyce wiele zawdzięczają Cezaremu Hallerowi — bratu generała Hallera. To właśnie dzięki niemu została zbudowana droga do Radziszowa. Założył
on także z pomocą matki skawińską spółdzielnię „Rola”. Niezwykle miło są wspominane dziedziczki — Olga Haller wraz z córkami: Ewą i Anną. Olga nie miała łatwego życia. W bardzo młodym
wieku owdowiała i musiała się zajmować siedmiorgiem dzieci: pięcioma synami i dwoma córkami. Sama musiała je wychowywać oraz
wykształcić, wpajając im, czym jest Bóg, Honor, Ojczyzna. Jej dzieci
poznawały okolicę w czasie licznych, wspólnych wycieczek do Tyńca czy Krakowa. Dzieci wychowywano w duchu pracowitości i głębokiej religijności. Olga wraz z dziećmi czynnie uczestniczyła w życiu okolicy. W 1925 r. ufundowała wraz z panem Szmidtem z Radziszowa dwa dzwony do kościoła parafialnego. Dwa lata później
Anna Haller zakupiła dla tegoż kościoła witraż z Czarną Madonną, który w 1939 r. został zniszczony. Wszyscy Hallerowie byli osobami bardzo religijnymi. We dworze mieli małą kapliczkę, na użytek
domowników. Olga zmarła w 1940 r. W Jurczycach pozostała tylko Anna, jej brat Karol oraz jego syn Kazimierz. I to właśnie Kazimierz zapłacił najwyższą cenę za to, że nosił nazwisko Haller. Został aresztowany w Krakowie przez Niemców i zginął w Auschwitz
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w 1942 r. W czasie okupacji niemieckiej kilku mężczyzn ze wsi wstąpiło do AK. Należeli oni do oddziału partyzanckiego „Błyskawica”,
który wchodził w skład batalionu „Skała”. Po rozwiązaniu się Armii
Krajowej trafili oni do więzienia św. Michała w Krakowie, ale dzięki akcji partyzantów zostali uwolnieni. Czekali na amnestię, dlatego
też ukrywali się. Po wojnie Hallerowie musieli opuścić dwór. Majątek został podzielony. Karol zamieszkał w Krakowie, gdzie w 1967 r.
zmarł. Jego siostra Anna przez pewien czas mieszkała u rodziny Godzików, a później wyprowadziła się do Kożuchowa, nieopodal Nowej
Soli. Tam też uczyła religii.
Tradycja pracy społecznej we wsi sięga daleko wstecz. W starym
spichlerzu odbywały się pierwsze imprezy kulturalne, a także spotkania z pisarzami. W 1958 r. wieś została podłączona do sieci elektrycznej. Mieszkańcy przywozili z lasu drzewo, które miało służyć jako słupy. Bardzo ciekawe jest to, że po zakonserwowaniu tychże drzew każda rodzina miała określoną liczbę słupów, którą musiała wkopać do
ziemi. Dwa lata później został założony Komitet Budowy Domu Ludowego. Wybudowano także drogę do Radziszowa. A wszystko w czynie społecznym. W 1970 r. otwarto Dom Ludowy, w którym znajdował
się sklep spółdzielni gminnej. Największa sala posiada scenę, a mniejsza została udostępniona młodzieży. 2 kwietnia 1978 r. został otwarty
Klub Rolnika, który 6 lat później nazwano Hallerówką.
Bardzo ważnymi obiektami w Jurczycach są: dworek Hallerów oraz
szkoła. Dworek jest najstarszym zabytkiem we wsi. Został on zbudowany na przełomie XVII i XVIII w. W późniejszych latach był
dwukrotnie powiększany. Na początku dwór był drewniany, parterowy. Brakowało mu określonego stylu. Posiadał szeroką werandę osadzoną na drewnianych słupach. Centralne wejście mieściło się naprzeciw ogródka zajazdowego. Bardzo wymowne jest zdanie Kazimierza Sosnkowskiego:
Jurczycki dworek ujmuje swą prostotą, skromnością i swojskością. Drewniany staruszek „pochylony laty”, z dwu stron już dobudowany, wspiera swą werandkę na
drewnianych słupach i przez bluszczem osnute okna spogląda na staw przydworski,
w brzozową aleję małego parku z dwiema wielkimi lipami, z limbą i wawrzynowym
miłodrzewiem. Dworek ten to prawie muzealny zabytek13.
13
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Budynek dawnej szkoły, obecnie Izba Pamięci Hallerów (foto ze zbiorów TPJHiH)

Po II wojnie światowej dworek oddano w ręce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie był remontowany, więc uległ znacznemu zniszczeniu.
W 1997 r. został zakupiony przez Mariana Krawczyka i przez niego
odbudowany.
Drugim ważnym budynkiem w Jurczycach była szkoła. W 1905 r.
część młodzieży mieszkającej w Jurczycach zaczęła chodzić do szkoły, która została wybudowana dzięki staraniom rodziny Hallerów. Jej
fundatorkami były Anna i Ewa Hallerówny. Anna Haller tak wspominała to wydarzenie:
Budowano ją pod kierunkiem mego brata Cezarego, a ukończono ją i uroczyście poświęcono w roku 1906. […] Na zewnątrz widnieje postać Niepokalanej, wgłębiona
w mur, więc nawet i dzisiaj nie usunięta. Wewnętrzna ściana klasy była ozdobiona
krzyżem i wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej oraz postaciami historycznymi: Kościuszki, Łukasińskiego, Jagiełły, Zygmunta Starego14.

Olga Haller odwiedzała tę szkołę i obdarowywała dzieci modlitewnikami. W okresie międzywojennym w budynku mieściła się siedmioklasowa szkoła podstawowa. Po wojnie była tam czteroklasowa szkoła
14
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Budynek dawnej szkoły, obecnie Izba Pamięci Hallerów (foto ze zbiorów TPJHiH)

podstawowa oraz przedszkole, a w późniejszym okresie klasy 1–3 z oddziałem przedszkolnym. Na ścianie budynku dawnej szkoły, dziś Izby
Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków, wisi kapliczka Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej. Ma ona bardzo ciekawą historię. Ta gipsowa
figurka, wykonana przez miejscowego rzemieślnika, została ufundowana przez Annę Haller i umieszczona w tym miejscu zaraz po wybudowaniu szkoły. Pierwszym nauczycielem we wsi była właśnie Anna
Haller, która pisała: „Budynku szkolnego jeszcze nie było. […] Uczyłam w niskiej chałupie, gdzie również dwa albo cztery roczniki były
gromadzone na jednej lekcji”15. Anna pracowała tutaj 10 lat. Pomagała
jej siostra Ewa, kóra uczyła muzyki. Po jej wyjeździe nauczanie przejęła Wanda Piotrowska, a od 1921 r. Publiczna Szkoła Powszechna
I stopnia w Jurczycach miała nowego nauczyciela — Piotra Kulawika. W 1927 r. został on kierownikiem szkoły. Dzieci uczyły się tu do
czwartej klasy, a następnie kontynuowały naukę w szkole w Radziszowie. W 1999 r. szkoła została zlikwidowana.
15
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Rodzina Hallerów w Jurczycach
Hallerowie to polska rodzina o korzeniach niemieckich, która odegrała znaczącą rolę w dziejach Polski od XV do XX w. Hallerowie przybyli do Polski z Tyrolu, a za protoplastę rodu uznaje się Jana Hallera.
Urodził się on w 1467 r. we frankońskim mieście Rothenburg nad rzeką Tauber16. W 1482 r. zapisał się na Akademię Krakowską jednak nie
uzyskał żadnego tytułu naukowego. W 1491 r. Jan Haller przyjął prawo miejskie Krakowa, aby niedługo później ożenić się z Barbarą Kunosch (ślub datuje się na 1491 lub 1492 r.). Jego żona była córką bogatego kuśnierza krakowskiego. Po śmierci rodziców odziedziczyła
bardzo duży majątek. Należy podkreślić, że zarówno ślub z Barbarą,
jak i sama działalność Jana Hallera umocniły jego pozycję w społeczeństwie, wśród mieszczaństwa krakowskiego. W 1501 r. Haller został ławnikiem, a także rajcą krakowskim. Funkcje te sprawował aż do
śmierci w 1525 r.17 W ciągu 10 lat rozwinął działalność kupiecką, handlując różnymi towarami, m.in. winem i kruszcami, które szły z Węgier przez Kraków do Wrocławia, a później dalej na Zachód. Zajmował się też księgarstwem nakładowym, ponieważ podczas podróży zagranicznych nawiązał bardzo dobre stosunki z właścicielami znanych
oficyn w Niemczech, we Włoszech i we Francji. Sprowadzał książki,
początkowo księgi liturgiczne, które w Norymberdze drukował Jerzy
Stuchs. Następnie przekazywał je diecezji krakowskiej, tam bowiem
najchętniej nabywało je duchowieństwo. Pod koniec XV w. Jan rozpoczął „produkcję” podręczników, z których miała korzystać Akademia
Krakowska. Wyłożył pieniądze na druk utworów Jana Głogowczyka
w lipskiej drukarni Wolfganga Stöckela. Szczególnie ważne dla rozwoju drukarstwa było nawiązanie współpracy z niemieckim drukarzem Kasprem Hochfederem. W 1501 r. wydrukował on podręcznik Jana Głogowczyka. Jakiś czas później Kasper został sprowadzony
do Krakowa. Haller w swoim własnym domu urządził mu drukarnię,
która to pod szyldem przybysza działała od 1503 do początku czerwca 1505 r.18 W drugiej połowie 1505 r. drukarnia stała się własnością
Jana Hallera. Warto podkreślić, że była to pierwsza drukarnia w KraA. Mańkowska, Jan Haller, Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Warszawa 1960, s. 250.
Ibidem.
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Ibidem.
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kowie i w Polsce. Jan nie mógł sam się zajmować procesem wydawniczym od strony technicznej, dlatego też zatrudniał wykwalifikowanych typografów. Kasper Hochfeder nie od razu porzucił krakowską
drukarnię, którą sam uruchomił. Prawdopodobnie do 1508 r. był jej
kierownikiem. Najwcześniejszym dziełem drukarni Hallera był Statut
Łaskiego. Jego druk ukończono 27 stycznia 1506 r. Ten zbiór praw był
przeznaczony dla ogółu szlachty koronnej.
Pracę Jana Hallera zabezpieczały liczne przywileje, które otrzymał
od biskupów w latach 1494–1510 oraz od władz uniwersyteckich. Kiedy 30 września 1505 r.19 zakładał drukarnię, otrzymał przywilej królewski na wyłączność druków państwowych, uzyskał także szczególną
pozycję w produkcji i handlu książkami. Do interesu dokładał jednak
duże sumy. W 1510 r. nabył młyn papierniczy w Czerwonym Prądniku. Niestety uzyskane przez Hallera przywileje biskupie i królewskie
na wyłączność druku i sprzedaży określonych dzieł spowodowały, że
inni księgarze podjęli z nim walkę. W związku z tym w 1517 r. Haller został zmuszony do podpisania ugody. Od tego momentu rozpoczął się schyłek jego działalności. Prestiż drukarni zaczął spadać także po tym, jak treść druków oraz ich typograficzność zaczęły odbiegać od nowych prądów humanistycznych. Oficyna działa jeszcze 8 lat.
Jej założyciel zmarł 7 lub 8 października 1535 r. W tym miejscu należy przywołać słowa Marcina Alojzego Hallera. Anna Haller zapisała we wspomnieniach:
Syn Antoniego — Marcin Alojzy Haller postanowił osiąść we wsi i zakupił około
roku 1790 dobra w Polance — wiosce położonej niedaleko Krakowa. Stopniowo
nabywał kolejne posiadłości: Grabie, Gołuchowice, Krzęcin, Facimiech, Wielkie Drogi, Trzebol. Dość dobrze radził sobie, jako ziemianin, a jego dobra stały
się wkrótce wzorem dla innych właścicieli. Jako pierwszy prowadził płodozmian,
co znalazło odzwierciedlenie w herbie rodu. W 1795 roku cesarz austriacki nadał
Marcinowi Hallerowi szlachectwo, przydomek „de Hallenburg” oraz herb z liśćmi
akantu i trzema koniczynkami, które według tradycji miały symbolizować nowatorstwo w rolnictwie20.

Jedną z bardziej znanych osób z rodu Hallerów, która przyczyniła
się do rozwoju dworu i wsi, był brat generała Józefa Hallera — Cezary
19
20
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Haller. Urodził się on 17 kwietnia 1875 r. jako piąte dziecko Henryka
i Olgi z Tretterów. Do 7 roku życia wychowywał się z licznym rodzeństwem w Jurczycach. Należał, podobnie jak inni członkowie rodziny, do
Sodalicji Mariańskiej i III Zakonu św. Franciszka. Bardzo duży wpływ
na kształtowanie jego osobowości miało wychowanie w duchu patriotyzmu oraz religijna atmosfera panująca w domu rodzinnym. W 1882 r.
cała rodzina przeprowadziła się do Lwowa. Cezary rozpoczął naukę
w niemieckim gimnazjum. Po jego ukończeniu został przyjety do wojskowej niższej szkoły realnej w Koszycach, a następnie do wyższej szkoły realnej w Hranicach. Po ukończeniu obydwu szkół Cezary uczył się
na Technicznej Akademii Wojskowej w Wiedniu na Wydziale Artylerii. Odbył także służbę wojskową w austriackiej armii. Niedługo potem
odszedł z wojska i osiadł w rodzinnych Jurczycach. Wieś ta dużo zawdzięcza Cezaremu. Jak wspomniano, to właśnie dzięki jego staraniom
powstała droga, która połączyła Jurczyce z Radziszowem. Ponadto Cezary wraz z matką założył skawińską spółdzielnię „Rola”21. W 1911 r.
z ramienia konserwatystów uzyskał mandat posła do parlamentu austriackiego. Zajmował się sprawami Śląska Cieszyńskiego. Interweniował w sprawie Polaków prześladowanych przez władze Prus w Poznańskiem. Podczas I wojny światowej bronił żołnierzy II Brygady Legionów, którzy zostali internowani na Węgrzech. Gdy w listopadzie 1918 r.
utworzono pierwszy rząd niepodległej Polski, Cezary wstąpił w randze
kapitana do Wojska Polskiego. Walczył na Śląsku Cieszyńskim. Zginął
26 stycznia 1919 r. w bitwie pod Kończycami Małymi. Pośmiertnie został awansowany na stopień majora oraz odznaczony Krzyżem Walecznych. Pochowano go w Dworach koło Oświęcimia22.
Ostatnią osobą, o której chciałabym tutaj wspomnieć, jest siostra
generała Józefa Hallera — Anna Haller. Urodziła się w 1876 r. i była
pierwszą córką Henryka i Olgi z Tretterów. Zachowało się niewiele
informacji na temat jej dzieciństwa. W jednym z jej wspomnień z pobytu w Jurczycach czytamy:
Widzę do dzisiaj nasze podwórze, stajnię pokrytą strzechą, a w niej wiszące lodowe
stalaktyty, od strzechy po samą ziemię. Przyprowadził nas tam ojciec, a my w podziwie łamaliśmy te lodowe patyki i lizaliśmy je z uciechą. Z ogrodu naszego widać
21
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było bieg Wisły poza Kraków, a od południa Beskid, od Myślenic przez Kalwarię
i Babią Górę aż do Wadowic. Piękne było położenie Jurczyc ze starymi lipami i sosnami amerykańskimi, a także aleją brzozową. Była też zaciszna altanka grabowa,
w której robiliśmy sobie schronienie, ukrywając się wśród gałęzi drzew, mieliśmy
osobne schowki dla siebie i naszych zabawek23.

Dzieciństwo Anny było raczej spokojne. Ojciec opowiadał o bohaterskich czynach swojego brata Cezarego (ur. w 1821 r.24), który zamieszkał w Mianocicach. Dopóki żył ojciec, wszystko układało się dobrze. Po latach Anna tak wspomina:
W ciągu pobytu w Jurczycach Ojciec brał nas często w pole, zaznajamiając nas
z pracą rolną, a także opowiadając o dziejach Ojczyzny. Za czasów lwowskich spędzaliśmy wakacje w Jurczycach. Pamiętam te dnie, gdy wpatrzeni w bieg Wisły,
która często wylewała, oraz w jej granice, oddzielające nas z zaborczymi państwami
[…] patrzyliśmy na liczne pielgrzymki zdążające z kongresówki na odpust Wniebowzięcia do Kalwarii. Marzyliśmy o pobiciu zaborców. Nieraz słyszeliśmy opowiadania rodziców o powstaniach, więzieniach, Sybirakach, knutach25.

Ojciec Anny gospodarował we wsi Jurczyce koło Polanki. Jej matka
także nie posiadała dużego majątku. Gospodarstwo było bardzo dobrze zarządzane, jednakże dochody z niego nie wystarczały, żeby móc
kształcić dużą gromadkę dzieci. W 1879 r. ojciec Anny został dyrektorem Towarzystwa Kredytowego we Lwowie. Pobyt we Lwowie trwał
8 lat. Rodzice Anny rzadko wyjeżdżali, ponieważ nie chcieli zostawiać
dzieci z opiekunką. Po powrocie do Krakowa Anna pozostała pod opieką swojej ciotki Lucyny Haller. Przez 4 lata korzystała z jej uprzejmości; ukończyła pensję panny Łucji Żeleszkiewicz26. W tym czasie
jej brat August zdał maturę. Po śmierci ojca w 1888 r. Anna i August
pozostali pod opieką Lucyny Haller.
Anna wraz z siostrą Ewą bardzo dużo pomagały w rodzinnej wsi.
Prowadziły wykłady w Bractwie Matek Chrześcijańskich, a także pracowały w kółkach rolniczych. Organizowały odczyty, pogadanki. Kierowały kursami koszykarstwa, tkactwa, szycia, a także Stowarzyszeniem
23
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Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. Jednak największe uznanie należy się
Annie, zwanej w Jurczycach Niusią. Z pomocą Ewy na własnej ziemi
i za własne pieniądze wybudowała w 1905 r. szkołę, w której uczyła języka polskiego oraz religii. Najmłodsi uczniowie oprócz nauki pisania,
czytania i rachowania poznawali patriotyczne pieśni i wiersze. Wszyscy
zapoznawali się z obyczajami i tańcami ludowymi. Tych, którzy pragnęli się dalej uczyć, Anna przygotowywała do egzaminów. Cały czas
poszukiwała sposobu na to, aby kształcić wszystkie zdolne dzieci. Udało jej się umieścić kilku chłopców w bursie, gdzie mogli uczyć się zawodu. Obydwie Hallerówny nie tylko zaopatrywały uczniów w książki i zeszyty, ale także utworzyły bibliotekę dla mieszkańców. O wielkim zaangażowaniu społecznym Anny świadczą też słowa pani Anny
Kudeli — członkini Towarzystwa Przyjaciół Skawiny:
W niedzielne popołudnia organizowała zabawy, gry, czasem zbiorowe śpiewanie.
Radowało się jej nauczycielskie serce, gdy widziała roześmiane buziaki dziecięce.
Szczerze cieszyła się, że może zapewnić małym jurczyczanom trochę godziwej rozrywki. Tym, którzy chcieli iść do szkół, pomagała przygotowywać się do egzaminów. Starała się znaleźć jakieś sposoby kształcenia wszystkich zdolnych dzieci. Paru
chłopców umieściła w krakowskiej Bursie ks. Kuznowicza przy ul. Czystej, gdzie
zdobyli zawód. To ona założyła w Jurczycach Związek Kobiet, kiedy nikomu się
jeszcze nie śniło o Kołach Gospodyń Wiejskich, i ona zafundowała tym kobietom
wyjazd do Częstochowy na Jasną Górę. Ona też założyła w rodzinnej wsi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży […]. W czasie okupacji, gdy zakazano uczenia historii, p. Niusia uczyła tego przedmiotu u siebie we dworze, choć wiedziała, czym
to grozi27.

Anna Haller była kobietą bardzo wrażliwą na ludzką biedę i dlatego też starała się pomagać, jak tylko mogła. Kiedy w jakiejś biednej rodzinie pojawiło się dziecko, Anna darła swoje własne prześcieradła na pieluchy i zanosiła tym, którzy tego potrzebowali. Potrafiła
swoją porcję cukru włożyć do torebki i zanieść dzieciom. Wraz z siostrą nadzorowała budowę spichlerza, w którym przechowywano zboże dla pogorzelców lub ofiar ciężkiego przednówka. Przez krótki okres
uczyła w gimnazjum w Mysłowicach. Przed wybuchem III powstania
śląskiego prowadziła aktywną działalność patriotyczną. Okupacja nie27
C. Skonka, Słownik biograficzny Hallerów i Hallerczyków, Gdańsk–Puck 2004,
s. 72–73.
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miecka była dla niej bardzo trudnym czasem. Drewniany dworek, który zamieszkiwała, często dawał schronienie tym, których prześladowali Niemcy. Organizowała także turnusy dla pracowników naukowych
i administracyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pierwszym rozdziale wspomniałam, że po wojnie Anna zamieszkała w Kożuchowie,
gdzie uczyła religii. Jednak wciąż przyjeżdżała do Jurczyc. Zawsze była
serdecznie witana przez dzieci i mieszkańców wsi. Wręczała im słodycze oraz kolorowe książki. Anna Haller zmarła w 1969 r. w wieku
93 lat. Została pochowana w rodzinnym grobowcu w Radziszowie. Żegnali ją mieszkańcy Jurczyc, Radziszowa oraz Skawiny. Pogrzeb odprawiał Karol Wojtyła wraz ze swoim przyjacielem ks. Stanisławem Kościelnym, który pochodził z Jurczyc.
Józef Haller i jego związek z Jurczycami
Jak już wspomniano, Józef Władysław Haller urodził się 13 sierpnia
1873 r. jako trzecie dziecko Henryka Hallera i Olgi z Tretterów Hallerowej28, którzy „[…] osiedlili tu na tych małych Jurczycach, mając na
sąsiednim pagórku brata Władysława, ożenionego z Lucyną Urbańską,
który otrzymał w spuściźnie po ojcu Józefie Antonim pięknie zagospodarowaną majętność Polanka — Haller. Moi rodzice sami musieli
wszystko zaczynać od początku, począwszy od odnowienia i rozszerzenia starego, parterowego dworku modrzewiowego, założenia ogrodu i doprowadzenia do lepszego stanu zaniedbanych pól itd.”29 Pięć
dni później, 18 sierpnia rodzice ochrzcili Józefa w kościele parafialnym
w Radziszowie. Chrztu udzielił mu ówczesny proboszcz parafii ksiądz
Marceli Zaus. Józef tak wspominał w swoim pamiętniku: „Jak się dowiedziałem, chrzestnymi moimi rodzicami byli stryj Władysław i ciotka Wiktoria Madeyska, siostra mojej matki”30. Do 9 roku życia Józef
wychowywał się w Jurczycach. Jak sam pisze: „Lubiłem bardzo bawić
się z chłopakami wiejskimi, którzy strugali dla mnie baciki i piszczałki
z wierzbiny”31. Warto wspomnieć, że w jego domu wisiał portret pra28
29
30
31
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dziadka Marcina Hallera. I ta właśnie pamięć o przodkach kształtowała
jego świadomość narodową i niewątpliwie miała wpływ na przyszłość.
Józef wraz z rodzeństwem spędzał bardzo dużo czasu z dziećmi chłopskimi. To wtedy poznał życie chłopów oraz pracę na roli. O jego zamiłowaniu do rolnictwa, które wyniósł z lat młodości, świadczyła działalność w ruchu spółdzielczym. Wszystkie dzieci jeździły konno, a na
przejażdżki wybierały się do Tyńca, Tenczynka, Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony i Myślenic. Haller znajdował przyjemność w przesiadywaniu nad stawem i zabawie w parku. Wraz z rodzicami chodził
do kościoła parafialnego. Jeździł do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej, aby tam podziwiać stacje drogi krzyżowej. Był bardzo związany z Krakowem i jego okolicami. To właśnie krajobraz Jurczyc wpłynął na niego, ukształtował jego charakter. „Lubiliśmy odwiedzać Kraków, a w nim zwłaszcza Wawel z grobami królewskimi i kościół Panny
Maryi oraz Sukiennice. Jeździło się wtedy jeszcze końmi. Inne piękne wycieczki były do Tyńca i na Bielany”32. W innym miejscu wspominał: „Kraków, moje miasto rodzinne, zewnętrznie jak zawsze piękna i kochana stolica królewska”33.
Oprócz tradycji rodzinnej na postawę Hallera duży wpływ miała religijna atmosfera panująca w domu rodzinnym, a zwłaszcza kult maryjny. Wszystko to znalazło odzwierciedlenie w późniejszej jego działalności, ponieważ tak jak inni członkowie rodziny należał do Sodalicji Mariańskiej. Jego pierwszym nauczycielem został ojciec. Uważał
on za ważne „wiadomości z geografii i historii i nawet przygotował
podręcznik, w którym umieszczał wskazówki dla nauczycieli, żeby korzystali z każdego miejsca i najbliższej okolicy, by wyjaśniać topografię i hydrografię, a także przyrodę, a potem winni uzupełnić te wiadomości legendami i historią. Tych zaś w okolicy Jurczyc, jak i w całym Krakowskiem, nie brakowało”34. Józef Haller mieszkał w Jurczycach przez 11 lat. Po przeprowadzce do Lwowa rodzina początkowo
zamieszkała przy ul. Akademickiej, a później przeniosła się do budynku przy ul. Garncarskiej35. To tam Józef spędził resztę dzieciństwa
32
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i cały okres dorastania. Na wakacje wracał jednak do Jurczyc. W czasie pobytu we Lwowie uczęszczał do szkół z językiem niemieckim.
Najpierw chodził do niemieckiej szkoły powszechnej, która mieściła
się przy ul. Kochanowskiego, a od 1883 r. do gimnazjum niemieckiego przy Wałach Hetmańskich36. To, że wybrał taką, a nie inną szkołę wiązało się z jego planami życiowymi, które były zgodne z życzeniem rodziców. Józef pragnął zająć się rzemiosłem wojennym, dlatego też była mu potrzebna znajomość języka niemieckiego. Mniej
więcej podobną drogę obrali jego bracia: Edmund i Cezary, z tym że
wybór Józefa padł na artylerię, a braci na inżynierię wojskową. Na taką
decyzję miało wpływ wiele czynników: „Wrodzone skłonności i zainteresowania dziedziną wojskowości oraz żywy temperament chłopca
wzmacniały bez wątpienia wspomnienia rodzinne, jak również poczynania wychowawcze rodziców”37. On sam w wywiadzie, którego udzielił „Dziennikowi Poznańskiemu”, stwierdził:
Zmarły mój ojciec, biorąc udział w powstaniu roku 1863, wyniósł z niego naukę, iż
powodem ostatecznego niepowodzenia jego heroicznego wysiłku była nie tyle nasza mniejszość liczebna, ile brak odpowiednio wykształconych dowódców i oficerów.
Ojciec mój uważał, iż naszym obowiązkiem narodowym było przygotowanie odpowiedniego korpusu oficerskiego na przyszłość, dlatego też, nie zaś, aby służyć Austrii, wstąpiliśmy do służby wojskowej austriackiej38.

Edukacja Józefa była podzielona na kilka etapów. W 1887 r. wyjechał do Koszyc, gdzie po zdaniu egzaminów wstępnych został przyjęty do niższej szkoły realnej. Ukończył ją w 1889 r. Był niezwykle pilnym uczniem dzięki czemu osiągał bardzo dobre wyniki, w szczególności z przedmiotów wojskowych. Dobrze planował swój czas wolny.
W pamiętniku pisał: „W wolnych chwilach bawili się wszyscy chłopcy klasami na swoich oddzielnych boiskach w ogromnym parku, rano
zaś i między lekcjami prowadzeni przez wychowawców, maszerowaliśmy luzem po alejach”39. W tym samym roku Józef wyjechał na wakacje do Jurczyc, gdzie wziął udział w uroczystościach zaślubin stryjecz36
37
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nej siostry Marii40. Bardzo odczuł śmierć ojca w 1888 r. Rok później
w czasie wolnym znowu przebywał w rodzinnej wsi41. W 1890 r. rozpoczął naukę w wyższej szkole realnej w Hranicach. Była to renomowana szkoła. Uczęszczali do niej arcyksiążęta austriaccy, którym przysługiwały specjalne przywileje tylko i wyłącznie ze względu na pochodzenie. W szkole tej młody Haller uczył się regulaminów, obchodzenia
z bronią, szermierki, strzelania oraz odbywał ćwiczenia wojskowe. Gdy
ukończył szkołę w Hranicach, rozpoczął studia. W latach 1892–1895
studiował na Akademii Technicznej w Wiedniu na Wydziale Artylerii. W swoim pamiętniku tak opisał studia:
Naukami byliśmy bardzo obciążeni, bo do normalnych studiów akademickich technicznych, w których na pierwszym miejscu stała algebra i wyższa matematyka oraz
geometria wykreślna, wykładana przez rzeczywistego profesora dr Hannera oraz
profesora Choura, dużo czasu zajmowała także geodezja, geografia, geologia, historia wojenna, organizacja wojsk i regulaminy, taktyka, przy czym zwracano też
uwagę na logikę. Do obowiązkowych przedmiotów należały także ogólne wiadomości z prawa i prawo międzynarodowe. Do nauk przyrodniczych również przywiązywano wielką wagę, przy czym studia ułatwiało zwiedzanie muzeum historii naturalnej na placu Marii Teresy42.

Józef Haller okazał się wrażliwy na ludzką krzywdę, wynikającą
z brutalności i głupoty innych. Uwidoczniło się to w czasie jego pobytu na studiach. Chodziło o to, że studenci ze starszego rocznika
przychodzili o północy do sali, gdzie spali najmłodsi koledzy, i zaczynali ich bić rózgami, które wcześniej zamoczyli w soli. Haller interweniował u komendanta Akademii i zaprzestano tych praktyk.
18 sierpnia 1895 r. Józefa mianowano podporucznikiem. Rozpoczął
on 15-letnią służbę w armii austriackiej. Przydzielono go do 11 Pułku Artylerii Polowej we Lwowie i 1 października 1895 r. wysłano do
szkoły ekwitacji w Krakowie — do I Korpusu. W czerwcu 1896 r.
Haller wrócił do 11 Pułku. Dwa lata później przeniesiono go do Stanisławowa, gdzie miał podnieść morale w korpusie oficerskim. Był
tam dowódcą kadr. Do swojego pułku powrócił w 1899 r. Otrzymał
stanowisko sekretarza komisji brygady. Jeszcze w tym samym roku
40
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został mianowany instruktorem w jednorocznej ochotniczej szkole
oficerskiej artylerii, a rok później został jej komendantem43. W życiu Hallera zaszło bardzo wiele zmian, zwłaszcza w 1903 r. Wtedy
to ożenił się z Aleksandrą Salą, córką marszałka powiatu brodzkiego.
Z tego związku 27 sierpnia 1906 r. urodził się syn Eryk Maria Wojciech Józef Aleksander. Dwa lata po narodzinach syna Haller przyjechał z rodziną do Jurczyc. Podczas pobytu w rodzinnej wsi trenował
do zawodów konnych44. W 1908 r. podjął decyzję o odejściu z czynnej służby wojskowej. W 1909 r. został podniesiony do rangi kapitana. „Osiągnąwszy stopień kapitana, nie mogąc się niczego więcej
w artylerii austriackiej nauczyć, opuszczam ją, by w inny sposób służyć krajowi, aż do chwili, w której ojczyzna mnie będzie potrzebowała”45 — pisał w swoim pamiętniku. Po tym awansie przeniesiono
go do 43 Dywizjonu Haubic Polowych kk. Landwehry we Lwowie.
W 1912 r. Haller przeszedł na emeryturę.
Można powiedzieć, że Józef Haller rozstał się z mundurem w wieku 37 lat. Do końca 1912 r. pomagał w majątku swojego teścia. Zaangażował się w działalność społeczno-polityczną. W związku z tym
musiał się ponownie przenieść do Lwowa. Działał w ruchu spółdzielczym, harcerstwie i jednocześnie był instruktorem wojskowym oraz
inspektorem Stałych Drużyn Sokolich. W lutym 1913 r. Józef Haller spotkał się z Józefem Piłsudskim i innymi wojskowymi. Spotkanie zorganizował Konstanty Dzieduszycki, a omawiano najważniejsze
sprawy związane z wyborem orientacji austriackiej, a także utworzeniem polskich sił zbrojnych. Warto podkreślić, że w tym czasie Haller nie należał do żadnej partii politycznej, stąd też stwierdził:
W każdym razie nastąpiło pewne zbliżenie, a ja nie należąc do żadnego stronnictwa
politycznego nie przywiązywałem wielkiej wagi do tych różnic, które później okazały się tak brzemienne w skutkach, wobec wielkich różnic między dwoma wielkimi
stronnictwami, tj. PPS i Narodową Demokracją, wzajemne animozje gęstą mgłą
przesłaniały najważniejsze sprawy i interesy Polski z powodu nieprzejednanych haseł46.
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Zgromadzenie to świadczyło o chęci zjednoczenia się organizacji wojskowych z myślą o odzyskaniu niepodległości. W 1913 r. odbyło się wiele dyskusji i spotkań w gronie osób związanych z Piłsudskim oraz z ruchem narodowo-demokratycznym. Niestety Haller, który — jak już pisałam — nie należał do żadnej partii, również został zaangażowany w rozmowy na temat przyszłości sprawy polskiej na wypadek wybuchu wojny. W czerwcu 1914 r. udał się na rodzinną uroczystość — jego brat Cezary ożenił się z panną Łęską. To wydarzenie
było bardzo ważne, ponieważ Haller spotkał się z matką i z siostrami:
Anną i Ewą oraz z bratem Augustem. W międzyczasie został oddelegowany do Danii, o czym zadecydowały kółka rolnicze. Już w Kopenhadze dostał kartę mobilizacyjną od poselstwa austriackiego. Po dotarciu do Lwowa Haller dowiedział się, że ma utworzyć dywizjon artylerii ciężkich haubic w Żurawicy koło Przemyśla. W dniach 4–13
sierpnia wykonał powierzone zadanie. We wrześniu pojawił się niespodziewanie w Jurczycach, ponieważ jechał do Krakowa w celu uzyskania informacji na temat polityki Naczelnego Komitetu Narodowego.
Z Radziszowa znaną mi ścieżynką — pisał — popod most kolejowy skierowałem
się do Jurczyc, aby odwiedzić matkę i siostry i tam przenocować. Pod samym mostem zostałem zatrzymany przez patrol miejscowych stróżów, którzy pełnili służbę
bezpieczeństwa, no ale poznawszy mnie przywitali serdecznie, a w Jurczycach już
wszystko spało, tak że musiałem pukać do okna. Naturalnie była wielka radość, niestety pierwszym pociągiem rannym musiałem odjechać do Krakowa47.

Następnie Haller udał się do Lwowa, gdzie starał się o oddelegowanie do Legionu Wschodniego. Tak właśnie został zamknięty kolejny etap w jego życiu.
Starania Hallera o przyjęcie do Legionu Wschodniego zakończyły się sukcesem. W drugiej połowie sierpnia 1914 r. podczas tworzenia formacji Haller dał się poznać jako świetny organizator. Gdy
27 sierpnia na przedmieściu Łyczakowskim we Lwowie wybuchła panika, zapanował nad tłumem. Kierownictwo Sekcji Wschodniej Naczelnego Komitetu Narodowego i Wydziału Wojskowego, które było
związane z endecją, uparcie i celowo zmierzało do zlikwidowania Legionu. 27 sierpnia 1914 r. austriacka Naczelna Komenda Armii rozka47
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zała złożenie przysięgi bez jakichkolwiek zmian. Jednak historia złożenia tej przysięgi była trochę inna. Z powodu ciągłych porażek wojska austriackiego Legion opuścił Lwów 29 sierpnia i skierował się na
zachód. Właśnie to, co robił Haller, wskazywało, że pozostał on wierny orientacji austriackiej. Miał nadzieję, że z pomocą Austro-Węgier
uda się stworzyć wojsko polskie. Stąd też nie było mu po drodze z galicyjską endecją. Swoje stanowisko wobec Austrii Haller zaprezentował
30 sierpnia podczas zebrania oficerów w Beńkowej Wiszni48. Utrzymywał, że Legion powinien podporządkować się armii austriackiej, ponieważ dzięki jej pomocy w wyposażeniu oraz zaopatrzeniu stanie się
jednostką, która będzie ceniona jako wojsko. Ponadto, to właśnie Austria miała zapewnić warunki do życia rodzinom żołnierzy i oficerom,
którzy brali udział w wojnie. Haller zgodził się, żeby Legion złożył
przysięgę. 16 września 1914 r. NKN wydał uchwałę, w której nakazano złożenie przysięgi. Jednakże 21 września tego samego roku doszło
do rozwiązania Legionu Wschodniego, ponieważ odmówił on złożenia przysięgi na wierność cesarzowi. Z kolei 26 września ok. 800 legionistów z Hallerem na czele związało się przysięgą z państwem austriackim. Po tym wydarzeniu Haller musiał przejąć dowództwo nad
Legionem. Chciał go tak poprowadzić, aby móc walczyć z Rosją. Niestety nie udało mu się zniweczyć zamiarów endecji. Pod koniec września 1914 r. formacje legionowe zaczęły się przekształcać w brygady.
W związku z tym Haller rozpoczął działania związane z tworzeniem
II Brygady. Ta powstała w październiku 1914 r. Na początku stanął na
czele 1 batalionu 3 pułku, ale później podczas postoju w Csap na Węgrzech objął dowództwo nad całym 3 pułkiem. Dzięki swoim umiejętnościom wojskowym, które pokazał w czasie walki, bardzo szybko
awansował. 24 października mianowano go na stopień majora, a później został podpułkownikiem. Po trwającej wiele miesięcy nieustannej batalii II Brygadę odesłano na odpoczynek do Kołomyi. Tam też
oprócz zmian w organizacji II Brygady zostali przedstawieni kandydaci do awansów, w tym także Józef Haller. W kwietniu 1915 r. II Brygada udała się na front bukowińsko-besarabski. Haller nie poszedł
z nią tylko wyjechał do Królestwa. Warto podkreślić, że na czas wojny Haller rozdzielił się z rodziną. Utrzymywał z nimi jednak kontakt
48
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listowny. Okazywał troskę o losy rodziny i przekazywał uwagi, jak ma
być wychowywany syn.
Wiosną 1915 r. Haller został wysłany na urlop. Na początku wyjechał do Budapesztu, gdzie spotkał się z przedstawicielem NKN. Potem udał się do Wiednia, gdzie również prowadził rozmowy z NKN.
W mieście tym zamieszkała jego żona z synem, a także jej siostra
Oktawia Ożarowska z rodziną49. Następnie Haller wyjechał do Królestwa, aby również tam podczas urlopu prowadzić działalność polityczną. W planach było spotkanie z Władysławem Sikorskim, a potem
z Józefem Piłsudskim. 5 maja Haller wraz z Sikorskim wyruszyli do
Piotrkowa, jednak tam nie dotarli. Niedaleko Częstochowy doszło bowiem do wypadku samochodowego, w którym Haller poważnie złamał lewą nogę. Mimo długotrwałej rekonwalescencji w szpitalu wojskowym w Częstochowie Haller do końca życia musiał chodzić z laską. Okazało się, że był źle leczony. Dzięki pomocy brata Cezarego,
który był posłem do sejmu austriackiego, Józef został przewieziony
do Wiednia. Na początku grudnia 1915 r. wyszedł ze szpitala i rozpoczął rehabilitację. Osiadł wraz z rodziną w Baden koło Wiednia50.
Do swoich obowiązków powrócił dopiero w połowie 1916 r. Brał
udział w dyskusjach politycznych z udziałem członków NKN. Działalność Hallera na arenie politycznej w tym czasie wiązała się z rozmowami, jakie toczyły się pomiędzy Austro-Węgrami a Niemcami.
W kwietniu 1916 r. została powołana Rada Pułkowników, do której wszedł Józef Haller. 14 lipca 1916 r. w miejscowości Czeremosz
nad Stochodem Hallerowi powierzono stanowisko brygadiera oraz
komendanta II Brygady. Nominacja ta świadczyła o poważaniu, jakim cieszył się Haller u dowództwa wojsk autriackich. Niewątpliwie
Haller miał olbrzymie doświadczenie bojowe i wyróżniał się profesjonalizmem. Dzięki swoim zasługom w przyszłości miał awansować
na dowódcę Polskiego Korpusu Posiłkowego. 5 listopada 1916 r. została wydana proklamacja. Władze Niemiec i Austro-Węgier złożyły obietnicę, że powstanie Państwo Polskie, które będzie ściśle związane z obydwoma państwami. Wspominam o tym, ponieważ to właśnie Haller musiał przekazać tę decyzję swoim żołnierzom. Dlatego
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też wydał rozkaz nr 244, w którym zamieścił cały akt dwóch cesarzy. Na początku Haller ufał, że intencje państw centralnych są dobre
i że powstanie Państwo Polskie. Na potwierdzenie przytoczę fragment listu, który napisał do siostry swojej żony — Oktawii Ożarowskiej:
[…] przeżyliśmy pamiętny dzień i mamy Państwo Polskie […] dzisiaj. W tym obozie, gdzie stały wojska rosyjskie, stoją wojska polskie, a ja jako Komendant obozu
dzisiaj komenderuję całym tu skoncentrowanym wojskiem polskim, przeczytałem przed frontem rozkaz dzienny, w którym ogłosiłem wydaną proklamację. Po
trzykrotnym okrzyku „Niech żyje Niepodległe Państwo” zagrały wszystkie muzyki
hymn polski Jeszcze Polska nie zginęła. Poczem odśpiewali wszyscy nasi księża uroczyste, dziękczynne Te Deum. Wreszcie defilada i korowód polskich oddziałów po
mieście51.

Wszystko to było dowodem na to, że obrana droga jest dobra i trzeba nią kroczyć.
30 listopada 1916 r. wojska II Brygady na czele z generałem Hallerem dotarły do Warszawy. Dzień później wydany został manifest,
w którym zaprezentowano program narodowy Hallera: „II Brygada ni
białą ni czerwoną. Biało-Czerwony sztandar to jedyne godło nasze.
Chcieliśmy tego tylko, by być polskim żołnierzem i dożyć tej chwili,
gdy Polska cała za takich nas uzna”52. W czasie pobytu w Warszawie
Haller starał się utrzymywać kontakt z arcybiskupem Aleksandrem
Kakowskim i księciem Zdzisławem Lubomirskim. To oni w późniejszym okresie mieli zostać wybrani do Rady Regencyjnej. Warto wspomnieć, że Haller był lojalny do końca i dlatego też 2 lipca
1917 r. złożył przysięgę na wierność cesarzowi Wilhelmowi, władcy Niemiec. Jak widać, generał dalej opowiadał się po stronie państw
centralnych. Marian Januszajtis, który dowodził I Brygadą, tak oto
uzasadnia to, co się stało:
Na gruncie silnie rozwijającej się i pogłębiającej wiary i przekonania, że trud nasz
zbrojny nie może być stracony, że przyjdzie dzień, w którym runą wszystkie wrogie
siły, wyrosła i rozwinęła się w piękny kwiat rycerski ideologia II Brygady. Wytrwać
za wszelką cenę z bronią w garści i w rzetelnym trudzie budowania bitnego, zdro51
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wego, zdyscyplinowanego, regularnego wojska, nie dać się zwieść własnemu złu i cudzej potędze. Nie ma ofiary, której nie należałoby ponieść byle utrzymać choć strzęp
wojska, uważając się za zaczątek wojska polskiego53.

Warto też przywołać wspomnienie Stefana Kozłowskiego, który służył w Legionach. Pamięta on, jak wraz z innymi został zaprowadzony
do generała, „który gorąco przemawia, iż znosił z nami tyle trudów, został nawet przy nas kaleką, iż dotąd mu zawsze wierzyliśmy, więc i teraz winniśmy przysięgać”54. Widać, że Józef Haller był gorącym zwolennikiem współpracy z państwami centralnymi. Cały czas był lojalny
wobec NKN. Chciał, aby Polska odzyskała niepodległość i aby utworzono Wojsko Polskie.
Po kryzysie przysięgowym komenda armii austriackiej zgodziła się,
aby Haller był dalej głównodowodzącym II Brygady Legionów. Jak
wiemy, w październiku 1917 r. w Rosji wybuchła rewolucja, która doprowadziła do wycofania się kraju z wojny. W Brześciu Litewskim miały miejsce rozmowy, których celem było zawarcie pokoju z Niemcami i Austro-Węgrami. Przedłużające się negocjacje pokojowe oraz ich
zakończenie wyraźnie wpłynęły na Hallera i jego stosunek do polityki. Bardzo ważne jest to, że Haller zaczął się sprzeciwiać rokowaniom
toczącym się w Brześciu. Stąd też w nocy z 15 na 16 lutego 1918 r.
wraz z II Brygadą przebił się pod Rarańczą i połączył z oddziałami
wojsk polskich w Rosji. To wydarzenie spowodowało, że zerwał stosunki z Austro-Węgrami55. Rozpoczął pracę z 5 Dywizją Strzelców
Polskich, a 28 marca 1918 r. stanął na czele II Korpusu Polskiego na
Ukrainie i tego samego dnia mianowano go generałem56. Warto podkreślić, że zdał się całkowicie na Radę Regencyjną i podporządkował
się jej. Niemcy uważały, że wojsko polskie, które znajdowało się na
Ukrainie, nie spełnia warunków, jakie zostały określone w czasie rozmów nad traktatem brzeskim. Dlatego też w nocy z 10 na 11 maja
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1990, s. 205.
54
S. Kozłowski, Fragment z dziennika Szczypiorniaka, [w:] Za kratami więzień i drutami obozów (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914–1921), t. 2, zebr. i oprac.
kom. red. Wacław Lipiński [et al.], Warszawa 1928, s. 229.
55
S. Aksamitek, Generał Józef Haller..., op. cit., s. 76.
56 Ibidem, s. 90.
53

— 42 —

1918 r. wojsko niemieckie zaatakowało wojsko polskie pod Kaniowem.
Niestety po ciężkiej walce II Korpus Polski ogłosił kapitulację. Haller ukrył swoje prawdziwe personalia pod pseudonimem „Mazowiecki”. Niemcy nie dali się jednak zaskoczyć, ponieważ wiedzieli, że był
to Józef Haller. Bitwa pod Kaniowem nie miała znaczenia militarnego, ale bardziej propagandowe dla sprawy polskiej. Chodziło o to, że
batalia była prowadzona przez Korpus Polski, który został utworzony
w Rosji. To wydarzenie zamknęło kolejny rozdział w życiu i karierze
wojskowej oraz politycznej generała. Warto zauważyć, że bitwy pod
Rarańczą i Kaniowiem były pretekstem do zerwania stosunków z państwami centralnymi. Pomimo przegranej pod Kaniowem Józef Haller
działał dalej. W swoich wspomnieniach pisał: „W czasie toczących się
układów wydałem tajne rozkazy ustne do oficerów i podoficerów tych
oddziałów, które zdecydowały się pozostać wraz ze mną na wschodzie
dla dalszego organizowania polskich sił zbrojnych celem kontynuowania chwilowo przerwanej walki”57. W czasie pobytu na Ukrainie Haller rozpoczął pracę nad zorganizowaniem wojska. Wtedy także próbował wysunąć się na pierwszy plan i przedstawić swoją misję polityczną. Na przełomie maja i czerwca 1918 r. w Wasylkowie i Kijowie
generał Haller prowadził obrady, które dotyczyły utworzenia jednostek polskich na wschodzie, a także wyboru osób, które miały sprawować zwierzchność nad nimi. 28 maja tego samego roku zgodzono się,
aby Haller został dowódcą wojsk polskich stacjonujących poza granicami kraju, zniewolonych przez państwa centralne. Warto podkreślić,
że w tym czasie rozpoczął się pojedynek między Radą Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego58 a Polską Organizacją Wojskową o to, która z tych organizacji namówi Hallera do współpracy. On sam wybrał
POW, a na jego decyzję miał wpływ Józef Piłsudski. 13 lipca 1918 r.
Haller przybył do Francji. Jego droga prowadziła przez Karelię i Murmańsk. Dotarł tam w odpowiednim momencie, ponieważ Komitet Narodowy Polski chciał podporządkować sobie armię polską we Francji
i gdyby nastąpił powrót do Polski, KNP miałby własne jednostki wojskowe. Oprócz tego był przeciwny gloryfikowaniu Piłsudskiego przez
J. Haller, Pamiętniki..., op. cit., s. 100.
Organizacja ta powstała w Moskwie między 3 a 16 sierpnia 1917 r. Jej głównym celem było utworzenie niepodległego państwa polskiego przez integrację wszystkich ziem.
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żołnierzy. Dlatego też rozpoczęto poszukiwania osoby, która zostanie
naczelnym wodzem wojska polskiego. Miał to być oficer posiadający
odpowiednie przygotowanie oraz poważanie wśród wojskowych. Wysunięto kandydaturę Hallera. W Paryżu przywitał go Roman Dmowski.
17 lipca Haller dołączył do KNP. 1 października mianowano go kierownikiem komisji wojskowej. Za najważniejsze zadanie uznał wybór
centralnego dowódcy wojsk polskich na emigracji. W dekrecie wydanym przez prezydenta Francji 4 czerwca 1917 r. czytamy: „tworzy się
we Francji na czas trwania wojny armię polską autonomiczną, która
będzie pozostawała pod rozkazami naczelnego dowództwa francuskiego i walczyć będzie pod sztandarem polskim”59. 4 października Haller stanął na czele tworzącego się wojska polskiego. Komitet tak wyjaśnił swoją decyzję:
Ten wielkiej odpowiedzialności obowiązek KNP porucza Ci, Panie Generale nie
tylko z własnego zaufania do Twego patriotyzmu, do energii i talentu wojskowego,
których złożyłeś dowody, ale również w myśl pełnomocnictw udzielonych Ci przez
szereg organizacji z kraju, nie wyłączając i tych, które jeszcze nie stoją w bezpośredniej łączności z Komitetem Narodowym. Komitet Narodowy jest przekonany,
że w ten sposób stwarza jedną więcej gwarancję, że armia polska, której zwierzchnie dowództwo obejmujesz, wolna będzie od wszelkich wpływów stronniczych60.

Dwa dni później Haller złożył przysięgę w Nancy i od tej pory pełnił funkcję Naczelnego Wodza. Z wielkim zapałem przystąpił do tworzenia wojsk polskich. Zaplanował dynamiczne zajęcia treningowe na
każdym szczeblu dowodzenia. Tak jak w poprzednim okresie, kiedy
pełnił służbę w armii austriackiej, także i tu Haller określił jasne reguły
postępowania pomiędzy wojskowymi. Potwierdza to następujący rozkaz:
Tylko przez zbliżenie się do żołnierzy można utrzymać ducha w młodym wojsku,
zaś jedną z najważniejszych prac oficerów jest opieka nad żołnierzami, praca narodowo-wychowawcza nad nimi, utrzymywanie rozumnej wśród żołnierzy karności. Każdy rozkaz oficera powinien być podstawą do pouczeń żołnierzy o obowiązkach Polaka — żołnierza, a oficer, który by tego wpoić przez stosowanie środków
rozumnej karności nie potrafił — dyskwalifikuje się jako dowódca i wychowawca61.
S. Aksamitek, Generał Józef Haller.., op. cit., s. 110.
Ibidem, s. 111.
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Haller nie unikał trudnych sytuacji związanych np. z manipulacją wśród wojskowych, która była widoczna szczególnie na początku
1919 r. Oficerowie chcieli po prostu wrócić do domu. Błękitny Generał stał się osobą, która walczyła o prawo powrotu do Polski oraz
możliwość przejęcia władzy. 28 marca 1919 r. polskie siły zbrojne liczyły 68 227 żołnierzy. Byli oni bardzo dobrze zaopatrzeni. Mundur
wojskowy został wykonany na wzór francuskiego. Jedyną różnicą były
orzełki, które znajdowały się na naramiennikach oraz guzikach. Czapka
miała kształt rogatywki. Do polskiej formacji zostały dodane srebrne
orły polskie. „Był to orzeł z koroną, z rozpostartymi skrzydłami, siedzący na drzewcu z umieszczonym napisem oddziału. W ślad za tym
wysłałem proporce do umieszczenia na tych drzewcach”62. Warto zaznaczyć, że ze względu na kolor munduru armię nazywano błękitną.
Kolejny etap powrotu wojskowych rozpoczął się dopiero po 11 listopada 1918 r., czyli po podpisaniu pokoju w Rethondes63. Skomplikowaną kwestią stał się powrót generała Hallera i błękitnego wojska do
Polski, która 11 listopada 1918 r. odzyskała niepodległość. Zależało
na tym zarówno Hallerowi, jak i Piłsudskiemu. 1 lutego 1919 r. Haller napisał, a następnie wysłał odezwę do rządu polskiego. Przedstawił w niej kwestię związaną z przemieszczeniem armii do kraju. Zaproponował, aby podróż odbyła się morzem do Gdańska, a później
koleją do Torunia, Iławy i Mławy. Niestety nie uzyskał zgody, ponieważ KNP zachowywał się biernie. Oczywiście Niemcy nie zgodzili się
na przyjazd wojsk Hallera do Gdańska z obawy przed utratą miasta.
Doszło do buntu ludności na Pomorzu. 4 kwietnia tego samego roku
w Spaa podpisano ostateczną zgodę na przewiezienie Wojska Polskiego do kraju. Wraz z powrotem wojska zakończył się kolejny etap działalności generała. Był on bardzo aktywny w tym okresie. Jego kariera
ewoluowała — od pułkownika przez brygadiera do Naczelnego Wodza Armii Polskiej we Francji. To tam ujawnił się jego największy talent organizatorski.
Po powrocie do kraju Błękitny Generał wydał rozkaz, w którym nawoływał do integracji:
J. Haller, Pamiętniki..., op. cit., s. 182.
Był to rozejm pomiędzy Francją i Niemcami. Zakładał m.in. zaprzestanie walk oraz
wycofanie wojsk cesarskich, które znajdowały się na terenie Francji, Belgii i Luksemburga.
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Pamiętajcie, że nie ma dziś żadnych różnic, jest jeden żołnierz polski, którego droga
krew kreśli granice Państwa. I choć różny mundur Was kryje, duch ma być jeden,
bo towarzyszem broni lub kolegą jest dla Was każdy, należący do Wojska Polskiego
i noszący naszego Orła Białego jako godło64.

Haller został entuzjastycznie powitany przez ludność. W gazetach
pojawiły się bardzo dokładne relacje z przejazdu generała przez różne
miejscowości, przytoczono także jego głos w sprawie granic państwa
i polityki wewnętrznej. Co ważne endecja wiązała z nim wielkie nadzieje. Sam Juliusz Zdanowski w swoim pamiętniku tak pisze o Hallerze:
Człowiek ten wykazywał bądź co bądź wielką odwagę, wielkie zdecydowanie i prawdziwie żołnierską szczerość w swoim postępowaniu. Stawiał życie swoje w obronie
programu, któremu początkowo wierzył, w chwili kiedy ujrzał pomyłkę, przyznał się
do niej otwarcie i znowu życiem dokumentował przekonanie. W kompromis z sumieniem nigdy nie wszedł. W przemowach swoich mocno podkreśla współdziałanie z Ententą, konieczność jedności i harmonii narodowej. Takim go oczekiwali ci,
którym obóz Piłsudskiego na karki się narzucił. Toteż entuzjazm Warszawy tej głosującej za listą narodową niesłychany, Haller na wszystkich ustach. Przyjęcia demonstracyjne65.

Zacytowany fragment świadczy o tym, że endecja miała poważne plany wobec Błękitnego Generała. Chciała go przeciwstawić Piłsudskiemu. Ważne jest to, że socjaliści mieli świadomość siły wojska Hallera i byli temu bardzo nieprzychylni. Pod koniec maja Haller objął dowództwo nad Frontem Południowo-Wschodnim. W czasie wykonywania swoich obowiązków udało mu się powiększyć teren
Rzeczpospolitej o wschodnią Małopolskę. 2 czerwca 1919 r. generała odsunięto od dowodzenia Frontem Południowo-Wschodnim, ale
powierzono mu odcinek południowo-zachodni z centralą w Krakowie. Jakie było jego zadanie? Przede wszystkim miał ochraniać Śląsk
przed atakiem niemieckim. Jak wiadomo, I powstanie śląskie wybuchło w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 r. Wspominam o tym dlatego, ponieważ Haller po otrzymaniu rozkazu z Warszawy zachowania neutralności, bez wiedzy swoich przełożonych pomagał walczącym, współdziałając z Towarzystwem Obrony Zachodnich Kresów
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Polski. Na Śląsk przysyłano wojskowych, służbę medyczną, a także
broń, amunicję, pożywienie i środki sanitarne. Niedługo po tych wydarzeniach, a dokładnie 20 marca 1921 r. na Górnym Śląsku przeprowadzono plebiscyt. Haller miał tu swój wkład dzięki działalności
propagandowej. Wydana została odezwa do Ślązaków. Ulotki zachęcały do oddawania głosów na Polskę. Potem marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz wcielenia wojska generała Hallera do Armii Polskiej. Po tym wydarzeniu desygnowano go na głównodowodzącego Frontu Pomorskiego. Jego obowiązkiem było odzyskanie tej części Pomorza, która została nam przyznana na mocy traktatu wersalskiego. 17 stycznia 1920 r. rozpoczęła się „operacja” przyłączania Pomorza66. Jednym z najważniejszych wydarzeń były „zaślubiny Polski
z morzem”. Ceremonia ta miała miejsce 10 lutego 1920 r. w Pucku.
Puck został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ był to jedyny port,
jaki posiadała Polska. Ważnym momentem podczas tej podniosłej
uroczystości było rzucenie do morza platynowego pierścienia. Dokonał tego sam Błękitny Generał. Na zakończenie ceremonii osadzono
na dnie morza pal, na którym znajdował się taki oto napis: „Roku
pańskiego 1920, dnia 10 lutego Wojsko Polskie z generałem Hallerem na czele objęło w wieczyste posiadanie polskie morze”67. Ten epizod sfinalizował proces odzyskiwania Pomorza i tym samym przypieczętował ponowne pojawienie się Polski na wybrzeżu. 1 stycznia
1920 r. Piłsudski włączył Hallera w skład Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jednocześnie otrzymał on z rąk marszałka order V klasy. Na tym etapie zerwane zostały przyjazne relacje pomiędzy Hallerem i Piłsudskim. W późniejszym okresie Haller awansował na stanowisko prezesa Czerwonego Krzyża, a 3 lipca stanął na
czele Związku Harcerstwa Polskiego. Warto podkreślić, że Piłsudski rozpoczął manifestowanie swojej niechęci wobec Hallera, ponieważ uważał, że jest on jego przeciwnikiem, którego popierała endecja. Jednak po utworzeniu Armii Ochotniczej generał stał się jej naczelnym dowódcą. Okazało się, że Piłsudski znalazł człowieka, który nadawał się do pełnienia tej funkcji z racji posiadanych umiejętIbidem, s. 133.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1: Kampania wrześniowa 1939,
cz. 5: Marynarka wojenna i obrona polskiego wybrzeża, Londyn 1962, s. 6.
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ności i popularności, jaką cieszył się wśród społeczeństwa. Jego postać była owiana legendą stworzoną przez endeków. Tuż po odebraniu nominacji Haller wybrał adiutantów spośród oficerów, którzy posiadali wyższe stopnie. Aby zwiększyć pobór do Armii Ochotniczej,
wykorzystywano jego wizerunek. W Polsce wieszano wielkie plakaty, na których ukazany był Haller ubrany w błękitny mundur, z laską, którą się podpierał. Z jego twarzy można było wyczytać, że wierzył w wygraną. Pod całością znajdował się napis: „Idź na front”68.
Te zabiegi przyniosły wspaniałe rezultaty, ponieważ do Armii wstąpiło ponad 100 tys. osób.
Po tych wydarzeniach nadszedł czas na objęcie funkcji zwierzchnika Frontu Północno-Wschodniego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Stało się to 31 lipca 1920 r. Haller wziął udział w bitwie nad
Bugiem w dniach 29 lipca–8 sierpnia 1920 r., w czasie której walczył z chaosem, jaki zapanował wśród wycofującego się wojska. Znalazł również dobrą pozycję bojową nad Wisłą. Po przybyciu do Warszawy, 10 sierpnia Błękitny Generał objął dowództwo nad Frontem
Północnym. Wziął udział w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej. Podtrzymywał ducha bojowego wśród żołnierzy. Po zakończeniu walk,
jeszcze w tym samym roku generał stanął na czele Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej obok Naczelnego Wodza, a także wszedł
w skład Ścisłej Rady Wojennej. 7 stycznia 1921 r. uchwalono ustawę, która dotyczyła najwyższych władz wojskowych. Zgodnie z nią
utworzono trzy generalne inspektoraty broni z siedzibą w Warszawie. Na czele Generalnego Inspektoratu Artylerii stanął Józef Haller. Działał w nim do przewrotu majowego w 1926 r. Starał się zmodernizować artylerię, ale próba ta nie udała się. W 1921 r. pracował
społecznie w ZHP. W kwietniu 1922 r. wziął udział w międzynarodowej konferencji Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Genewie, reprezentując rząd polski. Był zainteresowany również tym, co działo się w szkolnictwie. Niestety relacje
z Piłsudskim cały czas pogarszały się. W rezultacie w 1921 r. Haller złożył dymisję. W liście, który napisał do Piłsudskiego, czytamy:
Po onegdajszej rozmowie z Panem Naczelnikiem Państwa prosiłem o zwolnienie
mnie z Wojska Polskiego, gdyż przekonałem się ostatecznie, że systematyczne i ni68

S. Aksamitek, Generał Józef Haller..., op. cit., s. 138.
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czym nieuzasadnione usuwanie mnie od czynnej współpracy w Armii Polskiej jest
z góry postanowione i że z powodów moich rzekomych występów politycznych nie
zostanie mi powierzone żadne wyższe dowództwo69.

W listopadzie 1921 r. Haller przedstawił pomysł organizacji wyborów, w których będą startować kandydaci bezpartyjni.
Wybory do sejmu zostały zaplanowane na 5 listopada 1922 r. Błękitny Generał startował z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodu. Ulokowano go na I miejscu listy. On sam nie prowadził kampanii wyborczej, ponieważ cały czas udzielał się w wojsku.
W związku z tym prawica za pomocą plakatów i gazet nawoływała do
głosowania na niego. Okazało się, że to wystarczy. 5 listopada Haller
otrzymał mandat poselski. W czasie swojej działalności w sejmie brał
udział w obradach komisji wojskowej. Jednakże swoje zadania poselskie
wypełniał tylko do października 1923 r. Jako powód rezygnacji podawał nieprzyjemności, jakie go spotkały po zabójstwie Gabriela Narutowicza70. Zaraz po wydarzeniach z grudnia 1923 r. Haller pojedynkował się z Kościałkowskim. Kościałkowski nadał mu bowiem miano mordercy i nie chciał wycofać się z tego, co powiedział, ani też nie
zamierzał przepraszać generała. Stąd też pojawił się pomysł pojedynku na pistolety. Haller zdecydował, że nie będzie strzelać. Kościałkowski strzelił i chybił. Do dzisiaj nie wiadomo, czy zrobił to celowo, czy
był to przypadek. Po tym, co się wydarzyło, Sodalicja Męska podjęła
decyzję o usunięciu Hallera ze swojego grona. Haller przeniósł się do
Poznania i rozpoczął ponowne starania o przyjęcie do Sodalicji. Pisał:
„Jednocząc się niewzruszenie ze stanowiskiem nauki Kościoła o załatwianiu zatargów honorowych, wyrażam szczery żal z powodu użycia
tego środka w znanej społeczeństwu mojej sprawie honorowej, gdyż
żadne względy ludzkie nie usprawiedliwiają decyzji wbrew zasadom
Boskiej Wiary i nauce Kościoła”71. Otrzymał taką oto odpowiedź: „Na
skutek prośby gen. Hallera i złożenia przez niego wyżej wspomnianej
deklaracji, Sodalicja Panów w Poznaniu, po porozumieniu się z Zarządem Związku Sodalicji Inteligencji Męskiej w Polsce, przyjęła gen.
Hallera w poczet swoich kandydatów, a po odbyciu przez niego czaIbidem, s. 145.
Oskarżono go o szerzenie nienawiści, która doprowadziła do zabójstwa prezydenta.
On sam próbował oczyścić się ze stawianych mu zarzutów, ale nie wyszło mu to na dobre.
71 S. Aksamitek, Generał Józef Haller..., op. cit., s. 155.
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su kandydatury, przypuściła go do ponownych ślubów, które złożył
8 grudnia 1927 r.”72 Jesienią 1923 r. Haller zaplanował wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Otrzymał zaproszenie od Legionu Amerykańskiego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, a także od Polonii. Prezydent Stanisław Wojciechowski nie był zachwycony
pomysłem wyprawy Hallera za Ocean. Jednak pod koniec września tego roku generał pojechał do Paryża, a później z Cherbourga na
statku udał się do Nowego Jorku. Do Polski wrócił wiosną 1924 r. Po
powrocie zaczął aktywnie współpracować ze Związkiem Hallerczyków.
I tak oto zakończył się pewien etap w życiu i karierze polityczno-wojskowej Hallera. Dla niego okres ten był bardzo trudny.
Warto podkreślić tu ogromne sukcesy Hallera na polu wojskowym.
Wziął on udział w walce o granice państwa polskiego i ich utrwalenie. To dzięki niemu Pomorze wróciło do Polski. Działalność polityczna nie wyszła mu na dobre.
W czasie przewrotu majowego Błękitny Generał dokonał samokrytyki. Później nie udzielił poparcia rządom Macieja Rataja i Kazimierza
Bartla. Po tych wydarzeniach Piłsudski zlikwidował posadę generalnego inspektora artylerii. W związku z tym Haller zwrócił się z prośbą o zwolnienie go z wojska. 31 lipca 1926 r. przeszedł w stan spoczynku. Ten czas był naznaczony pracą społeczną, a także współpracą z opozycją. Sanacja usiłowała poróżnić opozycję w Polsce. W tym
celu chciała pozyskać Hallera. Wszystkie te działania miały doprowadzić do rozpadu Związku Hallerczyków. W liście do Ignacego Paderewskiego Haller opisał sytuację w wojsku, a także wyraził swój
sprzeciw wobec tego, co stało się w maju 1926 r. Widział niebezpieczeństwo, które groziło nam ze strony Niemiec. Państwo niemieckie
nie zgadzało się z tym, że rościmy sobie prawo do Pomorza i Śląska.
W tym okresie generał skupił się na pracy w Związku Hallerczyków73.
Jego członkowie demonstrowali wrogie zachowanie wobec sanacji, nie
uczestniczyli w uroczystościach, które organizowała. W 1929 r. Haller dwa razy odwiedził Jurczyce. Najpierw w okolicach lipca, ponieIbidem.
Była to organizacja kombatancka skupiająca żołnierzy, którzy służyli w wojsku
polskim we Francji. Powstała w 1920 r. Za cel postawiła sobie walkę o przyłączenie
Górnego Śląska.
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waż musiał zająć się gospodarstwem w swojej rodzinnej wsi74. Ponownie przybył do Jurczyc w okresie świąt Bożego Narodzenia, ponieważ
jego siostra Ewa ciężko chorowała. Zmarła 15 stycznia 1930 r. Została
pochowana w rodzinnym grobowcu w Radziszowie75. W czasie pracy
w Związku Hallerczyków generał często jeździł po kraju i brał udział
w wielu uroczystościach. Osoby związane z partią Piłsudskiego robiły
wszystko, żeby zakłócić spotkania Hallera. Rozpoczął on współpracę
ze Stronnictwem Narodowym oraz Obozem Wielkiej Polski. Na spotkania Obozu przyjeżdżał jako gość honorowy. To wszystko doprowadziło do tego, że w 1932 r. OWP rozpoczął kampanię na rzecz kandydatury Hallera na prezydenta. W 1933 r. Haller pojechał po raz drugi do Stanów Zjednoczonych. Tym razem celem wyjazdu było zebranie pieniędzy dla żołnierzy, którzy kiedyś pełnili służbę w jego armii.
Środków brakowało w funduszu im. I. Paderewskiego, a rząd amerykański ze względu na kryzys ekonomiczny nie pomagał. Rząd polski
także nie udzielił pomocy. Haller przybył do Nowego Jorku w listopadzie 1933 r. Jego pobyt trwał pół roku. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Indiana Harbor. Ważnym punktem tej wizyty
było spotkanie z prezydentem Franklinem Delano Roosveltem. Rozmawiał z nim na temat podpisanego przez Polskę traktatu z Niemcami. W czasie rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych uzyskał
obietnicę, że wszyscy wojskowi, którzy walczyli w czasie I wojny światowej, dostaną obywatelstwo amerykańskie. Pobyt Hallera w Stanach
okazał się jego wielkim zwycięstwem, ponieważ udało się zebrać pieniądze na pomoc dla oficerów. Do Polski wrócił 29 czerwca 1934 r.76
Pod koniec września tego samego roku przyjechał na XII Walny Zjazd
Delegatów Związku Hallerczyków, który odbywał się w Częstochowie. Bardzo mocno udzielał się w Akcji Katolickiej77. Wyznaczono go
na honorowego prezesa tej organizacji w dekanacie chełmińskim. Później udzielał porad, które dotyczyły „zdecydowanego wystąpienia” woJ. Haller, Pamiętniki..., op. cit., s. 268.
Ibidem, s. 269–270.
76 S. Aksamitek, Generał Józef Haller..., op. cit., s. 176.
77
Było to stowarzyszenie katolików świeckich, które miało zapobiegać laicyzacji, pilnować zasad religijnych, podejmowało też wiele innych inicjatyw. Powodem utworzenia
Akcji Katolickiej były zmiany, jakie dokonywały się w społeczeństwie, a w szczególności
rozrost socjalizmu. W Polsce stowarzyszenie działało od 1916 r. aż do II wojny światowej.
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bec sanacji78. W 1935 r. NPR przybliżył się do generała. Karol Popiel
wywnioskował, że sanacja w niedługim czasie straci władzę w Polsce.
Stąd też politycy dążyli do stworzenia „zbiorowego autorytetu wybitnych osobowości grupujących się wokół Paderewskiego, Hallera, Sikorskiego i Witosa”79. Taka idea pojawiła się w czasie spotkania z Hallerem w Gorzuchowie 10 listopada 1935 r. Na początku 1936 r. generał wziął udział w tworzeniu Frontu Morges.
W tym samym roku Hallerowi udało się odwiedzić rodzinne Jurczyce. W swoim pamiętniku tak o tym pisał: „Po powrocie z politycznej wycieczki do Polski zatrzymałem się w Krakowie i kilka tygodni przebywałem w Jurczycach w rodzinie, gdzie zastałem też moją
bratową, Magdalenę z Łęskich Cezarową Hallerową, zajmującą się
wówczas administracją gospodarstwa”80. 10 października 1937 r. powstało Stronnictwo Pracy, a on sam został prezesem Rady Naczelnej. W późniejszym okresie Błękitny Generał działał na rzecz Związku Hallerczyków. Podjął próbę porozumienia się z sanacją. Jak widać,
od 1926 do 1939 r. Haller sprzeciwiał się ich rządom. Jednym z pozytywnych efektów jego działalności była wizyta w Stanach Zjednoczonych, w czasie której pogłębiła się współpraca z Polonią amerykańską. Haller wiedział, że zbliża się niebezpieczeństwo ze strony
Niemiec. Był rozgoryczony nieudanymi próbami ugody z tymi, którzy rządzili Polską.
20 sierpnia 1939 r. Haller uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Wojciecha Korfantego. Później pojechał do Jurczyc, aby pożegnać się z matką i resztą rodziny, ponieważ czuł, że zbliża się
wojna81. Jego syn otrzymał powołanie do wojska, dlatego też generał zdecydował się wywieźć żonę w bezpieczne miejsce. Sam próbował dostać się na Pomorze, ale nie udało mu się. W pierwszych
dniach wojny Haller trafił do Lublina. Później wyjechał do Lwowa, gdzie doszło do spotkania z Władysławem Sikorskim. Po tym
zebraniu zdecydowano, że Haller ma jak najszybciej pojawić się we
Francji. Pojechał więc do Rumunii, gdzie w Suczawie został inW. Witos, Moja Tułaczka, Warszawa 1967, s. 160.
K. Popiel, Wspomnienia polityczne, Warszawa 1983, s. 90.
80
J. Haller, Pamiętniki..., op. cit., s. 287.
81 Ibidem, s. 298.
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ternowany. To zajście oraz wojna bardzo odbiły się na jego zdrowiu. Martwił się o chorą żonę i syna, który walczył. Pod koniec
września dotarł do Bukaresztu, a następnie na początku października do Paryża. Jeszcze na dworcu odebrał nominację na ministra. W rządzie Sikorskiego pełnił funkcję ministra bez teki. Odkąd pojawił się we Francji z wielkim zaangażowaniem pracował
na rzecz Polski. 10 października została powołana Komisja dla Rejestracji Faktów i Zbierania Dokumentów Dotyczących Ostatnich
Zdarzeń w Polsce, a jej zadaniem było ustalenie przyczyn klęski
wrześniowej. 29 grudnia 1939 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie próbował przekonać Polonię, by wspomogła ochotnikami Wojsko Polskie, które tworzono w tym czasie we
Francji. Podróż zakończyła się w maju 1940 r. Czy spełniła swoją rolę? Nie, gdyż nie udał się nabór ochotników do armii. Wpłynął na to fakt, że nie wywiązano się z wcześniejszych obietnic dotyczących rent i odszkodowań dla byłych żołnierzy Błękitnej Armii. Po powrocie do Paryża Haller wziął udział w posiedzeniu rządu, na którym przedstawił sprawozdanie z wyprawy. Potem wybrał
się na urlop. 10 czerwca 1941 r. odbyła się sesja Rady Ministrów,
na której potwierdził zachowanie przymierza z Wielką Brytanią
oraz poinformował, że przeprowadza się do tego kraju. Do Anglii Haller wraz z żoną dotarł statkiem. W sierpniu 1941 r. stanął na
czele resortu oświaty. Utworzył Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych.
Bardzo pomogło mu w tym doświadczenie, które zdobył w okresie międzywojennym82. Udało mu się uruchomić dużo szkół różnych
szczebli. Oprócz tego w 1942 r. założył Fundusz Stypendialny im.
Paderewskiego, który miał zbierać pieniądze dla biednej młodzieży83.
Warto wspomnieć, że stał się rzecznikiem wprowadzenia dyscypliny w edukacji młodego pokolenia. 22 maja 1943 r. został mianowany stałym delegatem rządu na Środkowym Wschodzie. Haller odmówił przyjęcia tego stanowiska, ponieważ przebywał w szpitalu. Józef
Haller pojawił się na pogrzebie gen. Sikorskiego. Po śmierci Sikorskiego rozpoczęły się rozmowy na temat tego, kto zostanie nowym
premierem. Haller był przeciwny temu, aby to Stanisław Mikołajczyk
82
83

Chodzi o współpracę z młodzieżą w harcerstwie.
M. Orłowski, Generał Józef Haller..., op. cit., s. 495.
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stanął na czele rządu. On sam i tak nie wszedł w skład nowego rządu ze względu na podeszły wiek. Pomimo to z wielkim zaangażowaniem pracował dla Stronnictwa Pracy. Był przeciwny zbliżeniu z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i późniejszym Tymczasowym Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Starał się utrzymywać kontakt z rodziną w Polsce. Pisał listy do brata Augusta i siostry Anny.
W 1946 r. Anna przybyła do Anglii. W czasie spotkania opowiedziała mu, co się działo w jego rodzinnym dworku84. Po tych wydarzeniach w sierpniu 1949 r. generał zamieszkał w domu, który ufundowany został przez amerykańskich ochotników w Londynie. Rok
później udał się na pielgrzymkę do Rzymu, gdzie 10 czerwca spotkał się z papieżem Piusem XII. Podczas pobytu w Rzymie uszkodził
bark. Tęsknił za krajem. Wraz z żoną szukał książek polskich autorów. 18 stycznia 1952 r. umarła jego ukochana Aleksandra. W tym
samym roku, a dokładnie 3 października pojechał po raz ostatni do
Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej. Odwiedził tylko Chicago — „stolicę Polonii amerykańskiej”. Rok później, w październiku 1953 r. wybrał się do Ziemi
Świętej. W 1954 r. został członkiem Rady Jedności Narodowej na
emigracji. W roku następnym jego syn Eryk wraz z rodziną przeprowadził się do Suffolk. Sam Haller nie był do końca zadowolony
z tego, że jest dziadkiem, gdyż: „miał zmartwienie z wnuczkiem, który nie umie ani słowa po polsku. Kiedyś przybył z matką do dziadka,
ale tylko na chwilę, bo matka oświadczyła, że taksówka czeka. Generał był tym podobno tak przygnębiony, że dwa dni nie chciał nic
jeść”85. Haller pragnął przybyć do Polski w maju 1957 r., by wziąć
udział w ślubowaniach jasnogórskich. Niestety nie przyjechał, ponieważ rząd PRL zamierzał urządzić oficjalne powitanie 5 maja, a uroczystość odbyła się dwa dni wcześniej. Na emigracji generał Haller
żył bardzo skromnie. W pokoju obok sypialni miał piękną kolekcję książek, przeważnie polskich autorów, oraz mnóstwo polskich i zagranicznych periodyków. Czytał bardzo wiele i do ostatnich chwil interesował się życiem politycznym i społeczW 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej zamieszkali w dworku. Grozili mieszkańcom posiadłości bronią, jeśli ci nie będą im dawać codziennie wódki i pieczonej cielęciny. Ten terror trwał przez dwa miesiące.
85 M. Orłowski, Generał Józef Haller..., op. cit., s. 513.
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nym. Na ścianach wizerunek Chrystusa, obrazy malarzy polskich, zdjęcia kościołów
krakowskich, duża fotografia o. Kolbe z Niepokalanowa i zdjęcie Generała wśród
młodzieży harcerskiej… Był niezmiernie żywy i towarzyski. Zadziwiał jasnością
i głębią umysłu, nieprawdopodobniejszą pamięcią i siłą woli86.

Generał Józef Haller zmarł 4 czerwca 1960 r. w wieku 87 lat. Przyczyną zgonu była uremia. Po jego śmierci wszystkie pamiątki trafiły do
oo. Marianów w Fawley Court. Przed śmiercią Błękitny Generał nie
wyraził zgody, aby jego zwłoki przewieźć do Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. Po 1960 r. jego syn Eryk sprzedał domek, w którym mieszkali
jego rodzice. Pozostałe pamiątki oddał oo. Marianom, a sam w 1969 r.
wyemigrował do Perth w Australii. Tam zmarł 26 marca 1984 r.87
15 maja 1993 r. ciało generała wróciło do Polski i zostało złożone
w kościele pw. św. Agnieszki w Krakowie.
Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków
Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach zainaugurowała swoją działalność w dniu I Krajowego Zjazdu Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, które zostało zawiązane 10 czerwca 2000 r. w Jurczycach88. Warto podkreślić, że Izba Pamięci ma swoją siedzibę w dawnym budynku szkoły.
Pomysłodawczynią uruchomienia stałej wystawy i jednocześnie jej
przewodnikiem jest pani Teresa Szczygieł — autorka wielu opracowań,
artykułów, a także tekstów dotyczących historii Jurczyc i rodu Hallerów. Pamiętać należy o tym, że wystawa nie powstałaby, gdyby nie
ofiarna pomoc i praca członków Towarzystwa, w szczególności pana
prezesa Leszka Krupnika i ówczesnego sołtysa Jurczyc pana Jana Lizaka. Pozyskali oni pieniądze na wyposażenie i remont pomieszczeń, zaś
w 2004 r. dzięki pomocy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama
Najdera została wyremontowana sala wystawowa89. Rok później CeS. Aksamitek, Generał Józef Haller..., op. cit., s. 216.
Haller miał wnuka Antoniego. Wnuk został majorem armii australijskiej i brał
udział w sprowadzeniu ciała dziadka do Polski.
88
P. Bylica, H. Krupnik, op. cit., s. 33.
89 Ibidem.
86

87

— 55 —

zary Michał Haller z Bytomia90 sfinansował zakup gablot, w których
umieszczono eksponaty. W 2009 r. gmina Skawina przeznaczyła środki na wymianę dachu, a także wykonanie elewacji budynku oraz ogrodzenie. Warto też wspomnieć o pomocy mieszkańców Jurczyc w uporządkowaniu terenu wokół Izby.
Ekspozycja, która znajduje się w budynku dawnej szkoły, obejmuje pamiątki związane z życiem i działalnością najsłynniejszych członków rodu Hallerów, a także żołnierzy Błękitnej Armii, czyli Hallerczyków. Wartościowymi eksponatami są portrety generała Józefa Hallera, które przedstawiają go w różnych okresach życia, a także niepowtarzalne pocztówki i plakaty z jego wizerunkiem z czasów wojny
polsko-bolszewickiej91. Z jednej strony wzywają one do obrony kraju, z drugiej ukazują niezwykłość tej postaci. Znajdują się tam także
zdjęcia rodzinne oraz artykuły i publikacje odnoszące się do wspaniałych i ważnych wydarzeń z historii Polski, w których brał udział generał Haller. Warto też wspomnieć o takich pamiątkach, jak: mundur
wraz z jego elementami, medale, fotografie, dokumenty. To właśnie
one pomnażają naszą wiedzę na temat Hallerczyków oraz ich historii. Wśród eksponatów możemy znaleźć również zdjęcia miejsc, które związane są ze słynnymi członkami rodu Hallerów, nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce.
Zgromadzona w tym miejscu literatura dostarcza uczniom oraz młodzieży wiedzę na temat historii regionu i życia Józefa Hallera, pozwala
zrozumieć ideę małej ojczyzny oraz rozbudza patriotyzm lokalny. Ekspozycja jest bardzo istotnym elementem edukacji regionalnej. Muzealnicy utrzymują regularną współpracę ze szkołami na terenie gminy
Skawina, a także z krakowskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Na podstawie zgromadzonych w Izbie artefaktów powstało bardzo dużo prac szkolnych dotyczących życia generała. Nauczyciele w czasie wizyty w tutejszej Izbie poszerzają swoją
wiedzę na temat życia Hallera i historii regionu, a zdobyte informacje mogą wykorzystać na zajęciach szkolnych. Uczniowie z kolei mogą
Jest to właściciel firmy Haller SA i syn Ewy Haller de Hallenburg — seniorki
rodu. Jego dziadek Cezary Emil Haller był synem Józefa Hallera, który zajmował stanowisko Prezesa Senatu Wolnego Miasta Krakowa.
91 Ibidem, s. 34.
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wykazać się kreatywnością, mogą zadawać pytania, wykonywać prace
plastyczne. Co roku w kwietniu odbywa się Gminny Konkurs Historyczny „Generał Józef Haller i Błękitna Armia”. Przeznaczony jest on
dla uczniów szkół podstawowych z Miasta i Gminy Skawina. Biorą
w nim udział trzyosobowe zespoły, które odpowiadają w formie pisemnej i ustnej na pytania zadawane przez trzyosobowe jury. Można także wybrać się na wędrówkę śladami Błękitnego Generała i jego rodziny w gminie Skawina.
Pani Teresa Szczygieł jako opiekun Izby realizuje lekcje dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, a także wycieczek PTTK. Stara się w ciekawy sposób przybliżyć historię rodziny Hallerów, a przede
wszystkim samego generała. Archiwalia, które zostały zgromadzone dzięki ofiarności członków Towarzystwa z całej Polski, są niewątpliwie nieocenionym dopełnieniem historii regionu i kraju. Pomagają zatrzymać czas. Są także źródłem wiedzy dla uczniów i młodzieży
oraz częścią pamięci narodowej. Generał Józef Haller był wybitnym
Polakiem. Jego działalność i czyny na stałe zostały wpisane w historię
Polski. Jego postać wiąże się także z pracą społeczną. Był niezwykłym
człowiekiem, który miał odwagę stanąć na straży prawa.
ZAKOŃCZENIE
Taki temat pracy dyplomowej nie został wybrany przez przypadek. Już
w szkole podstawowej interesowałam się losami członków rodu Hallerów, a przede wszystkim osobą Józefa Hallera. Błękitny Generał zafascynował mnie jako człowiek, który potrafił korzystać z dziedzictwa,
jakie wyniósł z rodzinnego domu. Przez całe życie był wielkim patriotą
i człowiekiem głęboko wierzącym, stałym w swoich poglądach i broniącym ich z całym zaangażowaniem. To imponuje, szczególnie dzisiaj w czasach erozji wzorców. Nie bał się ciężkiej pracy, także społecznej, i podejmował wyzwania, które stawiało przed nim życie. Stanął
na czele utworzonej we Francji Błękitnej Armii, wziął udział w walkach o odzyskanie niepodległości przez Polskę, w tym w Bitwie Warszawskiej, i miał w tym tak przecież ważnym wydarzeniu swój niemały udział. Do końca życia był przywiązany do rodzinnej wsi pomimo
tego, że los rzucał go w różne strony. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Francji, gdzie był ministrem w rządzie generała Wła— 57 —

dysława Sikorskiego. Później przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał do śmierci. O tym, że nie pozostał postacią zapomnianą, świadczy fakt, że polscy harcerze z 58 TDHP „Biali” postanowili sprowadzić jego prochy do kraju 23 kwietnia 1993 r. Spoczęły one w krypcie
w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie.
Celem pracy jest także ukazanie historii Jurczyc od początku istnienia po dzień dzisiejszy w kontekście związku z rodem Hallerów,
ze szczególnym uwzględnieniem stosunku Józefa Hallera do rodzinnej wsi. Mam nadzieję, że praca ta wnosi nowe spojrzenie na Jurczyce
jako miejscowość pielęgnującą pamięć o członkach rodu Hallerów, którzy wspaniale zapisali się w dziejach naszego narodu. Generał Haller
był bardzo związany ze swoją rodziną, z miejscem, gdzie przyszedł na
świat. Jurczyce dzięki rodzinie Hallerów odwiedza wiele osób chcących
bliżej poznać wieś i miejsca związane z tą familią. Odbywają się tam
konkursy, spotkania z przedstawicielami rodu, a także z Hallerczykami.
Najczęściej łączą się one z obchodami kolejnych rocznic Bitwy Warszawskiej, ale także służą rozpowszechnianiu działalności i sukcesów
generała Józefa Hallera oraz innych osób z rodu Hallerów czy kształtowaniu postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Istotną częścią pracy jest opis działalności Izby Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków. Pani Teresa Szczygieł, która jest opiekunką i zarazem twórcą tej Izby, organizuje konkurs wiedzy o generale Józefie Hallerze dla
uczniów z gminy Skawina. Dzięki temu zyskują oni szansę, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat tej rodziny, która nie tylko dużo zrobiła dla społeczności lokalnej, ale i przysłużyła się Polsce. Warto wspomnieć, że to właśnie z tego rodu wywodzi się wiele wybitnych jednostek, m.in. generał Stanisław Haller, który został zamordowany w Katyniu, major Cezary Haller, który zginął w bitwie pod Kończycami Małymi, Edmund i August Hallerowie — bracia generała Józefa, którzy
byli politykami. Rodzina była bardzo zżyta. Najważniejszym wydarzeniem rodzinnym był pogrzeb generała Hallera w Londynie. Eryk Haller pozostawił po sobie syna — Anthonego Francisa Geralda, który
pełnił funkcję majora w armii australijskiej. W 1993 r. przyjechał do
Polski wraz żoną i synem, aby wziąć udział w uroczystościach związanych ze sprowadzeniem ciała dziadka do Polski. Wtedy to dowiedział się, że tu w Polsce ma krewnych. Anthony był zaskoczony, że posiada tak wspaniałą rodzinę, o wielkiej tradycji i rodowodzie. Oprócz
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tego na Śląsku do dnia dzisiejszego żyją potomkowie Hallerów z linii mianocickiej92. Seniorką tej części rodu jest Ewa Haller de Hallenburg z Tomickich h. Łodzia93. Urodziła się ona w 1921 r. w Sieborowicach. W 1939 r. ukończyła gimnazjum w Poznaniu, a w 1941 r.
zdała maturę. W czasie II wojny światowej pracowała jako łączniczka, szyfrantka oraz sanitariuszka94. Po zakończeniu walk podjęła studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1948 r.,
po ukończeniu studiów, rozpoczęła pracę w Urzędzie Wojewódzkim
w Krakowie. Cztery lata później razem ze swoim mężem Cezarym
Józefem Hallerem wyjechała do Bytomia95. Warto podkreślić, że dalej
angażuje się w przywracanie pamięci o swojej rodzinie, wygłasza referaty m.in. o generale Józefie Hallerze, a co najważniejsze, przekazuje pamiątki rodzinne izbom pamięci m.in.: w Jurczycach, we Władysławowie, Kutnie96. Ma czworo dzieci: Adama, Krystynę, Marię Barbarę i Cezarego Michała.
Chodzi o to, że stryj generała Hallera — Cezary Haller — osiadł w Mianocicach,
które obecnie znajdują się w województwie małopolskim. Mieszkał tam wraz z żoną
Heleną Haller. Z tego małżeństwa urodził się Cezary Józef Haller — mąż żyjącej do
dnia dzisiejszego seniorki rodu — Ewy Haller de Hallenburg. Niestety po dekrecie
o reformie rolnej z 6 września 1944 r. cały majątek Heleny Haller został zabrany i podzielony. I to właśnie Cezary Józef wraz z matką byli ostatnimi dziedzicami tej ziemi.
93
C. Skonka, Słownik biograficzny Hallerów..., op. cit., Gdańsk–Puck 2004, s. 75.
94
Ibidem.
95 Cezary Józef Haller i ojciec generała Józefa Hallera byli braćmi. W czasie II wojny światowej organizował Ruch Oporu w Związku Walki Zbrojnej, a później w Armii
Krajowej. Jego pseudonim to „Geist”.
96 Centrum Pamięci Generała Józefa Hallera i Błękitnej Armii znajduje się we Władysławowie. Mieści się w domu, w którym mieszkał generał Haller. Wystawy prezentują historię odzyskania Pomorza i zaślubin Polski z morzem z 1920 r. Są tam też pamiątki po generale.
92
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Anna Szemraj

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej
Skawina II-Korabniki
23 września 2017 r. obchodziliśmy jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II-Korabniki. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, która została odprawiona w Szkole Podstawowej
nr 4 w Skawinie. Jednostka z roku na rok powiększa swoje szeregi
o nowych ochotników.
Ochotnicza Straż Pożarna Skawina II-Korabniki niesie bezinteresowną pomoc w obliczu zagrożenia już od 90 lat. Historia OSP w Korabnikach rozpoczyna się w roku 1927, kiedy to powstał komitet założycielski. Jego inicjatorem był hrabia Bolesław Miączyński, ówczesny
właściciel dworu w Korabnikach, w którym (według zapisów w księgach pamiątkowych) początkowo mieściła się siedziba straży. Hrabia
przekazał teren pod budowę remizy oraz wspomagał finansowo jej powstanie aż do roku 1936, kiedy to ukończono prace.
Wśród zaproszonych gości byli: Norbert Rzepisko — I zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Marek Pęk — senator Rzeczypospolitej Polskiej, Piotr Ćwik — wojewoda małopolski, Jacek Krupa — marszałek województwa małopolskiego, Łukasz Smółka — szef gabinetu
politycznego ministra infrastruktury, Arkadiusz Wrzoszczyk — członek
Zarządu Powiatu Krakowskiego, Witold Grabiec — przewodniczący
Rady Miejskiej w Skawinie, bryg. Paweł Knapik — naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, bryg. Andrzej Nowak — zastępca komendanta miejskiego PSP w Krakowie, bryg. Radosław Rzońca — dowódca Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Skawinie, dh Leszek Zięba — wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Małopolsce, dh Stanisław Żak — prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie, dh Edward Nowak — komendant miejsko-gminny ZOSP RP
w Skawinie, Karolina Kozanecka — zastępca dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Adam Najder, Stanisław Skuta, Karol Ko— 60 —

ścielny — radni Rady Miejskiej w Skawinie, Zarząd Osiedla Korabniki
na czele z przewodniczącym Antonim Holikiem, ks. Wiesław Baniak
ze Zgromadzenia Sług Miłości z Centrum Don Guanella w Skawinie, Anita Karczewska — dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie, podharcmistrz Paweł Gruca — kwatermistrz NZH „Czerwony
Mak” w Skawinie, Stanisław Grodecki — prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, jednostki OSP z terenu gminy Skawina oraz
jednostki OSP Mogilany, przedstawiciele firm współpracujących z OSP
Skawina II-Korabniki, a także mieszkańcy gminy Skawina.
Meldunek złożony przez dowódcę uroczystości druha Dariusza
Królikowskiego przyjął wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Małopolsce — dh Leszek Zięba. Następnie, przy dźwiękach hymnu, wciągnięto na maszt flagę państwową. Zaproszonych gości przywitał naczelnik OSP Skawina II-Korabniki dh Dariusz Martyna. W swoim wystąpieniu podkreślił, że każda społeczność przywiązuje wielką wagę do przeszłości, do swojej historii, w kontekście nie
tylko gminnym, ale także poszczególnych organizacji.
Każdy jubileusz swoją specjalną formułą obejmuje również przedstawienie rysu historycznego jednostki, którego dokonał dh Krzysztof Czopek. Po jego odczycie miała miejsce doniosła chwila wręczenia
medali i odznaczeń. Odznaczenia od Prezydenta RP zostały wręczone przez Piotra Ćwika. Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz
ochrony przeciwpożarowej RP otrzymał dh Leszek Maj, a Brązowym
Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej
RP zostali odznaczeni: dh Dariusz Martyna, dh Piotr Suder, dh Grzegorz Smaciarz oraz dh Łukasz Bodek.
Uchwałą Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie odznaczenia za wysługę lat otrzymali: dh Leszek Maj — 55 lat służby,
dh Tadeusz Szczypczyk, dh Jan Maj — 45 lat służby, dh Janusz Urban
— 40 lat służby, dh Stanisław Kot, dh Krzysztof Ożóg, dh Zbigniew
Ożóg, dh Paweł Kozik — 30 lat służby, dh Grzegorz Smaciarz, dh Dariusz Maj — 25 lat służby, dh Piotr Suder, dh Tomasz Maj, dh Mateusz Smaciarz, dh Jerzy Suder, dh Agnieszka Smaciarz, dh Dawid Jamka, dh Piotr Syrek, dh Adrian Jamka, dh Małgorzata Bodek, dh Joanna Rojewska-Maj — 10 lat służby, dh Dariusz Martyna, dh Krzysztof
Czopek, dh Mariusz Abramski, dh Dominik Ożóg, dh Łukasz Martyna, dh Kamil Ożóg, dh Sebastian Mydlarski — 5 lat służby.
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fot. Katarzyna Skrzybalska

Za zaangażowanie na rzecz OSP Skawina II-Korabniki odznakę „Strażak Wzorowy” nadaną przez Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie otrzymali: dh Krzysztof Czopek,
dh Dariusz Martyna, dh Grzegorz Smaciarz, dh Sebastian Mydlarski, dh Piotr Syrek, dh Małgorzata Bodek, dh Joanna Rojewska-Maj,
dh Agnieszka Smaciarz, dh Jerzy Suder, dh Adrian Jamka, dh Dawid Jamka, dh Łukasz Bodek, dh Mateusz Smaciarz, dh Kamil Ożóg,
dh Dominik Ożóg, dh Piotr Suder, dh Tomasz Maj, dh Mariusz
Abramski, dh Łukasz Martyna oraz dh Kamil Piszczek.
Odznaki wyróżnionym wręczyli: dh Leszek Zięba oraz dh Stanisław Żak . Potem przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości.
Złożyli oni wszystkim druhnom i druhom najserdeczniejsze gratulacje
z okazji tak pięknego jubileuszu. Skierowali także do nich słowa uznania za ofiarność, bezinteresowność i odwagę w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Następnie członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Skawina II-Korabniki wypowiedzieli słowa roty i złożyli uroczyste ślubowanie:
ŚLUBUJĘ — ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej
ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczyniać się do

— 62 —

fot. Jakub Giergun

ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego
przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień
Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę
pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych
i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

Młodzi strażacy aktywnie uczestniczą w szkoleniach przeciwpożarowych, pokazach pierwszej pomocy i zabezpieczenia technicznego, a także w lokalnych inicjatywach społecznych. Prężnie działająca Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, będąca chlubą jednostki, w ciągu najbliższych dwóch lat chciałaby stać się najlepszą drużyną w województwie.
Część artystyczna uroczystości, która dostarczyła niezapomnianych
wrażeń, została przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr
4 w Skawinie. W występie wzięli udział również członkowie MDP.
Wszyscy artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz otrzymali upominki przygotowane przez druhny z OSP Skawina II-Korabniki. Na zakończenie apelu defilada pododdziałów przeszła przed jednostkę, gdzie poświęcono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford
Transit/AMZ-Kutno. Jego zakup został sfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, dobrowolnych datków mieszkańców
osiedla oraz środków własnych OSP Skawina II-Korabniki.
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fot. Katarzyna Skrzybalska

Dzięki staraniom druhów oraz lokalnej społeczności projekt modernizacyjny „Strażnicy” otrzymał największe poparcie w głosowaniu
w ramach budżetu obywatelskiego Skawiny w 2016 r. Tym samym jednostka otrzymała środki na unowocześnienie budynku, wyposażenie
go w nową instalację elektryczną, klimatyzację, monitoring oraz alarm.
W OSP Skawina II-Korabniki, łącznie z MDP, służy 75 strażaków
ochotników, którzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają
nowe umiejętności. Uczestniczą oni w kursach i szkoleniach pożarniczych, także w szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego i wysokościowego, a w najbliższym czasie również ratownictwa wodnego.
OSP Skawina II-Korabniki organizuje liczne spotkania integracyjne i imprezy okolicznościowe, ściśle współpracuje z miejscową placówką oświatową, czyli SP nr 4 w Skawinie, oraz ze Zgromadzeniem
Sług Miłości, zwanym popularnie guanellianami. Prężnie rozwijający
się Klub Górski OSP Skawina II-Korabniki, który regularnie organizuje wycieczki i wyprawy górskie dla mieszkańców Korabnik, oraz
drużyna piłkarska to tylko niektóre przykłady dodatkowej działalności druhów z tej jednostki.
Jubileusz 90-lecia OSP Skawina II-Korabniki to ważne wydarzenie w historii lokalnej społeczności. To z pewnością powód do dumy
i wspomnień, ale także do uroczystego świętowania w gronie przyjaciół i zaproszonych gości.
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Renata Mlostek

SPOTKANIE HISTORII
Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ
Pielęgnowanie pamięci o zmarłych pełni niezwykle ważną rolę w procesie kształtowania tożsamości młodego pokolenia. W tym celu wzorem lat ubiegłych uczniowie wraz z opiekunami udali się dwa miejsca.
Jednym z nich są zabytkowe XIX-wieczne nagrobki dziedziców Korabnik: Maxymiliana Dzięgielowskiego (1886) i Zofii Brudzewskiej
(1890). Dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Skawiny nagrobki
te zostały poddane renowacji i przeniesione z cmentarza parafialnego
na cmentarz komunalny w Skawinie.
Drugim ważnym miejscem jest wykonany z inicjatywy TPS obelisk
upamiętniający żydowską rodzinę Głazów, mieszkającą podczas wojny w Korabnikach. W 1944 r. niemieccy okupanci z zimną krwią zamordowali całą rodzinę: dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Obelisk ten
znajduje się w Skawinie przy ul. Leśnej.
Szkolna Rada Wolontariatu działająca przy Samorządzie Uczniowskim Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie podjęła się opieki nad tymi
miejscami. Uczniowie bardzo chętnie uprzątnęli nagrobki, zapalili znicze, położyli kwiaty. Ze względu na warunki pogodowe prace rozłożyliśmy na dwa dni. Gotowość do udziału w akcji zgłosili: Zosia Bobak,
Franek Bołoz, Madzia Czopek, Piotrek Jałoszyński, Weronika Kania,
Ania Kolberg, Julitka Ożóg, Lila Pławecka, Franio Słota, Zuzia Walczak, Ludwik Nawara. Ostatecznie ze względu na pogodę i obowiązki
szkolne na cmentarz wybrali się: Ludwik Nawara, Franio Słota, Zosia Bobak, Piotr Jałoszyński, Maciek Kopta, Marta Kurowska, Zuzia
Walczak. Koordynatorkami akcji były: Dorota Guca, Agnieszka Babiec i Renata Mlostek.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczniom,
którzy wzięli udział w akcji, oraz rodzicom, którzy wyrazili zgodę na
przyłączenie się ich dzieci do grona wolontariuszy. Dzięki Waszej dobrej woli możemy aktywnie krzewić pamięć o naszej Małej Ojczyźnie. Podtrzymywanie pamięci historycznej jest ważnym elementem
wychowania, kształtuje bowiem naszą tożsamość, zarówno narodową, jak i lokalną.
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Kazimiera Skałuba

Kartki z historii
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
W poprzednim „Informatorze TPS” ukazała się errata do treści
„Informatora” nr 89, wykonana przeze mnie na prośbę Przewodniczącego Zarządu TPS pana Stanisława Grodeckiego oraz członka Redakcji pana Mariusza Tarnopolskiego. Jako członek TPS od 1981 r. napisałam też kilka uwag do treści 3 zdań zapisu na str. 56 „Informatora” nr
89, ale brakło dla nich miejsca w 91 „Informatorze”. Są to zagadnienia bardzo ważne i nie można zgodzić się z wypowiedzią ze str. 56 —
cytuję: „Z żalem jednak należy stwierdzić, że TPS nie zadbało do końca o zachowanie własnej historii. Brakuje zdjęć z dawnych działań Towarzystwa, nie ma też pełnych danych o ludziach, którzy tworzyli naszą historię. Na podstawie dostępnych danych można oszacować, że
do TPS w ciągu tych 35 lat należało około 700–800 osób, wliczając
w to członków Młodzieżowych Kół TPS”.
Trzeba docenić osiągnięcia Tych, którzy pracowali aktywnie, z pełnym zaangażowaniem, od początków działalności TPS, a także Tych,
którzy włączyli się w tę pracę w okresie późniejszym, w trudnych niejednokrotnie warunkach, realizując zadania statutowe Towarzystwa.
Wielu z Nich odeszło na zawsze, niektórym choroba przeszkodziła
w kontynuacji działalności. Dorobek TPS jest duży, a jego Twórcy zasłużyli na uznanie i wdzięczność, na docenianie efektów Ich pracy dla
zachowania pamiątek z przeszłości Skawiny i okolicy oraz pielęgnowania tradycji i utrwalania historii Małej Ojczyzny.
Nie publikowaliśmy biogramów osób żyjących — działających aktywnie w TPS, ale pisaliśmy o Ich zaangażowaniu w realizację podejmowanych działań na bieżąco, przedstawiając działalność TPS w naszych „Biuletynach” i „Informatorach”, w lokalnej prasie i w wydawnictwach: „Towarzystwo Przyjaciół Skawiny — XV lat” (1981–2006)
z r. 2006 oraz „Towarzystwo Przyjaciół Skawiny — 1981–2009”
z r. 2009, finansowanych przez Urząd Miasta i Gminy.
Gdy żegnaliśmy odchodzących na zawsze, aktywnie działających
w Towarzystwie Członków TPS, poświęcaliśmy Im wspomnienia
w bieżąco wydawanych „Informatorach” TPS. Później zamieszczaliśmy
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Ich biogramy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w TPS
i jest ich kilkanaście, napisanych głównie przez Annę Kudelę i K. Skałubę, ale także przez innych Członków Zarządu. To one zostały zebrane i wykorzystane do wydawnictwa jubileuszowego „Informatora”,
przy nieznacznych uzupełnieniach lub skrótach. Historia TPS była na
bieżąco zapisywana w „Biuletynach” i „Informatorach” TPS, a także
w dwóch wspomnianych publikacjach. W „Informatorze” nr 89 więcej miejsca poświęcono ostatnim 4 latom działalności TPS, niż wcześniejszym 31 latom.
Zdjęcia z dawnych działań Towarzystwa są. Wykonywało się wtedy
w ogóle mniej zdjęć niż współcześnie i mniej doskonałych technicznie. Wykonywali je dorośli członkowie TPS oraz uczniowie ze Szkolnych Kół TPS. Część tych zdjęć była przekazywana dla Zarządów
TPS. Zdjęcia znajdują się też w Kronice MK TPS w Liceum, przekazanej do TPS. Niektóre zdjęcia były zamieszczane w dawnych „Informatorach TPS”. Tymczasem z pierwszych 31 lat działalności TPS
w „Informatorze” nr 89 zamieszczone są tylko 3 zdjęcia (str. 21 i 22),
a z okresu od października 2012 r. zamieszczono 14 zdjęć. Ponadto
zdjęcia nagrobków odnowionych na Cmentarzu Parafialnym z funduszy zebranych podczas kwest, zamieszczone są z obu tych okresów,
począwszy od 2007 r.
Podana szacunkowa liczba członków TPS w ciągu 35 lat, z uwzględnieniem członków Młodzieżowych Kół TPS działających w szkołach,
jest mocno zaniżona. Dane liczbowe znajdują się w naszych publikacjach oraz w sprawozdaniach kolejnych Zarządów TPS, przedstawianych na Walnych Zgromadzeniach Członków. Przykładowo przytoczę
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niektóre liczby członków TPS z okresu pierwszych 15 lat działalności.
Wydawnictwo nasze miało tytuły „Biuletyn TPS”, „Informacja”, „Informator”. W tabeli występuje określenie „Informator”. Przy egzemplarzach bez numeru podany jest miesiąc i rok wydania.
Liczby uczniów członków MK TPS są zmienne ze względu na rotację uczniów w szkołach. W późniejszych latach powstało Koło TPS
w Zespole Katolickich Szkół oraz Koła w gimnazjach i szkołach podstawowych. (Dla usprawnienia działalności MK TPS, ze względu na
liczebność członków, w ciągu pierwszych 18 lat w Liceum działały
koła klasowe).
Uzupełnienie korekty „Informatora” nr 89 odnoszące się do str. 75,
2. akapit, które nie zostało włączone w tekst sprostowań.
Zapis: „Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny jest w dużej mierze zasługą […] osób, które przez lata z oddaniem pracowały na rzecz
TPS […]. Byli wśród nich m.in. […]”.
Uwaga: Wśród wymienionych 15 nazwisk Osób, zasłużonych dla
TPS, jest 14 Osób, które już na zawsze pożegnaliśmy, a pomyłkowo
zamieszczone jest nazwisko Jana Liskiewicza, który nadal jest aktywnie działającym członkiem. W dniu 18 czerwca 2017r. został wyróżniony tytułem „Zasłużony Członek TPS”.
Do kartek z historii TPS pragnę dodać, że po 5 latach naszej działalności, w grudniu 1986r. mieliśmy już zebrane 850 eksponatów do
przyszłego muzeum (Inf.XII1986), a do maja 1996r. zbiór eksponatów ewidencjonowanych wzrósł do 3050 (Inf.nr37).
Działalność TPS znają jego długoletni Członkowie i wiedzą jaki
jest jego dorobek w okresie 30 lat od powstania. Cytowane na początku artykułu 3 zdania z „Informatora” nr 89 niezasadnie umniejszają
osiągnięcia tego okresu. Wydawnictwa TPS są dostępne do zapoznania się z ich treścią w Sekretariacie Towarzystwa.
Tekst został opublikowany w oryginalnej formie, bez ingerencji Redakcji
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Nasze sprawy
APEL REDAKCJI: Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc
w odnalezieniu rękopisu pracy Henryka Różyckiego Krótka historia Skawiny. Obecnie TPS dysponuje maszynopisem tej pracy, a losy oryginału
są nieznane. Prosimy zatem o każdą wskazówkę dotyczącą tego tekstu.
12 sierpnia 2017 r.
W Domu Ludowym w Jurczycach Adam Woźniczka dokonał otwarcia wystawy poświęconej generałowi Józefowi Hallerowi i jego żołnierzom. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów Roku
Hallerowskiego. Wszystkie prezentowane na niej eksponaty są własnością pana Adama i stanowią zbiór oryginalnych pamiątek po Generale i jego żołnierzach. Należy tu wymienić: sztandar, złote pióra, kałamarz, mapę z zaznaczoną trasą, jaką przebył Generał, krzyż z 1923 r.,
przy którym odprawiane były msze święte, kredens i wiele innych
cennych przedmiotów. Zwiedzający byli pełni podziwu dla organizatora. Oprawę muzyczną zapewniła pani Maria Borowiecka, a piosenki patriotyczne wykonała działająca przy TPS grupa artystyczna
„Radośni”. Nie zabrakło również pysznych przekąsek, które przygotowały panie: Zosia, Grażynka, Stasia i pan Stanisław. Serdecznie gratulujemy panu Adamowi.
(E. T.)
13 września 2017 r.
W tym dniu, w samo południe grupa artystyczna „Radośni” pojechała
busem pana Adama Woźniczki do Wadowic, gdzie odbyła się uroczystość z okazji 25-tej rocznicy utworzenia Prywatnego Muzeum Polsko-Amerykańskiego „Hell’s Angel”. Właścicielem muzeum jest Zygmunt Kraus, który serdecznie powitał przybyłych gości, m.in.: emerytowanych lotników, młodzież szkolną z Zatora oraz dwóch żołnierzy amerykańskich stacjonujących na misji w naszym kraju. Zygmunt
Kraus w dużym skrócie opowiedział zebranym historię utworzenia
muzeum, wspomniał także o trudnościach ze strony państwa, z jakimi
boryka się do dziś. Następnie głos zabrał płk. pilot Stanisław Wojdyła — prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojsk RP, który zaapelował do wszystkich uczestników o za— 69 —

chowanie pamięci o lotnikach, którzy oddali życie za naszą ojczyznę.
Za oprawę artystyczną odpowiedzialna była działająca przy TPS grupa „Radośni”. Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej i wzruszającej atmosferze. Przy dużym ognisku do późnych godzin wieczornych
śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i ludowe.
(E. T.)
23 września 2017 r.
Zespół „Radośni” działający przy TPS wziął udział w V Jubileuszowym Przeglądzie Scenicznym Seniorów Małopolski „Starsi Panowie Dwaj” organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom
Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II w Krakowie. Przegląd, w którym uczestniczyło 360 seniorów i 22 zespoły sceniczne, odbył się w dniach 20–23 września br. w Muszynie-Złockiem. Nasz zespół po raz pierwszy uczestniczył w przeglądzie, prezentując samodzielnie przygotowane widowisko pod nazwą „Piosenki naszej młodości”. Podczas występu zaśpiewaliśmy m.in.: Parasolki,
Baiao Bongo, Wiśniowy sad, Serduszko puka, Wesoły pociąg. Śpiew urozmaicały scenki dobrane do treści piosenek. Występem tym staraliśmy
się udowodnić, że pomimo wieku wciąż czujemy się młodzi. W czasie naszego pobytu w Muszynie poznaliśmy wielu wspaniałych seniorów z różnych środowisk z Małopolski, którzy wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i włożyli ogromną pracę w przygotowanie się
do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu. Impreza była udana. Seniorzy wyjechali z Muszyny, podobnie jak my, bardzo zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia. Dziękujemy wspaniałym organizatorom
za możliwość uczestnictwa w imprezie i jednocześnie mamy nadzieję,
że spotkamy się za rok. Projekt był finansowany przy wsparciu województwa małopolskiego.
(C. K.)
19 października 2017 r.
W Szkole Podstawowej nr 3 w Skawinie miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej oraz spotkanie z uczniami klasy czwartej, którzy rozpoczęli rok szkolny w nowej placówce, powstałej po przekształceniu Gimnazjum nr 2 w Skawinie. W uroczystości, która przebiegła w podniosłej i miłej atmosferze, wzięli udział zaproszeni go— 70 —

ście, rodzice oraz uczniowie. Dyrektor szkoły pani Elżbieta Gutierrez
pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia. Pierwszoklasiści i „nowi”
uczniowie otrzymali legitymacje szkolne. Po uroczystości na wszystkich czekał poczęstunek. Nasze Towarzystwo reprezentowała Czesława
Kopeć i Marian Strzeboński. Uczniom życzymy dużo radości, uśmiechów i aby pobyt w szkole był najpiękniejszą przygodą w ich życiu,
pełną samych najlepszych ocen i wzorowego zachowania.
(C. K.)
25 października 2017 r.
Wielkie święto w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie — ceremonia ślubowania „pierwszaków”. Licznie
zgromadzeni goście mieli zaszczyt zobaczyć przyjęcie pierwszoklasistów do braci uczniowskiej. Dzieci z wielkim przejęciem powtarzały
słowa przyrzeczenia: „Wobec Szkoły, wobec Taty i Mamy — Przyrzekamy”. Splendoru uroczystości dodał przygotowany przez nauczycieli
występ artystyczny. W tym miejscu chcemy złożyć serdeczne gratulacje organizatorom, rodzicom, a szczególnie bohaterom tego dnia —
uczniom klas pierwszych. W imieniu Zarządu TPS życzenia pomyślności i samych celujących ocen złożyła Ewa Tarnopolska.
(E. T.)
26 października 2017 r.
W Pałacyku „Sokół” odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej
II Małopolskiego Konkursu Artystycznego im. Marii Grucy pt. „Morskie opowieści”, przygotowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie. „Ideą konkursu jest promowanie samorodnych talentów artystycznych osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie
z Małopolski” — mówi Stanisława Szczepaniak, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie. Prace nadesłano z całej
Małopolski, z aż 26 ŚDS-ów. Otrzymaliśmy ponad 90 prac namalowanych przez blisko 80 artystów. Konkurs przeznaczony był dla amatorów, często będących uzdolnionymi artystami, z których talenty wydobywają terapeuci. Wystawa połączona została z ogłoszeniem wyników konkursu i rozdaniem nagród. Wśród zachwyconych pracami
artystów znalazł się wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który zaproponował, aby obrazy wystawić w holu Małopolskiego Urzędu Woje— 71 —

wódzkiego. W tej jakże pięknej uroczystości uczestniczyły członkinie
TPS: Czesława Kopeć, Zofia Irlik, Janina Kwarciak i Ewa Tarnopolska.
(E. T.)
9 listopada 2017 r.
„Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów” to motto tegorocznej Wieczornicy Niepodległościowej zorganizowanej po raz dziewiąty w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zaproszonych gości przez panią dyrektor Anitę Karczewską. Byli wśród nich: wojewoda małopolski Piotr
Ćwik, przedstawiciele władz gminy, powiatu, instytucji oraz organizacji zaprzyjaźnionych i współpracujących ze szkołą. Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu
państwowego i hymnu Skawiny. Następnie złożono wieńce pod tablicą poświęconą pamięci Stanisława Klimasa, mieszkańca Korabnik,
więzionego w Ostaszkowie i zamordowanego przez NKWD w Twerze
w 1940 r. Wydarzenie uświetniły występy dzieci, które były wyjątkową, wzruszającą oraz niezapomnianą lekcją patriotyzmu i historii, zarówno dla nich, jak i wszystkich zgromadzonych. Dziękujemy za zaproszenie TPS, które reprezentowała Czesława Kopeć.
(C. K.)
9 listopada 2017 r.
„Dyrektor Szkoły, Rodzice, Uczniowie i Wychowawcy klas I Szkoły
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Skawinie serdecznie zapraszają
na uroczystość Pasowania na Ucznia”. Takie zaproszenie otrzymał Zarząd TPS. Mieliśmy okazję złożyć życzenia i gratulacje pierwszoklasistom oraz ich rodzicom, licznie zgromadzonym na tej uroczystości. Nasze Towarzystwo reprezentowały: Wanda Pabian i Ewa Tarnopolska.
(E. T.)
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