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Stanisław Grodecki

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TPS
ZA ROK 2018
Nasze Towarzystwo na dzień 31 grudnia 2018 r. liczyło 114 członków
zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego członka wspierającego, którym jest Miasto i Gmina Skawina. To w głównej mierze
dzięki składce członka wspierającego TPS posiada środki finansowe na
prowadzenie działalności.
W roku 2018 Zarząd podjął uchwałę o wykluczeniu na podstawie
§ 13 pkt b naszego statutu pięciu członków TPS. Ponadto w związku z brakiem możliwości nawiązania kontaktu wykluczone z grona
członków TPS zostały trzy kolejne osoby. Jedna osoba złożyła pisemną
rezygnację. Cztery zmarły. W roku 2018 r. do naszego Towarzystwa
dołączyła jedna osoba. Na dzień 31 grudnia 2018 r. osiem osób zalegało ze składkami członkowskimi. Trzy są zwolnione z opłacania składek.
Aktualny skład Zarządu TPS przedstawia się następująco: Stanisław
Grodecki — Przewodniczący, Anna Kudela — zastępca Przewodniczącego, Ewa Tarnopolska — zastępca Przewodniczącego, Czesława
Kopeć — sekretarz, Zofia Płonka — skarbnik. Członkowie Zarządu
to: Wanda Pabian, Paweł Lipowczan oraz Marian Strzeboński. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej jest Jadwiga Raczyńska, członkowie
to: Krystyna Galacińska, Krystyna Droździewicz, Katarzyna Polek,
Danuta Racułt, z kolei przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego jest Halina Lech, a członkowie to Jan Liskiewicz i Bolesław Jamróz.
W roku 2018 Towarzystwo realizowało zadania statutowe oraz zadania przyjęte w planie pracy. Odbyło się dziewięć posiedzeń Zarządu,
podczas których omawiano bieżącą działalność oraz podejmowano
decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem Towarzystwa. Poniżej
przedstawiamy najważniejsze wydarzenia w okresie sprawozdawczym.

przedstawiciele współpracujących z nami organizacji, strażacy z OSP
Skawina II-Korabniki, harcerze z ZHR, młodzież szkolna z Liceum
Ogólnokształcącego i Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie. Zebrano
łącznie kwotę 10 356,37 zł, 3 eur i 5 kor. czes. (w tym na cmentarzu
parafialnym w Skawinie — 8262,76 zł, a na cmentarzu komunalnym
w Korabnikach — 2101,61 zł). Koordynatorem XII Kwesty był Zarząd
TPS. W 2018 r. renowacji poddano nagrobek Jana Janika z początku
XX w. Ten zapomniany zabytek architektury cmentarnej stał zniszczony,
zaniedbany, zarośnięty chwastami i zasłonięty gałęziami nieopodal
kaplicy na cmentarzu parafialnym w Skawinie. Koszt renowacji to
9451 zł. Wygląd nagrobka przed renowacją oraz po niej daje pełen
obraz naszej pracy. Bez tych działań najstarsze zabytki cmentarne
niebawem uległyby całkowitej degradacji.
II. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
W roku 2018 TPS zrealizował dwa projekty.
1. Projekt „Igrzyska aniołów” był realizowany wspólnie przez Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie oraz Towarzystwo Przyjaciół Skawiny.
Ogólna wartość projektu  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  20 000,00 zł
Kwota dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Skawina  .   .   .   .   .   .  15 000,00 zł
Wkład finansowy TPS   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
0,00 zł
Wkład finansowy partnerów  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5000,00 zł

W zbiórce publicznej wzięło udział około 100 osób. Byli wśród nich:
przedstawiciele władz samorządowych, osoby publiczne z naszej gminy,

2. Projekt: „Informator TPS”
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny kontynuuje wydawanie „Informatora”.
Zadanie to jest współfinansowane z budżetu Urzędu Miasta i Gminy
Skawina. W 2018 r. ukazały się trzy numery, każdy w nakładzie 500
egzemplarzy. Projekt jest realizowany w ramach gminnego konkursu
„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. W skład Zespołu
Redakcyjnego wchodzą obecnie: Stanisław Grodecki, Anna Kudela,
Ewa Tarnopolska, Marian Strzeboński i Mariusz Tarnopolski. Publikujemy (jak dawniej) głównie teksty o tematyce historycznej oraz
artykuły związane z kulturą regionu. Informujemy również o wszyst-
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I. XII KWESTA NA RENOWACJĘ NAGROBKÓW NA SKAWIŃSKICH CMENTARZACH

kich wydarzeniach dotyczących TPS. Wszystkie archiwalne numery,
wraz ze spisem treści, są dostępne w wersji elektronicznej na stronie
internetowej TPS.
Wartość projektu  .  .  .  .  .
Kwota dotacji z Urzędu Miasta
Wkład osobowy (wolontariat)  .
Wkład finansowy TPS  .  .  .

 .  .  .
i Gminy
 .  .  .
 .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .
Skawina  .   .   .   .   .   . 
 .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .

22 307,10
9000,00
9000,00
307,10

zł
zł
zł
zł

III. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA
1. W roku 2018 TPS wziął udział w Skawińskim Święcie Organizacji Pozarządowych. Impreza odbyła się 2 września na terenie Parku
Miejskiego w Skawinie. Organizatorem wydarzenia była Skawińska
Rada Działalności Pożytku Publicznego. Udział wzięło 27 organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Skawina, które zaprezentowały swoją
działalność licznej grupie zainteresowanych skawinian. TPS przedstawił swoją działalność wydawniczą oraz osiągnięcia grup działających
przy naszym stowarzyszeniu. Wystąpiła grupa artystyczno-wokalna
„Radośni”, a grupa plastyczna przygotowała warsztaty edukacyjne oraz
wystawę obrazów.
2. W roku 2018 poczet sztandarowy TPS w składzie: Stanisław Lupa,
Zofia Płonka i Ewa Tarnopolska uczestniczył w obchodach święta
Konstytucji 3 maja.
3. Nasza strona internetowa uzupełniana jest na bieżąco. Czyta ją wiele
osób spoza naszego Towarzystwa, co potwierdza ilość korespondencji
mailowej, jaka do nas dociera od osób niezwiązanych z TPS, a zainteresowanych naszą działalnością.
4. W grudniu 2018 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe
naszego Towarzystwa. Oprawę artystyczną zapewniła działająca przy
TPS grupa artystyczno-wokalna „Radośni”.

w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W zeszłorocznej sztafecie
TPS reprezentował zespół w składzie: Jan Wsołek, Kacper Tarnopolski,
Stanisław Grodecki i Bolesław Jamróz.
6. W ramach działalności bieżącej TPS w 2018 r. współpracował
z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami. Za szczególnie owocną
można uznać współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasz Radziszów”,
Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krzęcińskiej, z Towarzystwem
Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast, Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół
Wieliczki”, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury, a także z wieloma placówkami oświatowo-kulturalnymi, spośród których wymienić
należy: Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie, Miejską Bibliotekę
Publiczną w Skawinie, Szkołę Podstawową nr 4 w Korabnikach, Szkołę
Podstawową nr 2 w Skawinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie, Szkołę Podstawową w Krzęcinie, Szkołę Podstawową
w Pozowicach, Liceum Ogólnokształcące, Szkołę Podstawową nr 1
w Skawinie i Zespół Katolickich Szkół w Skawinie.
Ponadto w odpowiedzi na liczne zaproszenia ze strony placówek
oświatowych braliśmy udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą,
popularyzując wiedzę historyczną oraz promując lokalną tradycję.
III. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA
W roku ubiegłym przy TPS działały trzy grupy nieformalne: Koło
Robótek Ręcznych „Razemkowo” pod kierownictwem Agaty Lasek,
grupa artystyczno-wokalna „Radośni”, której opiekunem jest Adam
Woźniczka, oraz grupa artystyczno-plastyczna, działania której koordynuje Marian Strzeboński.
IV. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

5. Tradycją TPS stał się udział naszej reprezentacji w sztafecie honorowej organizowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Współpraca TPS z lokalnymi mediami była bardzo owocna. Informacje
o projektach realizowanych przez nasze Towarzystwo i wydarzeniach,
w których braliśmy udział, ukazywały się w 2018 r. w „Dzienniku
Polskim”. Radio WAWA poświęciło swój czas antenowy na prezentację
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wywiadów i informacji dotyczących działalności naszego Towarzystwa.
Również Telewizja Skawina emitowała materiały związane z TPS.
Byliśmy także często obecni na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Skawina.
W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy
poświęcili swój czas dla TPS. Równie gorąco dziękujemy wszystkim
tym, którzy wzięli udział w prowadzonej przez nas tradycyjnej już
kweście na renowację zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach. Dziękujemy również tym, którzy zaangażowali się w organizację
wszystkich uroczystości, spotkań i imprez okolicznościowych.
Sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu Zarządu TPS w dniu
10 kwietnia 2018 r. i przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym w dniu 2 czerwca 2019 r.
Zgromadzeni członkowie TPS jednogłośnie udzielili Zarządowi
absolutorium z jego działalności w roku 2018.

Stanisław Grodecki

WSPOMNIENIE O KAZIMIERZE SKAŁUBIE
12 kwietnia 2019 r. odeszła od
nas na zawsze Kazimiera Skałuba, wieloletni i aktywny członek
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Kazimiera Skałuba urodziła się
w 1941 r. w Wielopolu Skrzyńskim na Podkarpaciu. W 1963 r.
ukończyła studia matematyczne
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach i zamieszkała
w Skawinie, gdzie rozpoczęła pracę zawodową w Liceum Ogólnokształcącym. W marcu 1986 r.
uzyskała tytuł doktora nauk
matematycznych w zakresie dydaktyki, a rok później zdobyła
III stopień specjalizacji zawodo- dr Kazimiera Skałuba (1941–2019)
wej, nadany przez Główną Komisję Kwalifikacyjną w Warszawie. W czasie pracy w Liceum pełniła
funkcję wizytatora metodyka matematyki w Kuratorium Oświaty
i Wychowania w Krakowie (wrzesień 1975–sierpień 1979 r.). Później
była zastępcą dyrektora ds. Liceum w nowo powstałym Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Skawinie. Po rozwiązaniu ZSO została wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Liceum do 1991 r. Przez 11 lat
pracowała także jako nauczyciel akademicki. Po ponad 37 latach pracy
w Liceum przeszła na emeryturę.
Uroczystość pogrzebowa odbyła się 15 kwietnia 2019 r. w kościele
parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny w Wielopolu Skrzyńskim
koło Ropczyc. Po mszy św. nastąpiło odprowadzenia Zmarłej na
miejsce wiecznego spoczynku. Śp. Kazimiera Skałuba spoczęła na
Cmentarzu Starym w Wielopolu Skrzyńskim.
W tej smutnej uroczystości uczestniczyli rodzina i bliscy śp. Kazimiery, a także liczna grupa przedstawicieli środowisk związanych ze
—9—

zmarłą w okresie jej działalności w Skawinie. Byli obecni znajomi,
delegacja Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Skawinie
oraz reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego. Obecna była również
kilkuosobowa delegacja Towarzystwa Przyjaciół Skawiny ze sztandarem udekorowanym czarnym kirem. W imieniu członków TPS swoją
wieloletnią koleżankę i współpracowniczkę pożegnał Przewodniczący
Zarządu Stanisław Grodecki słowami:
W ubiegły piątek dotarła do Towarzystwa Przyjaciół Skawiny tragiczna informacja.
W tym dniu cała społeczność naszego Towarzystwa poniosła niepowetowaną stratę:
odeszła od nas na zawsze koleżanka Kazimiera Skałuba. Z głębokim żalem pochylamy się nad tą trumną, składając ostatni ziemski hołd śp. Kazimierze.
Śp. Kazimiera nie pochodziła ze Skawiny, ale zamieszkała w niej w 1963 r. po ukończeniu studiów matematycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach.
Objęła wtedy posadę nauczyciela matematyki w skawińskim Liceum Ogólnokształcącym. Zapewne polubiła nasze miasto, bo nie tylko pozostała w nim przez całe
swoje życie, ale włożyła wiele trudu, pracy i pomysłowości w rozwój skawińskiej
kultury i oświaty.
Pracowita i ambitna, mimo licznych obowiązków rodzinnych i zawodowych ciągle doskonaliła i dokształcała się. Efektem tego było uzyskanie tytułu doktora
nauk matematycznych. Przez wiele lat była wizytatorką metodyczną Kuratorium Oświaty w Krakowie. W latach 1982–1991 była dyrektorem skawińskiego
Liceum. Przez kilkanaście lat pracowała także jako nauczyciel akademicki w WSP
w Krakowie.
Śp. Kazimiera Skałuba związana była z Towarzystwem Przyjaciół Skawiny niemal
od początku naszego istnienia. Jego członkiem została już w 1981 r. Przez ponad
25 lat aktywnie uczestniczyła w działalności organów statutowych naszego Stowarzyszenia, najpierw jako członek Zarządu, a później członek Komisji Rewizyjnej.
Kiedy była pedagogiem, a później dyrektorem skawińskiego Liceum dbała o popularyzację idei regionalizmu wśród skawińskiej młodzieży. Z jej inicjatywy w styczniu 1983 r. powstało w Liceum pierwsze młodzieżowe szkolne koło TPS. Było
ono pierwowzorem dla późniejszych kół TPS w wielu skawińskich szkołach.
W przedinternetowej rzeczywistości działania szkolnych kół TPS takie jak: gazetki,
kroniki, konkursy historyczne dobrze służyły edukacji regionalnej i tworzeniu więzi
emocjonalnej młodzieży z ich Małą Ojczyną.
Śp. Kazimiera prowadziła także działalność publicystyczną. W wydawanych przez
nas „Informatorach” można znaleźć wiele jej artykułów oraz wierszy.
Do końca życia aktywnie współpracowała z Małopolskim Związkiem Regionalnych
Towarzystw Kultury, publikując w ich wydawnictwach artykuły popularyzujące regionalizm i dokonania TPS.
Za jej codzienną pracę społeczną na rzecz tych organizacji została wyróżniona
w 2011 r. tytułem „Zasłużony członek TPS”, a w 2018 r. Rada Krajowa Ruchu
Stowarzyszeń Regionalnych nadała jej medal im. Aleksandra Patkowskiego.
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Poczet sztandarowy TPS podczas uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Wielopolu Skrzyńskim na Podkarpaciu

Dziękujemy Ci Kazimiero za wiele lat wspólnej pracy. Wpisałaś się na trwałe
w historię naszego Stowarzyszenia oraz historię Skawiny. Byłaś pracowitym i szlachetnym człowiekiem. Zapamiętamy Cię jako wspaniałą Koleżankę. Pozostaniesz
w naszych myślach i sercach na zawsze…
Żegnamy Cię Droga Kazimiero… Spoczywaj w pokoju… Ufamy, że Bóg wynagrodzi Ci trud i troskę o Rodzinę i wychowanie młodzieży oraz Twoją działalność
społeczną.
Cześć Twojej pamięci!

Rodzinie i bliskim śp. Kazimiery Skałuby w imieniu wszystkich
członków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny składam wyrazy serdecznego współczucia.
— 11 —

Stanisław Grodecki

PAMIĘCI BOLESŁAWA JAMROZA
27 maja br. minęła 75. rocznica rozstrzelania przez Niemców
w Krakowie przy ul. Botanicznej Bolesława Jamroza — skawinianina, patrioty, żołnierza,
strażaka, uczestnika ruchu oporu w czasie II wojny światowej.
25 maja 2019 r. na skawińskim
Rynku odbył się uroczysty Apel
Pamięci poświęcony tej tragicznej rocznicy. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci Rady Miejskiej, strażacy OSP Skawina I,
której członkiem przez wiele lat
w czasach wojennych był Bolesław Jamróz, harcerze ze Związku Bolesław Jamróz (1901–1944)
Harcerstwa Polskiego oraz mieszkańcy miasta. Podniosłego charakteru uroczystości nadała obecność
pocztów sztandarowych Rady Miejskiej, OSP Skawina I oraz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Uroczystość prowadził Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie Czesław Gąsiorowski. Najważniejszymi jednak
gośćmi były dzieci zamordowanego przez hitlerowców Bolesława Jamroza: córka Danuta Pawelec wraz ze swoją rodziną oraz syn — również
Bolesław Jamróz. To właśnie on wygłosił mowę okolicznościową.

Delegacja władz samorządowych Skawiny składa wieniec przed tablicą upamiętniającą
Bolesława Jamroza. Od lewej: zastępca burmistrza Witold Grabiec, przewodnicząca
Rady Miejskiej Ewa Masłowska oraz burmistrz Norbert Rzepisko.

Serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość
poświęconą 75. rocznicy rozstrzelania przez Niemców mojego Ojca,
Bolesława Jamroza, komendanta OSP Skawina, za działalność w Ruchu
Oporu. To wydarzenie miało miejsce bardzo dawno temu, toteż jest

coraz mniej osób, które pamiętają tamte mroczne czasy. Przywilejem, ale
i obowiązkiem odchodzącego pokolenia jest przekazanie młodzieży jak
najwięcej wiedzy o tamtych okupacyjnych latach, gdy przeżycie każdego
kolejnego dnia było dużym wyzwaniem. Panował głód, wszystko było na
kartki, a wykształcenie dzieci ograniczało się do nauki czytania i pisania.
Niemcy uważali, że Polakom taka wiedza wystarczy. Na ulicy nikt nie
czuł się bezpieczny. Groziły łapanki i wywóz na roboty do Niemiec lub
do obozu koncentracyjnego. Trzeba było dużej odwagi, aby w takich
warunkach walczyć z okupantem i działać w konspiracji na rzecz wolnej Polski. Polski, za którą zginął druh komendant Bolesław Jamróz.
Wychowanie społeczeństwa w duchu patriotycznym i przekazywanie kultywowanych przez pokolenia tradycji jest niesłychanie ważne.
Rozumie to gmina Skawina, która słynie z patriotycznego wychowywania młodzieży. Wasza obecność tutaj świadczy o tym. Jest to przede
wszystkim zasługa grona pedagogicznego szkół, a także rodziców,
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wychowanych w tym duchu. Bardzo wam za to dziękuję. Dziękuję
także strażakom z OSP Skawina za pamięć o moim Ojcu. Na budynku strażnicy, z inicjatywy śp. druha Mariana Pajączkowskiego, została
wmurowana tablica pamiątkowa, a w sali tradycji wisi jego portret.
Strażacy szczycą się tym, że w ich szeregach był taki bohater.
[Ojciec] urodził się pod zaborem austriackim. W wieku 5 lat
rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Był wyjątkowo zdolny. Najzdolniejszy ze swojego licznego rodzeństwa. W wieku 10 lat wstąpił
do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Grał na skrzypcach, rysował i malował. Odnawiał freski w kościele w Ciężkowicach
k. Jaworzna. W roku 1920, w wieku 19 lat, na ochotnika wstąpił do
wojska i walczył na froncie podczas wojny polsko-bolszewickiej. Był
telegrafistą w 12. Dywizji Piechoty. Po powrocie z wojska rozpoczął
naukę w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Po zakończeniu nauki — jako technik elektryk — podjął pracę
w cementowni „Szczakowa”, a później w Zakładzie Bieli Cynkowej
„Niedzieliska”. Cały czas aktywnie działał w „Sokole”. Tam zaprzyjaźnił się z dyrektorem szkoły podstawowej w Szczakowej, Józefem Hachorkiewiczem, pochodzącym ze Skawiny, i Franciszkiem Guzikiem,
nauczycielem w tej szkole, pochodzącym z Korabnik. Ta wieloletnia

przyjaźń zaowocowała utworzeniem w czasie okupacji hitlerowskiej
w Skawinie Batalionu Armii Krajowej „Biedronka”, którego dowódcą
został Franciszek Guzik, intendentem Józef Hachorkiewicz, a szefem
kancelarii sztabu Batalionu — Bolesław Jamróz. Łatwiej było im tego
dokonać, ponieważ wieloletnia znajomość i wychowanie patriotyczne
w „Sokole” były podstawą wzajemnego zaufania.
W czasie kryzysu gospodarczego w 1933 r. stracił pracę w Zakładzie Bieli Cynkowej. Otworzył wtedy własną firmę pod nazwą
„Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny dla Instalacji Siły i Światła”. Zatrudniał dwóch pracowników. Jego hobby była fotografia
i radiotechnika. Kupował w Katowicach lampy radiowe i inne części,
a następnie montował z nich radioodbiorniki. Trzeba nadmienić, że
w tamtych czasach radioodbiorniki były rzadkością i były bardzo
drogie.
Wiosną 1938 r. przeniósł się z rodziną do Skawiny, ponieważ dostał tu posadę kierownika Zakładu Elektrycznego. Zakład zajmował
połowę budynku obecnej strażnicy OSP. W drugiej części budynku
mieścił się garaż dla ręcznej pompy strażackiej i inny sprzęt gaśniczy.
[Ojciec] elektryfikował dzielnice Skawiny, m.in. Ogrody. W tym
okresie został komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej. Wtedy
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Tablica pamiątkowa poświęcona Bolesławowi Jamrozowi w Skawinie
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Skawina liczyła niecałe 4 tys. mieszkańców i prawie wszyscy się znali.
Wkrótce Ojciec zaskarbił sobie ich sympatię dzięki swojej otwartości
i chęci niesienia pomocy innym. W pierwszych dniach wojny podjął
się przechowania szkolnych map na poddaszu budynku straży, za
pospiesznie wymurowaną ścianką. Ponieważ do Skawiny przywiózł
swoje trzy radioodbiorniki, prowadził na nich nasłuch radiowy BBC
z Londynu. Wiadomości były roznoszone ustnie wśród Skawinian
i podnosiły na duchu mieszkańców, pozwalając im przetrwać trudne
czasy. Jeden odbiornik był schowany w pompowni przy budynku
straży, drugi w magazynie zakładu elektrycznego, a trzeci w naszym
domu, w pokoju, pod podłogą przy piecu. Po aresztowaniu Ojca
7 maja 1944 r. odbiorniki trzeba było zlikwidować, ponieważ obawiano się dokładnych rewizji. Za posiadanie odbiornika groziła śmierć.
Hieronim Rusin i Helena Chmielek, właścicielka restauracji w Rynku
i matka Stanisława Chmielka, zasłużonego Skawiniaka, usunęli radio
z pompowni. Pracownicy zakładu elektrycznego Stanisław Fidziński
i Aleksandra Moll — wynieśli radio z zakładu i utopili w Skawince.
Ten sam los spotkał trzecie radio. Moja mama wsadziła je do głębokiego wózka dziecięcego, mnie położyła na wierzchu i tak dotarliśmy do Skawinki. Miałem wtedy rok i niestety nie pamiętam tego
wydarzenia. Po aresztowaniu Ojca wśród jego znajomych i członków
organizacji panowało ogromne napięcie. Był szefem kancelarii sztabu
Batalionu i znał wszystkich. Bali się tego, że może nie wytrzymać
tortur na Gestapo przy ulicy Pomorskiej w Krakowie i wyda Niemcom
wszystkich członków organizacji. Pomimo tortur nikogo nie wydał.
Nie było dalszych aresztowań w tym okresie.
Na dwa dni przed aresztowaniem zorganizował spotkanie z druhami
strażakami. Prawie wszyscy byli wtedy członkami Ruchu Oporu. Było
to prawdopodobnie z okazji pierwszej rocznicy moich urodzin — długo oczekiwanego syna. Według relacji śp. druha Jana Palichleba Ojciec
był jakiś inny, zmieniony. Powiedział tak:
„W najbliższym czasie coś się może wydarzyć. Ale wy się nie
martwcie. Ja to wszystko biorę na siebie”. Z tego wynika, że otrzymał
informację o tym, że będzie aresztowany. Mógł uciec i ukryć się gdzieś.
Niestety miał rodzinę. Żonę i czwórkę małych dzieci. Postanowił poświęcić się, aby rodzina przeżyła. W przeciwnym razie czekałby nas
obóz w Oświęcimiu i śmierć.
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Tablica upamiętniająca miejsce straceń w Krakowie

Młodzież skawińska odwiedza wystawę poświęconą Bolesławowi Jamrozowi

Wkrótce pojawił się w Skawinie plakat BEKANNTMACHUNG
z nazwiskami, w tym [z nazwiskami] 40 osób rozstrzelanych 27 maja.
Nazwisko Ojca było na nim nieco zmienione, ale wiadomo było, że to
on — „elektromonteur aus Skawina”.
Według naocznego świadka egzekucji przy ulicy Botanicznej w Krakowie, Tadeusza Grzesło, wyprowadzano ich z samochodu po 10 osób.
Ręce mieli związane z tyłu. Usta zaklejone plastrami, aby nie mogli
krzyczeć. Młody oficer SS, po salwie plutonu egzekucyjnego, chodził
pomiędzy ciałami i dobijał z pistoletu tych, którzy jeszcze się ruszali.
Bolesław Jamróz zostawił wdowę z czwórką małych dzieci. Tutaj
trzeba uczciwie powiedzieć, że najtrudniejsze chwile przeżyliśmy
dzięki ofiarnej pomocy Skawiniaków. Dziękuję za to w imieniu swoim
i rodziny. Moja siostra Danuta, która wtedy miała 11 lat i doskonale
zapamiętała lata przeżyte w Skawinie, przygotowała publikację dotyczącą tego okresu pt. Moje skawińskie wspomnienia. Opracowanie to
znajduje się w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Ukazywało się ono także w odcinkach w miesięczniku „Gazeta Skawińska”,

w okresie od października 2001 do czerwca 2002 r. [W lipcu 2019 r.
ukazało się w postaci książkowej, staraniem TPS — S. G.].
Na zakończenie życzę wszystkim obecnym zdrowia, szczęścia i życia
w pokoju. I abyście nigdy nie musieli dokonywać takich wyborów, jakie
stały się udziałem mojego Ojca pod koniec jego dni, zanim zginął
męczeńską śmiercią za wolną Polskę. Cześć jego pamięci!
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Zdjęcia pochodzą z archiwum Bolesława Jamroza

Janusz Birówka

ŚMIERĆ NIEWINNEGO CHŁOPCA.
ODKRYTE LOSY JURECZKA KANARKA
We wrześniu 2012 r. napisałem krótki artykuł na podstawie wspomnień
p. Kazimierza Wasyla, radziszowianina, dziś mieszkańca Krakowa.
Podzielił się on ze mną tragicznymi wspomnieniami z okresu II wojny
światowej, które bardzo wryły się w jego pamięć. Tekst zatytułowałem
Śmierć niewinnego chłopca i opublikowałem na stronie internetowej:
www.naszradziszow.com 9 maja 2013 r. W tym samym roku ukazał
się on również w 78. numerze „Informatora” wydawanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Epizod, który miał miejsce latem
1943 r. na Podlesiu w Radziszowie, bardzo mnie poruszył, ponieważ
mój młodszy syn miał wówczas 7 lat, tyle, ile zamordowane w imię
nazistowskiej ideologii dziecko, bohater mojego artykułu. Zadziałała
moja wyobraźnia i nie dawała mi spokoju. Utrata kochanego dziecka
jest wielkim ciosem dla każdego rodzica i zawsze rodzi się w nas bunt,
bez względu na to, czy dziecko traci życie w wyniku choroby czy wypadku. Tak samo śmierć rodziców jest traumą dla dziecka i naznacza
młodego człowieka na całe życie.		
Bohater mojego artykułu miał na imię Jurek i był zwyczajnym
chłopcem, ale odmówiono mu prawa do życia, ponieważ miał żydowskie pochodzenie. Żal mi tego pięknego dziecka o blond włosach
i niewinnym spojrzeniu, utrwalonym na fotografii. Trzeba przyznać po
tylu latach od jego śmierci, że mordercy byli wyzuci z uczuć i pozbawieni jakichkolwiek odruchów moralnych. Byli wykonawcami planów
III Rzeszy, realizatorami bezdusznych przepisów prawa i działali bez
wyobraźni, wykonując ślepo rozkazy. Zastanawiałem się, jak się czuł
ten niemiecki morderca, czy później wspominał chwilę, gdy śmiercionośna kula z jego karabinu trafiała w bezbronnego, małego chłopca?
Czy to wydarzenie wpłynęło na jego kontakty z innymi dziećmi? Czy
sam miał dzieci? Czy byli jeszcze jacyś inni pomocnicy tej zbrodni?
Na te pytania do dziś nie ma odpowiedzi i tak już pewnie pozostanie.
Tych, którzy mogliby coś na ten temat powiedzieć, nie ma już wśród
nas. Bez względu jednak na wszystko nie wolno zapominać o tym
dziecku i o tym, co je spotkało, co stało się z jego najbliższymi. Byli
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Jureczek Kanarek oraz jego rodzice Elza i Ignacy

oni przecież ofiarami zbrodniczej, nazistowskiej ideologii. Uważam,
że trzeba ujawniać takie wydarzenia i upowszechniać o nich wiedzę,
by uświadamiać i ostrzegać ludzi. Takie bestialstwa nie powinny się
już nigdy powtórzyć. Bestialstwa, bo jak wspominała babcia p. Renaty
Płonki z Podlesia, mieszkająca w najbliższym sąsiedztwie państwa
Wasylów, zbrodniarz kolbą karabinu jeszcze rozbił dziecku głowę
i kazał je pochować w miejscu, gdzie zginęło, na skraju lasu, tuż przy
dzisiejszej ul. Nad Pasieką.
O tym wydarzeniu z 1943 r. jako pierwsza opowiedziała mi p. Stanisława Rak — radziszowianka, z którą się zaprzyjaźniłem i spędziłem
wiele godzin, rozmawiając i wspominając przeszłość naszej rodzinnej
wsi. Ponieważ p. Rak nie znała szczegółów, odesłała mnie do p. Kazimierza Wasyla, kolegi mojego taty, a zarazem ojca nieżyjącego już
mojego kolegi Krzysztofa Wasyla, z którym pracowałem przez kilka
lat. Jurek, bohater mojego artykułu, wraz z mamą i babcią do czasu
wsypy i tragicznej śmierci mieszkał w jego rodzinnym domu. Rozmowa
z p. Kazimierzem przebiegała spokojnie, bez niepotrzebnej nieufności
czy skrępowania. Pan Kazimierz opowiadał o swoim dzieciństwie. Na
jego twarzy dostrzec można było trwogę, przerażenie, ale też uśmiech.
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Takie było przecież jego dzieciństwo w okresie okupacji. Gdy wspominał wspólne zabawy z Jurkiem i swoim rodzeństwem, co chwilę
uśmiechał się, nabierał rumieńców, ale gdy doszliśmy do tragicznego
dnia z lata 1943 r., wyraźnie posmutniał. Rodzinie p. Kazimierza
groziła przecież wówczas śmierć za pomoc Żydom. Ponadto wszyscy
domownicy, nie wyłączając dzieci, stali się naocznymi świadkami rozstrzelania Jurka tak blisko ich domu. W czasie tych wspomnień głos
p. Wasyla nieraz się łamał, a z oczu ciekły łzy. Tamte wydarzenia na
zawsze wpisały się w jego pamięć. Jak twierdził, tego nie da się nigdy
zapomnieć. To jego trudna, osobista historia.
Tym, którzy nie czytali mojego tekstu z 2012 r., wyjaśnić trzeba, że
ukrywające się na Podlesiu kobiety z dzieckiem zostały przez kogoś
wydane służbom okupacyjnym. Do domu państwa Wasylów, gdzie
znalazły schronienie, przyszedł niemiecki żołnierz w towarzystwie
granatowego policjanta. Po przesłuchaniu domowników oraz gości
funkcjonariusze zabrali obie kobiety, czyli matkę i córkę — mamę
Jureczka, rozstrzelali je na tyłach radziszowskiego cmentarza i tam
pozostawili. To wydarzenie zapamiętał też inny radziszowianin —
p. Tadeusz Tosza, który miał wówczas około 11 lat i mieszkał z rodzicami blisko cmentarza. W czasie rozmów ze mną na temat wydarzeń
z okresu II wojny światowej w Radziszowie wspominał, że kobiety
leżały w miejscu, gdzie je rozstrzelano, przez dłuższy czas, przykryte
tylko badylami. Terror niemiecki paraliżował normalne życie ludzi.
Wszystko musiało być wykonywane na rozkaz. Najprawdopodobniej
po kilku dniach wydano rozkaz, by pochować ciała owych kobiet.
W ten sposób okupanci budzili strach i zmuszali do posłuszeństwa
mieszkańców zajętych terenów. Ze wspomnień p. Tadeusza wynika,
że babcia i mama Jureczka zostały pochowane na skraju cmentarza,
od strony rzeki. Po Jurka oprawca wraz z towarzyszącym mu tym
samym policjantem wrócili po kilku dniach. Szybko wywabili go
z grona dzieci państwa Wasylów i obiecali, że zaprowadzą do babci
i mamy. Chłopiec odłączył się od grupy i sam do nich podbiegł. Jak
każde dziecko uwierzył w słowa starszych, a na dodatek zapewne bał
się o najbliższych i zwyczajnie za nimi tęsknił. Oprawcy zaprowadzili
go zaledwie kilkanaście metrów od domu Wasylów na skraj lasu, tuż
za drogą, gdzie padły śmiercionośne strzały. Ten huk na całe życie
zapamiętała p. Stanisława Rak.

Swój artykuł z 2012 r. zakończyłem apelem do czytelników, by
podzielili się wiedzą na temat tamtych wydarzeń, jeśli tylko ją posiadają. W tej historii było bardzo wiele białych plam, które chciałem
wypełnić treścią. Nie znałem wtedy tożsamości Jurka, nie wiedziałem,
jak wyglądał. Najstarsi mieszkańcy Podlesia pytani przeze mnie o tę
historię nie mieli żadnej wiedzy, ponieważ byli wówczas na ogół
dziećmi. Pomimo tych białych plam mój artykuł wzbudził duże zainteresowanie w Radziszowie, był przedmiotem różnych dyskusji.
Jakże wielkim zaskoczeniem dla mnie było, gdy w 2014 r. odebrałem
telefon od starszego pana, który powiedział, że znał osobiście małego
Żyda zamordowanego w radziszowskim lesie i chętnie mi o nim opowie. Dodał, że był najlepszym kolegą Jerzyka i ma wiele wspomnień
z dzieciństwa związanych z nim oraz z jego najbliższymi krewnymi.
Okazało się, że losy kolegi Jurka, krakowianina z pochodzenia,
zatoczyły koło. Po przejściu na emeryturę starszy pan przeniósł się do
Radziszowa, miejsca, gdzie zamordowano jego przyjaciela sprzed lat.
Wcześniej sporo czasu spędził w rodzinnym mieście Krakowie, gdzie
się uczył, a potem wykładał w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego (obecnie Akademii Wychowania Fizycznego). Następnie wyjechał
za granicę. Pracował w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim,
najpierw w Stanach Zjednoczonych przez 3 lata, a potem w Australii przez kolejne 24 lata. Po powrocie do kraju trafił na Podlesie do
Radziszowa i zamieszkał u przyjaciół. Pewnego dnia przeczytał mój
krótki artykuł o Jurku na stronie internetowej Stowarzyszenia „Nasz
Radziszów” i tym samym znalazł odpowiedź na dręczące go pytanie
o losy kolegi z dzieciństwa, którego szukał po wojnie w Radziszowie
wraz z księdzem Kazimierzem Suderem, wówczas młodym człowiekiem, seminaryjnym kolegą Karola Wojtyły. Niestety poszukiwania te
zakończyły się fiaskiem. Jak wspominał p. Stanisław, zjeździli na motocyklu cały Radziszów wzdłuż i wszerz, ale nikt im nie pomógł, nikt
nie wiedział o kogo pytają, a i oni sami wiedzieli tylko tyle, że Jurek
wraz z babcią i mamą udali się do Radziszowa i ślad po nich zaginął.
Zaproszenie na spotkanie do pensjonatu państwa Maślanków na
Podlesiu w Radziszowie, gdzie zamieszkał p. Stanisław Kula, rozbudziło moją ciekawość. Miałem szansę dowiedzieć się czegoś więcej, ale
nie spodziewałem się, że aż tak odkryta zostanie historia Jurka i jego
rodziny, a przy okazji poznam losy p. Stanisława i jego najbliższych.
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Anna Eichenbaum, ciotka Jurka Kanarka
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Dlatego dobrze się stało, że włączyłem, za zgodą rozmówcy, dyktafon
i zapisałem treść tych kilku spotkań.
Pan Stanisław Kula okazał się wyjątkowo pogodnym, miłym, otwartym i chętnym do wspomnień człowiekiem, a jego życiorys mógłby
być tematem na wspaniałą książkę lub trzymający w napięciu film.
Gdyby dołożyć do tego opowieści o jego ojcu, można by napisać scenariusz na dobry serial. Wspomnienia p. Kuli nie są bagatelne. Jego
ojciec w czasie wojny trafił pod przymusem do obozu w Płaszowie
(KL Plaszow), by leczyć konia Amona Götha — komendanta obozu,
a on sam jako chłopiec — jak twierdzi — przymuszony został do
pomocy Niemcowi — organiście o imieniu Kurt. Pan Kurt przyjeżdżał do klasztoru w Mogile i w obecności p. Stanisława, wówczas
chłopca, grał na organach, by nie wyjść z wprawy (przed wojną był
organistą w Monachium). Przez pewien czas p. Stanisław utożsamiał go z Wilmem Hosenfeldem, który uratował życie Władysława
Szpilmana. Postać Hosenfelda została upamiętniona w książce i w
filmie pt. Pianista, w reżyserii Romana Polańskiego. Kurt podobnie
jak Wilm był muzykiem. Pan Kula nawet polubił Niemca, otwierał
mu na polecenie oo. cystersów kościół w Mogile i udostępniał organy.
Zakonnicy woleli wtedy zajmować się innymi sprawami. Trwało to
około 1,5 roku. Jak wspominał p. Stanisław, Kurt miał około 40 lat,
nosił okulary i był łysiejącym, przystojnym mężczyzną. Pan Kula zapamiętał Kurta z jeszcze jednego wydarzenia, gdy 25 lipca 1944 r. bez
zapowiedzi przyszedł do ich mieszkania przy ul. Starowiślnej w Krakowie z kwiatami dla mamy, by się pożegnać. Podziękował za pomoc
młodemu Stasiowi i życzył mu powodzenia. Oznajmił wówczas, że
musi pilnie jechać na rozkaz do Warszawy. Jak wiemy z historii, za
kilka dni wybuchło powstanie warszawskie.
Wspomnienia p. Stanisława Kuli stały się cennym materiałem
uzupełniającym i zarazem wyjaśniającym historię małego żydowskiego chłopca, o którym dotąd niewiele wiedziałem. Jak wspominał
p. Stanisław, w domu rodzinnym jego kolega nazywany był Jerzykiem. Dodać trzeba, że p. Kazimierz Wasyl zakładał, że jego kolega
z czasów okupacji niemieckiej, zastrzelony na skraju lasu, miał zmienione imię, że pewnie jego prawdziwe imię brzmiało inaczej, że być
może było bardziej typowe dla Żydów. Jednak było ono prawdziwe.
Jurek, zdrobniale Jerzyk, był synem zasymilowanych Żydów, Elzy z d.
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Eichenbaum i Ignacego Kanarka. Urodził się w 1936 r. w Krakowie.
Był zaledwie 4 lata młodszy od p. Stanisława Kuli i kiedyś często
bawili się razem, a nawet — jak wspomniał p. Stanisław — Jerzyk
zostawał na noc w jego domu, gdzie miał przygotowane na stałe
łóżeczko. Pan Stanisław Kula z pamięci opowiedział mi historię
krewnych Jureczka.
Jerzy Kanarek, bo takie było jego prawdziwe nazwisko po ojcu,
mieszkał w Mogile pod Krakowem, vis-à-vis klasztoru oo. Cystersów,
w piętrowym, murowanym domu. Na parterze tego charakterystycznego domu jest dziś kawiarnia. Zbudowany został przez dziadków Jurka,
Moritza i Lottę Eichenbaumów, którzy przybyli do Krakowa z Austrii.
W 1940 r. familia Eichenbaumów obchodziła 120-lecie pobytu w
Krakowie. Przodkowie przybyli zatem do Krakowa w czasie zaborów,
gdy tereny te były częścią cesarstwa austriackiego pod rządami cesarza Franciszka I. Eichenbaumowie trudnili się handlem. Dziadkowie
Jureczka Kanarka mieli trzy sklepy. Pierwszy w Bielsku lub w Białej —
p. Stanisław nie zna szczegółów. Dzisiaj jest to miasto Bielsko-Biała,
a kiedyś były to dwa oddzielne miasta połączone w jeden organizm
miejski w 1951 r. Drugi sklep mieli w Krakowie przy ul. Starowiślnej,
a trzeci w swoim domu w Mogile. Eichenbaumowie i Kanarkowie
nie byli rodzinami ortodoksyjnymi, nie wyróżniali się ubiorem, nie
demonstrowali swojej przynależności religijnej. Czuli się zasymilowani
z ludźmi, obok których mieszkali, choć — jak zapamiętał p. Kula —
Moritz nazywał żartobliwie swoją żonę Lottę chasydką, podkreślając
jej ukrytą pobożność i bogobojność. Na parterze domu Lotta i Moritz
mieli sklep, magazyn i kuchnię, na piętrze był piękny salon, dwie sypialnie, łazienka i jakieś inne pomieszczenia. Królestwem małego Jurka
i Stasia (p. Stanisława Kuli) był przestronny strych, gdzie zgromadzono
wiele ciekawych przedmiotów, m.in. patefon, na którym puszczali sobie
muzykę z płyt, dużo ciekawych książek, zabawek i różnych „skarbów”,
niezbędnych do zabaw, psot i zaspakajania dziecięcej ciekawości. Na
strychu chłopcy spędzali całe dnie. Było to też wymarzone miejsce
do czytania i nauki. By udowodnić, jak wielka łączyła ich przyjaźń,
p. Kula powiedział mi, że z własnej inicjatywy podarował Jureczkowi ukochanego konia na biegunach, którego nie oddałby nikomu
innemu. To był jego największy skarb, ale najlepszemu koledze go nie
żałował.

Elza, córka Moritza i Lotty, kilka lat przed wojną wyszła za mąż za
Ignacego Kanarka — Żyda z pochodzenia. Jak wspominał p. Stanisław
Kula, Ignacy był ponoć bardzo przystojny i wykształcony — skończył
studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lubił też grę hazardową w karty i napoje wyskokowe. Pan Stanisław dodał z uśmiechem,
że nie uszczuplało to majątku Eichenbaumów. Pan Ignacy prowadził
księgowość teściów, w zamian rodzice żony pomagali finansowo jemu
i jego rodzinie. Eichenbaumowie byli na tyle bogaci, że pomagali także
innym ludziom w Mogile. Elza i Ignacy mieli jedynego syna Jureczka, który urodził się w 1936 r., a zamordowany został przez Niemca
w 1943 r. tylko za to, że miał według władających tą częścią Europy
niewłaściwe pochodzenie. Ojciec Jurka zaraz po wybuchu wojny powołany został przez Niemców do pracy w zarządzie Judenratu, czyli
w Radzie Żydowskiej, która miała się składać z osób wpływowych
wśród miejscowej społeczności żydowskiej, co miało zagwarantować
sprawne wykonywanie poleceń, a w przyszłości doprowadzić do skompromitowania tych osób w oczach swojej społeczności. Ignacy i Elza,
pomimo że byli bardzo zamożni, zostali zmuszeni przez Niemców do
wykonywania prac publicznych, oczywiście nieodpłatnie, jak wszyscy
Żydzi w utworzonym Generalnym Gubernatorstwie. Dzięki pracy
w Judenracie Ignacy wiedział o różnych planach dotyczących Żydów,
w tym o zamiarze tworzenia gett, wyodrębnionych dzielnic mieszkaniowych dla społeczności żydowskich.
Rodzina państwa Kulów mieszkała w Krakowie przy ul. Starowiślnej, gdzie w sąsiedztwie sklep mieli Eichenbaumowie, z którymi
Kulowie byli zaprzyjaźnieni. Stanisław jako chłopiec wakacje spędzał w służbowym mieszkaniu ojca w Mogile, na terenie klasztoru
oo. Cystersów. Ojciec Stanisława był weterynarzem i leczył liczne
stada zwierząt zakonników. Często wracał służbowym autem do
domu na ul. Starowiślną. Gdy nadchodziły wakacje, Jakub przenosił
swoją rodzinę na wieś, gdzie było lepsze powietrze i pod dostatkiem
klasztornego jedzenia. Rodzice Stasia bardzo przyjaźnili się z rodziną
Moritza, a z nimi z kolei zaprzyjaźnieni byli oo. cystersi. Pan Stanisław wspominał, że w 1939 r. cystersi urządzili w klasztorze wigilię
dla ubogich z Mogiły, a wszelkie produkty na wieczerzę podarował
Moritz Eichenbaum, wierny przyjaciel zakonników i dostawca wielu
produktów przemysłowych na potrzeby klasztoru. W czasie wigilii
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ã Stanisław Kula (po lewej) w stroju ministranta, w towarzystwie nierozpoznanego
kolegi
á Kazimierz Suder — przyjaciel Stanisława Kuli. To z nim po wojnie p. Stanisław poszukiwał Jerzyka w Radziszowie.
Ksiądz Suder studiował razem z Karolem
Wojtyłą w tajnym seminarium w czasie
II wojny światowej.
ß Jurek Kanarek z krewnymi: w środku
babcia Lotta z Jurkiem na rękach, obok
dziadek Jurka, Moritz Eichenbaum, po
bokach córki Eichenbaumów, Elza z lewej
i Anna obok ojca
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Stanisław Kula z konikiem na biegunach, którego podarował w dowód przyjaźni Jerzykowi Kanarkowi
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wystawiono jasełka, a Jurek zagrał rolę pastuszka. Pan Stanisław
wspominał, że Eichenbaumowie często dawali biednym towary w
swoim sklepie na tzw. zeszyt, a i nie rzadko potem te zapisy wykreślali, darując mieszkańcom Mogiły długi. Innym razem, gdy siostra
p. Stanisława została poproszona przez oo. cystersów o odnowienie krzyża upamiętniającego uczestników powstania styczniowego,
umieszczonego na terenie klasztoru w Mogile, to Moritz za darmo
przekazał potrzebne do tego farby. Pan Stanisław podkreślał, że
Eichenbaumowie pomagali biednym i głodnym Żydom, którzy byli
przymuszeni przez Niemców do pracy w Mogile. Było to w 1940 r.
W domu Moritza zorganizowano wówczas stołówkę. Bez tej pomocy wielu z nich pewnie nie przetrwałoby trudów nieodpłatnych,
przymusowych i wykańczających prac na rozkaz okupantów. Gdy
Staś po wakacjach wracał na ul. Starowiślną, często odwiedzał go
Jureczek, który przyjeżdżał do sklepu dziadka mieszczącego się przy
tej ulicy. Losy rodzin Jurka i Stasia przenikały się wzajemnie na wielu
płaszczyznach. Jak wspominał p. Stanisław, jego rodzice — Jakub
i Katarzyna — poznali się w domu Eichenbaumów w Mogile.
Ojciec Stanisława Kuli — Jakub — ukończył szkołę ośmioklasową w 1887 r. Następnie uczył się w trzyletnim studium weterynarii
w Sosnowcu, gdzie uzyskał dyplom weterynarza. Pradziadowie ze
strony ojca p. Stanisława zwykle związani byli z kościołami i wykonywali prace na rzecz zakonów. Pan Kula twierdził, że jest w stanie
udowodnić kilkusetletnią tradycję rodzinną nadawania w co drugim pokoleniu synom imienia Jakub. On też ma syna Jakuba. Po
ukończeniu studiów ojciec p. Stanisława przeniósł swoją praktykę
weterynaryjną z Krakowa do Mogiły. Pracował jako weterynarz
w opactwie oo. cystersów. Zakonnicy obrabiali około 600 ha ziemi,
a w gospodarstwie mieli wiele zwierząt, które często trzeba było
leczyć, przede wszystkim dużo koni, które hodowali nie tylko na
potrzeby swojego wielkiego gospodarstwa, ale także na sprzedaż
jako konie wyścigowe, często wywożono je nawet za granicę. Ojciec
p. Stanisława miał mieszkanie służbowe w domu na terenie należącym do klasztoru w Mogile. Był tam salon zwany biblioteką, od wielkości zgromadzonego księgozbioru, oraz dwie sypialnie. Jakub często
więc kursował między Mogiłą a Krakowem służbowym samochodem
marki DKW, do czasu zarekwirowania go przez Niemców w 1940 r.

Od świąt Bożego Narodzenia w 1940 r. Katarzyna, Jakub i Stanisław
Kulowie zamieszkali już na stałe w Mogile. Starsza siostra Józia
z babcią zostały zaś w mieszkaniu przy ul. Starowiślnej. W Mogile
Kulowie mieli dobre warunki bytowe, mogli korzystać z produktów
rolnych, warzyw, owoców, mleka i jego przetworów. Poza tym życie
na uboczu było łatwiejsze i bezpieczniejsze w czasie okupacji. Pan
Jakub bał się o swoich bliskich, ponieważ w Krakowie szalał niemiecki terror i coraz trudniej było dostać produkty żywnościowe. Mama
Stanisława była tłumaczem z języka niemieckiego i pracowała na UJ.
Mały Stanisław już od dziecka mówił po niemiecku, z prawidłowym
akcentem, bo zadbała o to jego rodzicielka. Okazało się to bardzo
ważne w czasie okupacji, gdy dookoła słyszało się język niemiecki.
Pani Katarzyna, po mężu Kula, urodziła się w 1895 r. w Bielsku
(dziś Bielsko-Biała) w rodzinie ziemian posiadających niemały majątek. Uczyła się w szkole niemieckiej i od dziecka doskonale znała
ten język. Była jedną z najzdolniejszych uczennic. Maturę zdawała
w Austrii. Dziadkowie p. Stanisława Kuli ze strony mamy należeli
do ludzi zamożnych. W momencie wybuchu I wojny światowej
wyprowadzili się do Wiednia, gdzie mieszkali aż do 1919 r. Tam
poznali rodzinę Eichenbaumów: Moritza i Lottę oraz ich dwie córki,
Elzę urodzoną w 1905 r. (mamę Jurka) i Anię urodzoną w 1908 r.,
bardzo urocze dziewczynki. Eichenbaumowie przebywali wówczas
czasowo w Wiedniu. Ania, nazywana w domu Andzią, była piękną
dziewczyną o wręcz granatowych oczach, jak wspominał p. Stanisław.
Od dziecka dużo jednak chorowała, prawdopodobnie leczyła się
na padaczkę, choć na koniec okazało się, że miała guza na mózgu.
Zmarła podczas okupacji w 1940 r. Została pochowana na cmentarzu
żydowskim przy ul. Miodowej. Pan Moritz bardzo przeżył śmierć
córki, w krótkim czasie również zachorował i zmarł. Został pochowany na tym samym cmentarzu. Miał 66 lub 67 lat. Jego żona Lotta
była młodsza o około 4 lata.
Rodzice p. Stanisława, Katarzyna i Jakub Kulowie, pobrali się
w 1920 r. W roku 1922 urodził się im syn Lesiu, który zmarł w wieku
7 lat. Pięć lat po ślubie urodziła się córka Józia, a 10 lat po ślubie —
syn Stanisław. Staś od dziecka przejawiał talent do muzyki i już jako
mały chłopiec interesował się grą na organach, a przygodę z muzyką
zaczynał od harmonijki ustnej i harmonii z dwoma tonacjami, tzw. he-
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ligonki. Dobrze znał repertuar muzyki kościelnej oraz klasycznej. Od
dziecka miał też predyspozycje do nauki języka niemieckiego. Mama
nie szczędziła czasu i uczyła go w domu wielu praktycznych umiejętności, nawet pisania tzw. gotykiem niemieckim. Stanisław przyznał
po latach, że nauka wówczas nie była jego pasją, wolał bawić się i łobuzować z rówieśnikami, ale wieczorami dla zabicia czasu poddawał
się rygorom mamy.
Wracając do historii Jurka i jego rodziny, należy przenieść się
do czasu II wojny światowej. W momencie, gdy władze niemieckie
zarządziły, że Żydzi mają przenieść się do utworzonego w Podgórzu
getta, co wcześniej sygnalizował Ignacy, będący blisko Niemców
z racji pracy w Judenracie, Lotta zadecydowała, że muszą uciekać
i ukryć się. I tak na ucieczkę udali się: Lotta z córką Elzą, mężem
Ignacym i mały Jureczek. Miejsce ich pobytu miała znać tylko Katarzyna, mama Stanisława Kuli. Ona jedyna była osobą pewną. Nawet
ojciec Stasia, Jakub, nie wiedział o ich kryjówce, aby np. podczas
jakiegoś momentu słabości, w czasie spotkania z kolegami w barze
czy w innych okolicznościach nie zdradził miejsca ich pobytu. Jak się
później okazało, p. Eichenbaumowa znalazła schronienie dla swoich
krewnych w Nowym Brzesku. Po jakimś czasie, a był to już rok 1942,
do państwa Kulów dostarczony został list — gryps z informacją, że
Eichenbaumowie mają się dobrze, są ukryci w jakimś domu w lesie
i nic im nie zagraża. Rodzina mogła zapewnić sobie komfort dzięki
sprzedaży swoich dóbr i zdeponowaniu ich przed wyprowadzką
z domu przy ul. Klasztornej u znajomych, w tym u państwa Nowaków. Wiadomość dostarczyła p. Bieniek z Mogiły, która handlowała
wędlinami w Krakowie i okolicach. Po przeczytaniu listu, w którym
podane było miejsce ukrycia, Eichenbaumów odwiedziły trzy kobiety, w tym siostra p. Stanisława, Józefa. Jak odtworzył dokładnie
z pamięci p. Stanisław, jego siostra miała wtedy 16 lat i poszła
w towarzystwie p. Zofii Nowak, o dwa lata starszej od Józefy, i p.
Heleny Nowak (po mężu Szymańskiej), mającej wówczas 22 lata.
Na tę wyprawę wzdłuż Wisły udały się latem, gdy kwitły chabry.
Całą trasę miały dobrze opracowaną, bo bały się Niemców. Niosły
wówczas ze sobą dużo pieniędzy. Siostra po powrocie do domu
z Nowego Brzeska oznajmiła, że wszyscy mają się dobrze. Jerzyk
wyrósł, zrobił się ładnym chłopcem, a jego wręcz nordycki typ uro-

dy dawał mu dużą szansę przetrwania wojny i nagonki na Żydów.
Po kolejnych czterech miesiącach do Kulów dotarła wiadomość, że
ktoś wydał Eichenbaumów i musieli oni opuścić swoją kryjówkę
w Nowym Brzesku. Podobnież Lotta, nabierając wodę ze studni, popełniła błąd i puściła za wcześnie korbę, która z dużą siłą uderzyła ją
w głowę. Rana wymagała pomocy lekarskiej. Tym samym ich kryjówka przestała być bezpieczna i musieli zmienić miejsce pobytu. Mniej
więcej po miesiącu, kiedy z Nowego Brzeska dotarły złe wiadomości,
Niemcy aresztowali ojca p. Stanisława. Stało się to w mieszkaniu
przy ul. Starowiślnej 14 i było dla rodziny wielkim szokiem. Babcia p. Stanisława na tę wieść zemdlała. Okazało się, że pracownicy
krakowskiego ogrodu zoologicznego wskazali właśnie Jakuba jako
jedyną osobę, która może uratować ulubioną klacz komendanta obozu płaszowskiego, znanego mordercy siejącego postrach w Krakowie,
Amona Götha. Być może Niemiec aresztujący ojca p. Stanisława
nie był aż tak złym człowiekiem, a być może ujęło go to, że żona
Jakuba rozmawiała z nimi doskonałym „niemieckim”. Żołnierz po
odprowadzeniu zatrzymanego do samochodu wrócił do domu Kulów
i zapewnił mamę p. Stanisława, że jej mąż jest aresztowany tylko
na czas leczenia konia i że wróci do domu. Jak się okazało, leczenie
musiało trwać co najmniej cztery miesiące. Koń po złożeniu nogi był
zawieszony na pasach u sufitu, tak, by chorą nogą nie dotykał ziemi,
dopóki kości odpowiednio się nie zrosną. Pan Stanisław często wspominał, jak odwiedzał ojca w obozie. Zanosił mu zupę ziemniaczaną
i papierosy, które przekazywał w bramie obozowej o określonej porze
i we wskazanym dniu. Po kilkunastu tygodniach Göth dał zezwolenie
ojcu na sobotnio-niedzielne pobyty w domu przy ul. Starowiślnej.
Po jakimś czasie do Kulów przebywających w Mogile dotarła wiadomość, że Elza z mamą Lottą zostały zastrzelone w Radziszowie.
Nic nie było wiadomo o losach Jerzyka. Stanisław miał wówczas
11 lat i, choć był wyjątkowo inteligentnym chłopcem, nie mógł
zrozumieć, dlaczego Niemcy zastrzelili Elzę i Lottę. Przecież były
dobrymi kobietami. On sam bardzo je lubił i szanował, były mu
bliskie. Kulowie nie znali także losów ojca Jurka — Ignacego, nie
wiedzieli, gdzie przebywał po opuszczeniu kryjówki pod Nowym
Brzeskiem. Później dotarła do nich wiadomość, że trafił do obozu
koncentracyjnego KL Plaszow i tam został zastrzelony. Dopiero po
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Stanisława Rak, radziszowianka, która jako pierwsza opowiedziała autorowi tekstu
o morderstwie żydowskiego chłopca w czasie II wojny światowej

Pan Stanisław Kula, przyjaciel Jerzego Kanarka z lat dziecięcych. Uzupełnił wiedzę
o zamordowanym dziecku i przekazał mi zdjęcia Jurka i jego krewnych.

długim czasie ojciec p. Stanisława dowiedział się od obcych ludzi,
w jakich okolicznościach zginął Ignacy. Gdy pewnego dnia szedł
z innymi więźniami obozu do pracy, zerwało mu się sznurowadło
w bucie. Usiadł na kamieniu, żeby je naprawić, co nie spodobało
się żołnierzowi eskortującemu więźniów. Dziś już p. Stanisław nie
pamięta szczegółów, ale miał to być Ukrainiec albo Litwin. Żołnierz
zaczął poganiać odpoczywającego p. Kanarka, a gdy ten nie posłuchał
i dalej sznurował buta, wymierzył do niego z pistoletu i oddał w jego
kierunku śmiertelny strzał.
Losy Jerzyka pozostały dla Kulów nieznane również po zakończeniu wojny. Martwili się o niego, a nade wszystko martwił się jego
kolega Staś. Kulowie liczyli na to, że choć jemu jednemu z rodziny
Eichenbaumów udało się przeżyć koszmar Holokaustu. Dopiero po
około 70 latach mój artykuł z 2012 r. dał p. Stanisławowi odpowiedź
na dręczące go długo pytanie, co naprawdę stało się z Jurkiem.
Losy Jerzyka i p. Stanisława bardzo przeplatały się ze sobą. Pan
Kula po przejściu na emeryturę na kilka lat trafił do Radziszowa na
Podlesie. Zamieszkał w pensjonacie swoich przyjaciół, państwa Ma-

ślanków, zaledwie kilkaset metrów od miejsca pochówku doczesnych
szczątków żydowskiego kolegi.
Później historia Jurka po raz kolejny została uzupełniona. W styczniu 2016 r. zadzwonił do mnie p. Stanisław Kula z informacją, że,
oglądając album rodzinny, przez długie lata przechowywany w domu
jego siostry, natrafił na zdjęcia Jerzyka i jego krewnych. To było niesamowite przeżycie tak dla p. Stanisława, jak i dla mnie. Pan Stanisław
przypomniał sobie na nowo historię przyjaźni z Jurkiem, a ja mogłem
zobaczyć tego chłopca, który — jak wspomniałem na wstępie —
jeszcze niedawno był całkiem anonimowy i w którego pamięci mieli
tylko p. Wasyl, p. Kula i p. Rak. Po zeskanowaniu zdjęć i ich powiększeniu pokazałem je p. Wasylowi. Wzruszył się bardzo, ale nie mógł
jednoznacznie powiedzieć, czy chłopiec na zdjęciu to ten sam Jurek,
z którym bawił się ponad 70 lat temu. Po namyśle stwierdził, że może
to być ten chłopiec. Zdjęcie Jurka pokrywa się z obrazem, jaki zachował w pamięci. Nie zaprzeczył też, że kobiety na innej fotografii to
mama i babcia Jurka, choć od zakończenia wojny upłynęło już wiele
lat i niektóre szczegóły zatarły się pamięci.
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Panu Stanisławowi Kuli bardzo zależało, by pamięć o jego koledze
z dzieciństwa nie przepadła, by ją utrwalono. Ubolewał, że w miejscu
jego wiecznego spoczynku w lesie brakuje śladu, informacji. Marzył
o tym, by sfinansować transport jakiegoś głazu, do którego przytwierdzona zostanie tablica upamiętniająca śmierć tego dziecka. Nie zdążył.
Ja zaś mam w zamyśle zbudować swego rodzaju „pomnik pamięci
o Jurku” i jego krewnych. Pisząc ten tekst, chcę ukazać odwagę państwa
Wasylów niosących pomoc Żydom w tamtym okresie, w czasach terroru
i zagrożenia życia. W tej historii jest jeszcze kilka zagadek, które pewnie
nie zostaną już wyjaśnione, jak np. kto i dlaczego doniósł okupantom
o pochodzeniu Jurka i jego krewnych oraz o miejscu ich kryjówki, dlaczego ten ktoś nie poprzestał na jednym donosie, ale po śmierci matki
i babci Jurka zrobił to ponownie, skazując na śmierć niewinne dziecko…
Opisana tu historia skłania do postawienia pytania, czy wykonanie
bezdusznego rozkazu nawet w czasie wojny, gdy łamane są reguły
i przykazania, może pozostać bezkarne? To, co wydarzyło się na
Podlesiu, jest okrutnym morderstwem, które należy potępić. Często
zdarza się, że mordercy, którzy dopuścili się zbrodni w ukryciu lub
w obecności świadków, których zmusili do milczenia, i tak po latach
są ujawniani i poddawani osądowi. Zakładam, że choć mordercy Jurka
nie zostali osądzeni i skazani, to i tak zapewne, nie mając czystego
sumienia, nigdy zapomnieli o tym, co zrobili. Myślę, że pamięć o tym
wydarzeniu nie dawała im spokoju do końca życia.
W tym miejscu chciałbym przestrzec każdego czytelnika, że wyrządzone zło wcześniej czy później ujrzy światło dzienne, a okazana
pomoc braterska, miłość i dobre serce, choćby po latach, stają się
dowodem na to, że dobro zawsze zwycięża. Człowiekiem uczciwym
należy być w każdych warunkach, również w czasie wojny i w innych
ekstremalnych sytuacjach.
Mój rozmówca i drugi bohater tego tekstu — p. Stanisław Kula —
zmarł 15 września 2017 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mogile w niedalekim sąsiedztwie opactwa cystersów.

Kazimierz Wasyl wskazuje miejsce śmierci i pochówku Jerzego Kanarka w radziszowskim lesie
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Fotografie archiwalne udostępnił do publikacji p. Stanisław Kula
Fotografie współczesne wykonał p. Janusz Bierówka
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Ks. Przemysław Mardyła

WSPOMNIENIE O JERZYM BARANIE
Jerzy Baran (1932–2018) był synem znanego skawińskiego fotografa Albina Barana (członka AK
„Biedronka”). W czasie okupacji
jako młody chłopiec uczestniczył w akcji przeprowadzania do
lasu „spalonych” żołnierzy AK.
Po okupacji był członkiem skawińskiej, harcerskiej drużyny
„Czarnych”. Równolegle podjął
działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Wojskowej
na terenie Skawiny pod pseudonimem Bliźniak. W 1949 r. wraz
z rodziną przeprowadził się do
Oświęcimia. 3 grudnia 1949 r.
w związku z rozbiciem przez UB Jerzy Baran w mundurze harcerskim
skawińskiej NOW został aresztowany na terenie Oświęcimia przez funkcjonariuszy, którzy zabrali go
na przesłuchanie wprost z zajęć szkolnych. Przewieziono go do aresztu
śledczego przy ul. Siemiradzkiego w Krakowie, gdzie był poddany
brutalnym przesłuchaniom przez funkcjonariuszy UB. Po kilkumiesięcznym śledztwie został skazany 19 maja 1950 r. przez WSR w Krakowie na dwa lata więzienia za nielegalne posiadanie broni (w trakcie
śledztwa nie przyznał się do przynależności do tajnej organizacji). Po
ogłoszeniu wyroku i krótkim pobycie w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie został odtransportowany do więzienia w Sztumie.
Wkrótce przeniesiono go do Obozu Pracy Więźniów w Warszawie
przy ul. Podchorążych, gdzie pracował przy budowie koszar dla KBW.
1 kwietnia 1951 r. został zwolniony przedterminowo z więzienia.
Skierowano go do pracy w batalionie górniczym w Wałbrzychu,
w kopalni „Wiktoria”, w ramach obowiązkowej służby wojskowej (październik 1953–grudzień 1955 r.). Po odbyciu karnej służby wojskowej

zamieszkał w Katowicach. Próbował kontynuować przerwaną przez
aresztowanie i więzienie edukację, ale nigdzie nie chciano go przyjąć
do szkoły średniej. Ostatecznie, dzięki życzliwości dyrektora liceum
w Bielsku, ukończył eksternistycznie technikum. Pragnął rozpocząć
studia techniczne, lecz bezskutecznie, gdyż otrzymał „wilczy bilet”.
Podjął więc pracę zawodową. W tym czasie wspierał prześladowanych
AK-owców, pomagając im w znalezieniu zatrudnienia tam, gdzie
aktualnie pracował. Jednym z tych, którym pomagał, był — skazany
na karę śmierci w 1947 r., zamienioną później na 15 lat więzienia —
żołnierz AK Bronisław Sekuła „Magik”. Jerzy Baran angażował się
ponadto w kolportaż prasy podziemnej w okresie „Solidarności”, jako
kurier, za tzw. zieloną granicę (przez Czechosłowację). Do końca był
aktywnym człowiekiem, udzielał się społecznie w bibliotece Uniwersytetu Śląskiego. Mieszkał w Katowicach. Zmarł po krótkiej chorobie
29 listopada 2018 r. w Oświęcimiu w wieku 86 lat. Został pochowany
na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu. Jerzy Baran jest jednym
z bohaterów książki o skawińskiej młodzieży niezłomnej, która została wydana w 2017 r. przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
(ks. P. Mardyła, Opór społeczny i konspiracja proweniencji narodowej na
terenie Skawiny w latach 1945–1956).
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75. Drużyna Harcerska „Czarni”, Skawina, 6 stycznia 1948 r. Jerzy Baran stoi w górnym rzędzie trzeci od prawej.

Danuta Gawle-Wołek oraz Halina Wyrwa-Szota

Od lewej: Stanisław Baran, Stanisław Paluchowski, Jerzy Baran (ze zbiorów J. Barana)
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Jan Fidziński

Krynica 1948 r. II Żeńska Drużyna Harcerek im. Olgi Drahonowskiej „Młody
las”. Od lewej: Halina Wyrwa, Teresa
Czopek z siostrą Tosią oraz drużynowa
Emilia Gdula.
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JERZY BARAN WE WSPOMNIENIACH KOLEGÓW

Ks. Przemysław Mardyła

Jurek Baran był harcerzem o rozlicznych zainteresowaniach, ale całkowicie pochłaniało go prawo harcerskie, szczególnie jego przyrzeczenia.
Miał w sobie dużo pozytywnej energii, która pozwalała mu zachować
postawę wyprostowaną w zaskakujących okolicznościach. Służbę harcerską rozpoczął w kwietniu 1946 r. w zastępie „Wodzirejów” Władka
Zielińskiego. Później, kiedy we wrześniu 1947 r. powstał w Skawinie
hufiec harcerski krakowskiej chorągwi, założony przez podharcmistrza
Stanisława Eckerta, instruktora sprzed wojny, Jurek przeniósł się
do drużyny „Czarnych” im. Stefana Czernieckiego i w niej pozostał
do końca. Po odbyciu kary więziennej i karnej służby wojskowej zamieszkał w Katowicach. Tam założył rodzinę, ale na harcerskich spotkaniach w Skawinie zawsze był obecny.
„Nie wiedziałam — wspomina dziś Danuta Gawle-Wołek — że
miłe i zaskakujące spotkanie po latach z Jurkiem w dniu 2 listopada
1986 r. będzie ostatnim”.
W naszym sercu Jurek pozostanie człowiekiem z dużym poczuciem
pokoju i radością życia.
Danuta Gawle-Wołek i Halina Wyrwa-Szota

Skawińskie OBCHODY
NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Jurka Barana zapamiętałem jako prawdziwego twardziela podczas
naszej wspólnej rozprawy sądowej przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie w dniach 16–19 maja 1950 r. Poddany brutalnemu
przesłuchaniu przez UB, Jurek nie złamał przysięgi złożonej przed
dowództwem Narodowej Organizacji Wojskowej w Skawinie. Przyznał
się jedynie do posiadania broni palnej, której było wiele na polach
skawińskich po zbrojnych starciach Niemców z Rosjanami pamiętnego stycznia 1945 r. Była ona dla nas później ciekawą zabawką i do
strzelania, i do wymiany między sobą. Za tę zabawę zostaliśmy przez
WSR skazani: Jurek na 2 lata więzienia, a ja — za przewodnictwo
w grupie — na 8 lat. Potem, w okresie „Solidarności”, Jurek, nie bacząc
na więzienne wspomnienia, bez wahania zajął się kolportażem prasy
podziemnej. Bo umiał odczytywać znaki czasu. Czymże, jak nie znakiem czasu, było niesienie pomocy prześladowanym żołnierzom Armii
Krajowej. Takim był Jurek Baran i takim pozostanie w mej pamięci.
Janek Fidziński, harcerz drużyny „Niebieskich”
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W tym roku Małopolskie Wojewódzkie Obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały zaplanowane na 1 marca 2019 r.
Z tej okazji gościliśmy w Skawinie wojewodę małopolskiego Piotra
Ćwika, parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych,
instytucji państwowych, organizacji społecznych i kombatanckich oraz
dyplomatów.
Obchody zostały poprzedzone otwartą lekcją historii, która odbyła
się 28 lutego w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie dzięki życzliwości p. dyrektor Elżbiety Drążek. Tematem lekcji
była „Skawińska społeczność wobec tzw. władzy ludowej 1945–1956”,
a poprowadził ją ks. dr Przemysław Mardyła (autor książki na temat
konspiracji w Skawinie w latach 1945–1956). Zgromadzona licznie
młodzież, reprezentująca różne skawińskie szkoły, po raz pierwszy
mogła usłyszeć o konspiracyjnej działalności swoich rówieśników z po-
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kolenia 1945–1956. Młodzież ta, nie licząc się z konsekwencjami,
przeciwstawiła się narzuconej Polakom władzy komunistycznej. W takich to okolicznościach z męskiej młodzieży należącej do Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, harcerzy oraz byłych żołnierzy AK powstały pierwsze konspiracyjne grupy Narodowej Organizacji Wojskowej
w Skawinie (NOW). Niestety już w 1946 r. doszło do masowych aresztowań wśród skawińskiej młodzieży. Aresztowania, połączone później
z procesami politycznymi, trwały do 1951 r. Wskutek prześladowań
zginęło dwoje członków skawińskiego NOW: pochodzący z Tyńca
Tadeusz Stępkowski (zginął w więzieniu w Rawiczu) oraz Józef Górka
(poniósł śmierć w kopalni „Wujek”, o czym pisaliśmy w 52. numerze „Informatora”). Nazwiska wszystkich skazanych członków NOW
oraz nazwiska represjonujących ich funkcjonariuszy SB, prokuratorów
wojskowych i sędziów znalazły się w publikacji Skawińska „Młodzież
Wyklęta” 1945–1956, wydanej przez Muzeum Regionalne w Skawinie
z okazji tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.
1 marca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Katolickich
im. Jana Pawła II rozpoczęły się główne uroczystości z licznym udziałem młodzieży. Mogliśmy oglądnąć przedstawienie, do którego scenografię patriotyczną przygotowała p. Katarzyna Opach, i wzruszającą
część artystyczną, której autorami były nauczycielki: p. Ewa Kędziora
i p. Maria Romek. W czasie akademii ks. Przemysław Mardyła przedstawił ostatnich trzech żyjących członków konspiracyjnej grupy NOW
w Skawinie: Jana Fidzińskiego, Aleksandra Wojtylaka oraz Andrzeja
Żylińskiego. Zostali oni powitani gromkimi oklaskami, które były wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy w okresie walki o w pełni
niepodległą Ojczyznę. Następnie głos zabrał wojewoda małopolski
Piotr Ćwik, który wręczył żyjącym członkom NOW odznaczenia
państwowe, a burmistrz Norbert Rzepisko wygłosił okolicznościowe
przemówienie.
Po uroczystej mszy świętej, odprawionej przez biskupa Janusza
Mastalskiego w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza w Skawinie, uformował się pochód ze sztandarami (TPS
reprezentowała Ewa Tarnopolska oraz Jan Liskiewicz) i wieńcami,
który w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Policji,
przeszedł na skawiński cmentarz. Tam odczytano Apel Pamięci,
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podczas którego oddano salwy honorowe dla upamiętnienia członków skawińskiej NOW oraz wszystkich, którzy walczyli o wolną
Polskę. W trakcie Apelu odsłonięto i poświęcono pomnik nagrobny
ofiary represji komunistycznych — harcerza, działacza KSMM oraz
członka NOW — śp. Józefa Górki. Potem harcerz Wiktor Karpała
przeczytał wzruszający opis ostatnich chwil życia Józefa Górki.
Następnie przy dźwiękach orkiestry wojskowej odbyło się uroczyste
złożenie wieńców przez wojewodę małopolskiego, burmistrza Miasta
i Gminy Skawina, przedstawiciela starostwa powiatu krakowskiego,
komendantów wojska i policji, współwięźniów, dyrektora Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, wicekonsula Ukrainy
w Krakowie oraz przedstawicieli rodziny śp. Józefa Górki.
Szczególne podziękowania za możliwość przeżycia tej pięknej
uroczystości należą się właścicielom grobu śp. Józefa Górki, którzy
wyrazili zgodę na jego renowację. Pomnik nagrobny sfinansowany
został przez żyjących członków NOW, rodziny osób represjonowanych,
indywidualnych darczyńców (m.in. harcerzy seniorów) oraz żyjących
krewnych śp. Józefa Górki. Projekt pomnika opracowała p. Justyna
Myszor, a jego wykonawcą był kamieniarz p. Jakub Skop.
Słowa podziękowania należą się również proboszczowi parafii
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza — księdzu prałatowi Edwardowi Ćmielowi — gospodarzowi skawińskiej uroczystości,
dzięki życzliwości którego w ubiegłym roku (1 marca) po raz pierwszy odprawiona została uroczysta msza święta w intencji skawińskiej
„młodzieży niezłomnej”. Wyrazy wdzięczności kierujemy także pod
adresem Elżbiety Drążek — dyrektor Zespołu Szkół Katolickich
w Skawinie, nauczycieli, uczniów, harcerzy, których zaangażowanie
w przygotowanie tegorocznych obchodów (udział w akademii, przygotowanie liturgii mszy świętej, porządkowanie cmentarza) pozwoliło
przeżyć wzruszające chwile, które pozostaną na długo w pamięci
mieszkańców Skawiny.
Dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko została przygotowana na rynku skawińskim
plenerowa wystawa pt. „Skawińska «Młodzież Wyklęta» 1945–1956”.
Opiekę nad całością uroczystości sprawowało Muzeum Regionalne
w Skawinie pod kierunkiem dyrektora Czesława Gąsiorowskiego.
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Krystyna Grajny

SPOTKANIE OPŁATKOWE TPS
Dla wielu członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
opłatek bożonarodzeniowy jest bardzo ważną uroczystością. To spotkanie najwierniejszych, ale również najstarszych miłośników historii
i tradycji naszego miasta. Organizowany od lat w sali „Sokoła” opłatek
TPS przebiega zawsze w bardzo miłej i ciepłej atmosferze.
Tak też było 28 grudnia 2018 r. Uczestnicy spotkania przynieśli
do „Sokoła” jeszcze niewygasły rodzinny nastrój wieczoru wigilijnego,
mieli potrzebę przełamania się opłatkiem, posiedzenia, pogwarzenia
i pobiesiadowania ze starymi przyjaciółmi i dawno niewidzianymi
osobami.
Goście od samego początku z niecierpliwością czekali na moment,
kiedy wreszcie wśród ogólnego wesołego gwaru każdy z każdym
będzie mógł się przełamać opłatkiem i zamienić kilka serdecznych
słów. Organizatorzy zadbali o to, aby na pięknie przybranych stołach
oprócz opłatków wigilijnych nie zabrakło słodkiego poczęstunku. Zawdzięczamy go naszym przyjaciołom, właścicielom cukierni „Zając”.
Grupa „Radośni” działająca przy TPS przygotowała dla uczestników
spotkania inscenizację muzyczną o Bożym Narodzeniu i chodzeniu
„po kolędzie”.
Już od początku adwentu „Radośni” z zapałem ćwiczyli pod kierunkiem p. Maryli dawne kolędy i kantyczki oraz przyśpiewki związane
z tradycyjnym domowym kolędowaniem w dawnej Skawinie. Aby
widowisko było uciechą nie tylko dla uszu, ale i dla oczu, przygotowano biblijną pantomimę połączoną ze śpiewem kolęd i kantyczek.
Wszystkie osoby wraz z grającą na akordeonie p. Marylą dzięki starannie wykonanym, kolorowym strojom przeobraziły się w uczestników
cudownej nocy Bożego Narodzenia. Biblijną opowieść rozpoczęła
scena zwiastowania, w tle słychać było cichą melodią adwentową.
Potem na scenę wkroczyły kolejne postaci: Święta Rodzina, aniołowie
i pastuszkowi, a wraz z nimi rozbrzmiały głośna muzyka i śpiew. Chór
anielski słowami starych i rzadko już śpiewanych w kościele kantyczek
rozgłaszał Dobrą Nowinę, budził gapiowatych pastuszków i przynaglał
ich, aby wraz z całym stworzeniem — bydlętami i ptaszętami — biegli
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do Betlejem, złożyli dary i wyśpiewali chwałę Jezusowi, nowo narodzonemu Synowi Bożemu. Radosne kolędowanie rozniosło się po całej
sali i towarzyszyło Mędrcom ze Wschodu, którzy, złożywszy pokłon
i dary, adorowali z całym zgromadzeniem Dzieciątko.
Wspólne kolędowanie wspomagane przez muzykantów przerodziło się w biesiadowanie i towarzyskie rozmowy, a tymczasem na
scenie pojawili się gospodarze w strojach, usiedli przy zastawionym
stole i czekali na gości. I naraz do sali wkroczyli z hałasem kolędnicy
z wielką gwiazdą betlejemską. Zgodnie z dawnym zwyczajem razem
z nimi przybyli: góral i krakowianka, aniołowie i pastuszkowie, Trzej
Królowie, a na końcu Turoń z kłapiącą paszczęką. Wesołą przyśpiewką
wprosili się do gospodarzy „na kolędę” i zaprezentowali kilka kantyczek
oraz mało znanych kolęd, a następnie złożyli podziękowania. Kolędowanie zakończyły góralskie życzenia noworoczne dla wszystkich
uczestników opłatka wigilijnego.
Kolędowanie „Radosnych” zostało ciepło przyjęte. Bardzo ożywiło
spotkanie i nawet zachęciło do popisów wokalnych indywidualnych
solistów. Dobrze, że pomimo wszechobecnej sztuczności, napierającej
zewsząd nowoczesności i mieszania się różnych kultur są jeszcze wśród
nas miłośnicy swojskości i tradycji lokalnej pragnący zachować ją dla
przyszłych pokoleń.

Anna Kudela, Ewa Tarnopolska

„RADOŚNI” W MUSZYNIE
Działające w Krakowie Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym
i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II od kilku lat organizuje przeglądy grup artystycznych, skupiających ludzi trzeciego wieku.
VI Przegląd Sceniczny Seniorów Małopolski „Starsi Panowie Dwaj”
zorganizowano w Muszynie w dniach 18–21 września 2018 r. Uczestniczyły w nim 22 grupy artystyczne, w tym grupa artystyczno-wokalna
„Radośni”, działająca przy TPS.
Od swojego pierwszego występu „Radośni” podbili serca słuchaczy.
Muzykalni i obdarzeni pięknymi głosami członkowie grupy mają także
poczucie humoru, potrafią łączyć liryzm z zabawnymi skeczami lub
monologami i wnoszą radość w naszą szarą codzienność.
Na muszyński przegląd przygotowali program pt. „Póki my żyjemy”.
Tytuł został zaczerpnięty z wiersza Juliana Przybosia. Scenariusz opracowała znana ze swych talentów p. Stanisława Szczepaniak, kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie i twórczyni
osiągnięć teatralnych jego podopiecznych. Reżyserem i scenografem
widowiska był p. Adam Woźniczka. Nad oprawą muzyczną czuwał
p. Edward Wyroba. Ubiory częściowo wypożyczono, a częściowo
przygotowano we własnym zakresie. Oryginalne mundury i ich repliki
udostępnił „Radosnym” p. Andrzej Woźniczka.
Kiedy wszystko było dopięte na ostatni guzik, „Radośni” w składzie:
Adam i Grażyna Woźniczkowie, Zofia Irlik, Janina Kwarciak, Wanda
Pabian, Zdzisława Tobis, Ola Sołtys, Czesława Kopeć, Ewa Tarnopolska oraz Władysław i Janina Sitkowie wyruszyli do Muszyny. Niemal
cały pierwszy dzień pochłonęły czynności organizacyjne: przyjmowanie
i kwaterowanie uczestników oraz zaproszonych gości w Domu Wczasowym „Kolejarz” w Muszynie. W sumie zebrało się około 400 osób!
Dopiero pod wieczór wszyscy spotkali się przy ognisku. Nic tak nie
zbliża ludzi jak wspólne śpiewanie przy żywym, trzaskającym ogniu —
tego nie zastąpi żaden grill! Długo niosły się nad Popradem pieśni
i piosenki śpiewane przy wtórze akordeonów. Pod koniec imprezy
wylosowano kolejność występowania poszczególnych grup. „Radośni”
mieli wystąpić jako pierwsi dopiero 20 września.
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Nie obyło się bez niezbyt miłej niespodzianki: czy to na skutek
nagłej awarii, czy też czyjegoś niedopatrzenia nasz zespół nie miał
sprawnego nagłośnienia! Na szczęście „Radośni” mają nie tylko piękne, ale też mocne głosy i poradzili sobie doskonale. Zebrali gromkie
oklaski i podbili serca słuchaczy. Otrzymali „Paszport Patriotyczny”
i piękną statuetkę ze znakiem Polski Walczącej, którą można oglądać
w naszej siedzibie.
Warto dodać, że pozaprogramową atrakcją muszyńskiego przeglądu
była wystawa oryginalnych eksponatów związanych z postacią gen. Józefa Hallera. Eksponaty pochodziły ze zbiorów stanowiących własność
p. Adama Woźniczki i przywiezionych przez niego w celu dopełnienia
świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ostatnią atrakcją było zwiedzanie Ogrodów Biblijnych przy kościele parafialnym pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie. Pełni
wrażeń i dobrych uczuć uczestnicy rozstawali się z nadzieją, że za rok
spotkają się znów.
Wszystkim naszym drogim „Radosnym”, którzy godnie nas reprezentowali i nie tylko w swoim, ale i w imieniu całego TPS oddali
należny hołd bohaterom tamtych dni, serdecznie dziękujemy i gratulujemy udanego występu.

Włodzimierz Galaciński

45-LECIe HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA W SKAWINIE
26 października 2018 r. minęło 45 lat od chwili, kiedy na terenie
Skawiny powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, mający na celu
tworzenie Klubów Honorowych Dawców Krwi. Powstające kluby
pozwalały na regularne organizowanie akcji pobierania krwi na potrzeby służby zdrowia. Początkowo chętnych było niewielu, ale w miarę
upływu czasu przybywało ich coraz więcej dzięki promowaniu idei
krwiodawstwa przez tych, którzy byli zaszczepieni bakcylem niesienia
pomocy potrzebującym. W ciągu tych 45 lat zorganizowaliśmy około
360 zaplanowanych akcji pobierania krwi i około 20 akcji „Na ratunek”.
Uczestniczyło w nich ponad 2500 dawców, którzy w tym okresie oddali
honorowo ponad 16 tys. litrów tego bezcennego, dotychczas niezastąpionego leku. Wielu spośród nich to osoby, które oddały ponad 50
litrów krwi (każdy). Są również i tacy, którzy dopiero zaczynają przygodę z honorowym krwiodawstwem, a wśród nich uczniowie Zespołu
Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, licznie uczestniczący
w organizowanych przez nas akcjach. Zarząd Klubu nie ogranicza się
tylko do organizowania akcji pobierania krwi, ale także prowadzi szeroko pojętą akcję promocyjną przez organizowanie Międzyszkolnych
Konkursów Wiedzy o Działalności Międzynarodowego i Polskiego
Czerwonego Krzyża dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy czy przez prelekcje na temat krwiodawstwa w ZSTE. Wielu uczestników organizowanych przez nas od
33 lat konkursów zostało krwiodawcami lub wolontariuszami PCK.
Duża grupa naszych krwiodawców brała udział w ogólnopolskich,
kilkudniowych rajdach „Czerwona Róża”, organizowanych przez
Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa w Krakowie, promując
walory turystyczne i rekreacyjne województwa małopolskiego. Satysfakcjonuje nas fakt, że w latach 1985–1990 ze składek, które nasi dawcy
ofiarowali podczas akcji pobierania krwi, ufundowaliśmy mieszkanie
dla wychowanka Domu Dziecka nr 6 w Krakowie — szczęśliwcem,
który otrzymał mieszkanie po ukończeniu 18 lat, był Stasiu Wójcik.
Należy zaznaczyć, że nasza działalność była możliwa również dzięki
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Włodzimierz Galaciński wręcza statuetkę z okazji 45-lecia HDK w Skawinie marszałkowi województwa małopolskiego Jackowi Krupie

Statuetkę z okazji 45-lecia HDK w Skawinie otrzymuje Bogdan Wicher, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie

wielkiej pomocy Urzędu Miasta i Gminy Skawina, a poszczególni
burmistrzowie byli orędownikami krwiodawstwa i traktowali nas jak
partnerów. Pomoc otrzymaliśmy także ze strony dyrektora Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie, gdzie mogliśmy przeprowadzać konkursy wiedzy o działalności PCK dla młodzieży czy też
organizować akcję pobierania krwi, gdy z przyczyn obiektywnych nie
można było jej zorganizować w Pałacyku „Sokół”. Dzięki porozumieniu
między Zarządem Klubu Honorowych Dawców Krwi, Małopolskim
Zarządem Okręgowym PCK w Krakowie i Urzędem Miasta i Gminy
Skawina krwiodawcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi I stopnia” mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie.
Dzięki uprzejmości p. Janusza Bysiny, dyrektora Centrum Kultury
i Sportu, osoby posiadające tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy
Krwi” mogą zażywać kąpieli na basenie „Camena” za symboliczną
złotówkę.
Mam wielką satysfakcję, że przez te kilkadziesiąt lat mogłem
tworzyć honorowe krwiodawstwo na terenie naszej gminy, mając
do dyspozycji tak wspaniałych i oddanych tej idei ludzi. Chciałbym

w tym miejscu podziękować moim pomocnikom, z którymi od wielu
lat organizujemy wszelkie imprezy: p. Wandzie Michalik, p. Wiesławowi Wróblowi oraz p. Andrzejowi Jeleniowi. Serdeczne podziękowania składam wszystkim dawcom, z którymi miałem przyjemność
współpracować. Wielu zasłużonych dawców krwi zostało uhonorowanych: Krzyżem Małopolski, Medalami pamiątkowymi 50-lecia
Honorowego Krwiodawstwa PCK, a także Odznakami Honorowymi
PCK.
Gratuluję wszystkim, którzy otrzymali odznaczenia i wyróżnienia za
wieloletnie niesienie pomocy ludziom będącym w potrzebie. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy burmistrzowie naszego miasta, z którymi
miałem przyjemność współpracować: p. Jacek Krupa, p. Stanisław Pac,
p. Adam Najder, p. Paweł Kolasa. Gośćmi byli również: p. Małgorzata
Pyka — dyrektor Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, p. Bogdan Wicher — prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie, p. Janusz Bysina — dyrektor Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie, a także p. Edyta Morozewicz — przedstawiciel
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz p. Wiesława Lewandowska — przedstawiciel Zespołu Szkół
Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
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Nasze sprawy
12 grudnia 2018 r.
Przewodniczący TPS na specjalne zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka oraz dra Konrada Meusa z Instytutu Historii i Archiwistyki UP
w ramach projektu tutoringowego „PRIMUS GRADUS” spotkał się ze
studentami tejże uczelni. Podczas blisko godzinnej prelekcji, w której
uczestniczyło ponad 200 pracowników i studentów, przedstawił zebranym historię oraz plany na przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
W spotkaniu brały także udział Marcelina Bukowiec oraz Magdalena
Kasiarz, absolwentki tej uczelni, a jednocześnie autorki artykułów
o tematyce historycznej, zamieszczonych w naszym „Informatorach”,
a napisanych na podstawie prac dyplomowych. Wystąpienie zostało
bardzo mile przyjęte, co znalazło odzwierciedlenie w gromkich
brawach oraz w słowach podziękowania ze strony uczestników tego
spotkania.
(S. G.)

18 lutego 2019 r.
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18 lutego 2019 r. w wieku
95 lat zmarła nasza długoletnia członkini, zasłużona dla miasta i Towarzystwa Przyjaciół Skawiny
pani Ludwika Żarnowska
utalentowana malarka amatorka
autorka kilku wystaw.
Spoczęła na cmentarzu parafialnym dnia 21 lutego 2019 r. Wśród odprowadzających ją była również reprezentacja Towarzystwa Przyjaciół
Skawiny w osobach Ewy Tarnopolskiej i Jana Liskiewicza.
3 maja 2019 r.
W obchodach kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, które
odbyły się w parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Skawinie oraz na skawińskim rynku, uczestniczył poczet sztandarowy
TPS, w skład którego weszli: Helena Kaim, Ewa Tarnopolska i Jan
Liskiewicz.
(E. T.)

10 stycznia 2019 r.
W sali teatralnej Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrodach
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie po raz 22 wystawili
jasełka. Zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Hanna Szczerbak.
Świąteczny nastrój podkreślały niecodzienne stroje młodych aktorów.
Była stajenka z Najświętszą Rodziną — Józefem, Maryją i żywym
Dzieciątkiem, aniołami, pastuszkami i innymi postaciami. Aktorzy
z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role.
Należy się cieszyć, że tradycja wystawiania jasełek jest kontynuowana
i pozwala każdego roku zaprezentować się młodym aktorom, nie tylko
przed rówieśnikami i bliskimi, ale także przed znakomitymi gośćmi,
których i tym razem nie brakowało na widowni. Wszyscy występujący
otrzymali gromkie brawa, które były wyrazem uznania za piękne
przedstawienie. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentowała
Czesława Kopeć.
(C. K.)

23 maja 2019 r.
W tym dniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyła się gala
finałowa XII Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego. Dyrektor szkoły
oraz organizatorzy zaprosili na tę uroczystość wielu znamienitych
gości, wśród których byli przedstawiciele samorządu powiatowego
i gminnego, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz instytucji kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, które reprezentowała Czesława Kopeć, sekretarz Zarządu. Konkurs mający 12-letnią
tradycję zyskał sobie uznanie w całej gminie, a w tegorocznej edycji
uczestniczyło 14 szkół podstawowych. Nagrody i wyróżnienia zostały
wręczone laureatom przez panią dyrektor oraz zaproszonych gości.
Uroczystość uświetniło przedstawienie Celebration przygotowane przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierunkiem p. Danuty Marcinowskiej oraz zespołu nauczycieli języka angielskiego. Dyrektor
szkoły p. Hanna Szczerbak serdecznie podziękowała wszystkim or-
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ganizatorom, zarówno części merytorycznej, jak i artystycznej, którzy
włożyli wiele trudu w przygotowanie uczniów do konkursu. W swoim
wystąpieniu podkreśliła, że „udział w olimpiadzie języka angielskiego
znacznie poszerza horyzonty uczestników i to stanowi naszą ambicję
i cel naszych działań”. Na zakończenie zaprosiła uczniów i nauczycieli
do wzięcia udziału w kolejnej edycji w roku szkolnym 2019/2020.
Uroczysta gala finałowa XII Gminnej Olimpiady Języka Angielskiego na długo pozostanie w pamięci zarówno laureatów konkursu, jak
i przybyłych na nią gości. Zgromadzeni na uroczystości uczniowie po
raz kolejny dowiedli, że nauka języka angielskiego dostarcza intelektualnych przyjemności i prowadzi do sukcesu.
(C. K.)

