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Stanisław GRODECKI

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE 
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY ZA ROK 2019

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, trwającą ponad 
pół roku, Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze TPS odbyło się 
23 września br., a nie — jak planowano wcześniej — 6 czerwca. 
Spotkanie przebiegło z zachowaniem wszystkich zasad reżimu sani-
tarnego. Mimo niesprzyjających okoliczności w zebraniu wzięło 
udział 29 członków TPS.

W tym roku spotkaliśmy się w restauracji „Pod Irysami”. Zgod-
nie ze statutem Towarzystwa zebranie w drugim terminie jest pra-
womocne niezależnie od liczby obecnych.

Spotkanie rozpoczął tradycyjnie Przewodniczący Zarządu TPS. 
Na wstępie poinformował zgromadzonych o prawomocności ob-
rad. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia oraz sekretarza. Zebrani jednogłośnie powierzyli 
funkcję przewodniczącego Jadwidze Raczyńskiej, a funkcję sekreta-
rza Mariuszowi Tarnopolskiemu.

W dalszej części spotkanie poprowadziła Jadwiga Raczyńska. 
Po przyjęciu przez obecnych członków TPS porządku obrad i regu-
laminu rozpoczęto część zasadniczą. Zgromadzeni wybrali człon-
ków Komisji Uchwał i Wniosków. Funkcję tę powierzyli koleżan-
kom: Krystynie Droździewicz i Ewie Tarnopolskiej.

Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawozdanie meryto-
ryczne, a Katarzyna Witek-Radwańska sprawozdanie finansowe. 
Obydwa sprawozdania zostały przygotowane przez Zarząd TPS 
w kwietniu (w trybie konsultacji on-line).

W dalszej kolejności Krystyna Galacińska przedstawiła protokół 
Komisji Rewizyjnej oraz wystąpiła z wnioskiem do Komisji Uchwał 
i Wniosków o udzielenie Zarządowi TPS absolutorium za rok 2019. 
Z kolei Halina Lech przedstawiła sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 

Następnie odbyły się odrębne głosowania nad przyjęciem spra-
wozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
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Dalej Przewodniczący Zarządu przedstawił plan pracy oraz 
plan finansowy na rok 2020. Oba dokumenty zostały przyjęte 
i przegłosowane przez zgromadzonych. Biorąc jednak pod uwagę 
obecną sytuację epidemiologiczną, należy liczyć się z tym, że wielu 
planowanych przedsięwzięć nie uda się zrealizować.

Przewodniczący Zarządu przedstawił także zebranym projekt 
uchwały, przygotowanej przez Zarząd, dotyczącej zmian w statucie. 
Po dogłębnej analizie zaproponowano zmniejszenie składu Zarzą-
du TPS do 6 osób, a Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego 
do 3 osób. Zmiany te, po przegłosowaniu przez członków Walnego 
Zgromadzenia i wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 
obowiązywałyby dopiero od następnej kadencji i Walnego Zgroma-
dzenia Wyborczego w roku 2021.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zebranym członkom 
TPS projekt dwóch uchwał dotyczących: udzielenia Zarządowi 
TPS absolutorium za rok 2019 oraz wprowadzenia proponowa-
nych przez Zarząd zmian w statucie. Obie uchwały zostały przyjęte 
jednogłośnie.
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W części wolne wnioski zastanawiano się przede wszystkim, czy 
w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest możliwość zorganizowa-
nia tradycyjnej kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków na 
skawińskich cmentarzach. Istnieje obawa, że wielu członków i sym-
patyków naszego Towarzystwa zrezygnuje z udziału w tak maso-
wym wydarzeniu. Dotyczy to także młodzieży skawińskich szkół, 
która zawsze aktywnie uczestniczyła w kweście. W dyskusji poja-
wiały się głosy, że należy dołożyć starań, aby przeprowadzić XIV 
Kwestę w roku 2020, chociaż być może należałoby zmniejszyć licz-
bę wolontariuszy oraz wybrać kilka bram cmentarnych, przy któ-
rych będą kwestować.

Na tym zebranie zakończono, a prowadząca Walne Zgromadze-
nie Jadwiga Raczyńska oraz Przewodniczący Zarządu TPS Stani-
sław Grodecki podziękowali obecnym za przybycie.

Poniżej znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, sprawozdanie z działalności TPS w roku 
2019, przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Zarząd TPS.
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SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIóŁ SKAWINY  
ZA ROK 2019 

Nasze Towarzystwo na dzień 31 grudnia 2019 r. liczyło 107 człon-
ków zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego 
członka wspierającego, którym jest Miasto i Gmina Skawina. To 
w głównej mierze dzięki składce członka wspierającego TPS posia-
da środki finansowe na prowadzenie działalności. 

W roku 2019 Zarząd podjął uchwałę o wykluczeniu z TPS na 
podstawie § 13 pkt b naszego statutu dziewięciu członków. Jedna 
osoba złożyła pisemną rezygnację. Dwie osoby zmarły. W 2019 r. 
do naszego Towarzystwa dołączyło pięć osób. Na dzień 31 grudnia 
2019 r. 12 osób zalegało ze składkami członkowskimi. Dwie były 
zwolnione z opłacania składek.

Obecny skład Zarządu TPS przedstawia się następująco: Stani-
sław Grodecki — Przewodniczący, Ewa Tarnopolska — zastępca 
Przewodniczącego, Czesława Kopeć — sekretarz, Zofia Płonka — 
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skarbnik. Członkowie Zarządu to: Wanda Pabian, Paweł Lipow-
czan oraz Marian Strzeboński. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
jest Jadwiga Raczyńska, członkowie to: Krystyna Galacińska, Kry-
styna Droździewicz, Katarzyna Polek, Danuta Racułt, z kolei prze-
wodniczącą Sądu Koleżeńskiego jest Halina Lech, a członkowie to 
Jan Liskiewicz i Bolesław Jamróz.

W roku 2019 Towarzystwo realizowało zadania statutowe oraz 
zadania przyjęte w planie pracy. W tym czasie odbyło się dziewięć 
posiedzeń Zarządu, podczas których omawiano bieżącą działalność 
oraz podejmowano decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem 
TPS.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia w okresie 
sprawozdawczym. 

I. XIII KWESTA NA RENOWACJĘ NAGROBKóW NA SKAWIŃSKICH 
CMENTARZACH

W zbiórce publicznej udział wzięło około 100 osób. Byli wśród 
nich: przedstawiciele władz samorządowych, osoby publiczne z na-
szej gminy, 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: 9755,53 zł, 3 euro, 1 funta 
brytyjskiego, 35 forintów węgierskich, 0,15 kuny chorwackiej 
(z czego na cmentarzu parafialnym w Skawinie: 7370,52 zł, 3 euro, 
1 funta brytyjskiego, 35 forintów węgierskich, 0,15 kuny chorwac-
kiej, a na cmentarzu komunalnym — 2385,01 zł).

W 2019 r. za pieniądze zebrane podczas ubiegłorocznej kwesty 
renowacji poddano obelisk upamiętniający Maxymiliana Haweł-
kę — „C.K. OFICYJAŁA SĄDU POWIATOWEGO W SKAWI-
NIE zmarłego 2 stycznia 1893 roku w wieku 60 lat” — jak głosi na-
pis na kamieniu nagrobnym. Koszt renowacji to 3279 zł. Wygląd 
nagrobka przed renowacją i po niej daje pełen obraz naszej pracy. 
Bez tych działań najstarsze zabytki cmentarne niebawem uległyby 
całkowitej degradacji i zniszczeniu.
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II. POZYSKIWANIE ŚRODKóW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ 
PROJEKTóW

W roku 2019 TPS zrealizowało projekt: „Informator TPS”.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny kontynuuje wydawanie „In-

formatora”. Zadanie to jest współfinansowane z budżetu Urzędu 
Miasta i Gminy Skawina. W 2019 r. ukazały się trzy numery, każ-
dy w nakładzie 500 egzemplarzy. Projekt jest realizowany w ramach 
gminnego konkursu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pie-
lęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej”. Zespół redakcyjny stanowią obecnie: Stanisław 
Grodecki, Ewa Tarnopolska, Marian Strzeboński i Mariusz Tarno-
polski. Publikujemy głównie teksty o tematyce historycznej oraz 
arty kuły związane z kulturą regionu. Informujemy również o wy-
darzeniach dotyczących TPS. Na chwilę obecną wszystkie archiwal-
ne numery wraz ze spisem treści są dostępne w wersji elektronicz-
nej na stronie internetowej TPS.
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Rozliczenie finansowe:
Wartość projektu 21 700,00 zł

w tym:

Kwota dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Skawina 6 870,00 zł

Wkład osobowy (wolontariat) 9 000,00 zł

Wkład finansowy TPS 5 700,00 zł

III. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

1. Udział w skawińskim Dniu Organizacji Pozarządowych i Inicja-
tyw Społecznych (DOPiS) 
Impreza odbyła się we wrześniu 2019 r. na terenie Parku Miejskiego 
w Skawinie. Organizatorem wydarzenia była Skawińska Rada Dzia-
łalności Pożytku Publicznego. Udział wzięło kilkadziesiąt organiza-
cji 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 arty-
styczno-wokalna „Radośni”, a grupa plastyczna przygotowała 
warsztaty edukacyjne oraz wystawę obrazów.

2. W roku 2019 poczet sztandarowy TPS w składzie: Helena Kaim, 
Ewa Tarnopolska i Jan Liskiewicz 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 kore-
spondencji mailowej, jaka do nas dociera, od osób niezwiązanych 
z TPS, a zainteresowanych naszą działalnością. 

4. W styczniu 2020 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe 
naszego Towarzystwa. Oprawę artystyczną zapewniła działająca 
przy TPS grupa artystyczna „Niosący Radość”, która przygotowała 



[11]

dla uczestników spotkania inscenizację muzyczną o Bożym naro-
dzeniu i chodzeniu „po kolędzie”. Spotkanie stało się również oka-
zją do podsumowania naszych działań w 2019 r.

5. W ramach działalności bieżącej TPS w 2019 r. współpracował 
z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami. Za szczególnie owoc-
ną 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 Przy-
jaciół Wieliczki”, Środowiskowym Domem Samopomocy oraz 
z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury, 
a także z wieloma placówkami oświatowo-kulturalnymi, wśród 
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 Ogólno-
kształcące, Szkołę Podstawową nr 1 w Skawinie i Zespół Katolic-
kich Szkół w Ska wi nie. Ponadto w odpowiedzi na liczne zaprosze-
nia ze strony placówek oświatowych braliśmy udział w spotkaniach 
z dziećmi i młodzieżą, popularyzując wiedzę na temat historii regio-
nu i promując lokalne tradycje.

IV. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA 

W ubiegłym roku przy TPS działały cztery grupy nieformalne: 
Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo” pod kierownictwem Agaty 
Lasek, grupa artystyczna „Niosący Radość” pod kierownictwem 
Maryli Borowieckiej, grupa artystyczno-wokalna „Radośni”, której 
opiekunem jest Adam Woźniczka, oraz grupa artystyczno-plastycz-
na, działania której koordynuje Marian Strzeboński.



V. WSPóŁPRACA Z MEDIAMI

Współpraca TPS z lokalnymi mediami była bardzo owocna. Infor-
macje o projektach realizowanych przez nasze Towarzystwo i wyda-
rzeniach, w których braliśmy udział, ukazywały się w 2019 r. 
w „Dzienniku Polskim”. Radio WAWA poświęciło swój czas ante-
nowy na prezentację wywiadów i informacji dotyczących działalno-
ści TPS. Również Telewizja Skawina emitowała materiały związane 
z działalnością TPS. Byliśmy także często obecni na stronie interne-
towej 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 tra-
dycyjnej już kweście na renowację zabytkowych nagrobków na ska-
wińskich cmentarzach. Dziękujemy również tym, którzy zaangażo-
wali się w organizację wszystkich uroczystości, spotkań i imprez 
okolicznościowych.

Sprawozdanie zostało przyjęte na zdalnym posiedzeniu Zarzą-
du TPS w dniu 25 kwietnia 2020 r. i przedstawione na Walnym 
Zgromadzeniu Sprawozdawczym w dniu 23 września 2020 r.

Autorem zamieszczonych w tekście zdjęć jest Bolesław Jamróz. 
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Stanisław GRODECKI

OSTATNIE POżEGNANIE  
STANISŁAWA PACA

26 października 2020 r. do spo-
łeczności skawińskiej oraz To-
wa rzystwa Przyjaciół Skawiny 
dotarła smutna wiadomość — 
w wieku 69 lat zmarł były Prze-
wodniczący Zarządu TPS Stani-
sław Pac.

Stanisław Pac był absol-
wentem Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Krakowskiej. 
1 lipca 1990 r. został zastępcą 
burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina, a 8 listopada 1998 r. burmistrzem Miasta i Gminy 
Skawina. 

W latach 1990–2002, a potem od roku 2014 pełnił funkcję 
radnego Rady Miejskiej. W latach 2006–2009 był Przewodniczą-
cym Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. 

Jako radny, zastępca burmistrza i burmistrz uczestniczył w two-
rzeniu i rozwijaniu skawińskiej samorządności oraz w budowie no-
wego oblicza Miasta i Gminy Skawina.

Stanisław Pac był ceniony w środowisku samorządowców. Cie-
szył się poważaniem wśród urzędników i mieszkańców gminy. 
Znajdował wspólny język z każdym, niezależnie od poglądów. Jego 
życie toczyło się wokół spraw gminy i poprawy jakości życia miesz-
kańców.

Wspierał funkcjonowanie organizacji pozarządowych działają-
cych w naszej gminie. W bieżącej kadencji był też przedstawicielem 
Rady Miejskiej w Skawińskiej Radzie Działalności Pożytku Pu-
blicznego.



Niemal do ostatnich dni swojego życia pracował w Wydziale 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowe-
go w Krakowie.

Zapamiętany zostanie jako człowiek o wielkim sercu, samorzą-
dowiec zaangażowany w sprawy lokalne, podchodzący do każdego 
z szacunkiem i życzliwością.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 listopada br. Śp. Stani-
sław Pac spoczął na cmentarzu parafialnym w Skawinie. Z powodu 
trwającej pandemii w uroczystościach wzięła udział najbliższa ro-
dzina i przyjaciele. Msza święta i ceremonia na cmentarzu transmi-
towane były przez TV Skawina.

Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy najgłębsze-
go współczucia.



— [15] —

Teresa SZCZYGIEŁ

DZIAŁALNOść TOWARZYSTWA PAMIęCI  
GENERAŁA JÓZEfA HALLERA I HALLERCZYKÓW 
ORAZ IZbY PAMIęCI RODu HALLERÓW 
I HALLERCZYKÓW W JuRCZYCACH

W dniu 20 maja 1939 r. w Bydgoszczy odbył się ostatni zjazd 
Związku Hallerczyków. Była to ogólnopolska manifestacja patrio-
tyczna w związku ze zbliżającą się napaścią Niemiec hitlerowskich 
na Polskę. 60 lat po tym wydarzeniu, 9 października 1999 r. w Sy-
cowie (woj. dolnośląskie) odbyła się sesja popularnonaukowa doty-
cząca Hallerów i hallerczyków, będąca pierwszym po II wojnie 
światowej zjazdem Związku Hallerczyków w Polsce. Uczestniczyli 
w nim członkowie rodu Hallerów oraz synowie, córki i wnuki hal-
lerczyków. Aby uczcić 80-lecie przybycia Błękitnej Armi z Francji 
do Polski, uczestnicy sesji posadzili w Sycowie i okolicy trzy dęby: 
gen. Józefa Hallera — dowódcy Armii, gen. Stanisława Hallera — 
zamordowanego przez Rosjan w Katyniu i mjr. Cezarego Halle-
ra — zabitego podczas walk w obronie Śląska Cieszyńskiego. Pod-
jęto też decyzję o powołaniu do życia Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków.

25 marca 2000 r. w Karpaczu powołano Tymczasowy Zarząd 
Towarzystwa i ustalono termin I Krajowego Zjazdu, który odbył się 
w dniach 9–10 czerwca 2000 r. w Jurczycach i w Skawinie. Po-
stanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie w dniu 26 paździer-
nika 2000 r. zarejestrowane zostało Towarzystwo Pamięci Generała 
Józefa Hallera i Hallerczyków z siedzibą w Jurczycach. Obszarem 
działania Towarzystwa jest Rzeczypospolita Polska oraz inne kraje. 
Prezesem został mgr inż. Leszek Krupnik. Głównym celem To-
warzystwa jest upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach 
gen. Józefa Hallera, urodzonego w Jurczycach, oraz innych zasłu-
żonych przedstawicielach rodu Hallerów, kształtowanie postaw pa-
triotycznych, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz pogłębianie wiedzy 
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o wal kach, których celem było odzyskanie i utrzymanie niepodle-
głości Polski.

10 czerwca 2000 r. odbyła się pierwsza sesja TPGJHiH w Jur-
czycach. Z tej okazji przygotowałam wystawę pamiątek związanych 
z Hallerami w budynku dawnej szkoły ufundowanej przez siostry 
Annę i Ewę Hallerówny. Wśród eksponatów znalazły się zdjęcia, 
oryginały i kserokopie dokumentów oraz wypożyczone książki. By-
ła to niewielka wystawa, która z czasem przekształciła się w stałą 
ekspozycję.

Pragnęliśmy przywrócić słynnym postaciom należne miejsce na 
kartach historii. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zebranie 
pamiątek, które się jeszcze zachowały. Z małej wystawy na arku-
szach styropianu, którą przygotowałam na pierwszą sesję, powstało 
małe muzeum. Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jur-
czycach rozpoczęła swoją działalność wraz z I Krajowym Zjazdem 

Odznaczenie medalami zasługi członków TPGJHiH przez wojewodę małopol-
skiego Piotra Ćwika



— [17] —

Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Pro-
wadzi ją Autorka niniejszego artykułu.

Izba Pamięci jest ważnym elementem działalności TPGJHiH, 
ale wystawa nie mogłaby istnieć bez ofiarnej pracy członków To wa-
rzy stwa, a szczególnie prezesa Leszka Krupnika i ówczesnego sołty-
sa Jurczyc Jana Lizaka, którzy pozyskiwali fundusze na wyposażenie 
i remont pomieszczeń.

Do 2004 r. dzięki pomocy burmistrza Stanisława Paca, Urzędu 
Miasta i Gminy Skawina, sołectwa Jurczyc i prywatnych sponsorów 
wykonano instalacje wewnętrzne, wyremontowano salę wysta-
wową, pomalowano pomieszczenia, wymieniono podłogę, okna, 
wykonano węzeł sanitarny, centralne ogrzewanie, przebudowano 
korytarz i położono posadzkę, również w kuchni. Wraz ze zmianą 
wyglądu budynku wzrosła liczba eksponatów. 

W 2005 r. Cezary Michał Haller z Bytomia ufundował gabloty 
na eksponaty. 

W 2009 r. dzięki wsparciu finansowemu burmistrza Adama 
Najdera i UMiG Skawina wymieniono dach, wykonano zewnętrz-
ną elewację budynku oraz ogrodzenie, położono kostkę i z pomocą 
mieszkańców Jurczyc uporządkowano teren wokół Izby Pamięci. 
W 2014 r. w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania dopo-
sażono budynek w sprzęt audiowizualny, stoły, krzesła, doposażono 
także kuchnię, a sponsorzy ufundowali gablotę i manekin do pre-
zentacji oryginalnego munduru.

Obecnie ekspozycja zawiera pamiątki związane z życiem i dzia-
łalnością najsłynniejszych członków rodu Hallerów i żołnierzy Błę-
kitnej Armii, hallerczyków. Cennymi eksponatami są portrety gen. 
Józefa Hallera z różnych okresów jego życia i kariery, unikatowe 
pocztówki, zdjęcia i plakaty z jego podobizną z okresu wojny pol-
sko-bolszewickiej, nawołujące do obrony kraju, zdjęcia rodzinne 
oraz artykuły i publikacje nawiązujące do wielkich i ważnych wyda-
rzeń z historii Polski, których uczestnikiem był ten sławny Polak. 
Zgromadzono tu również: oryginalny mundur i jego elementy, me-
dale, dokumenty oraz artykuły, które pogłębiają wiedzę na temat 
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hallerczyków, ich losów i późniejszych kontaktów z gen. Józefem 
Hallerem. Z roku na rok przybywa eksponatów, których użyczają 
potomkowie byłych żołnierzy Błękitnej Armii. Nasza wiedza o mi-
nionych wydarzeniach jest coraz pełniejsza. Aby zachęcić młodzież 
do poznawania regionu, w pierwszych latach naszej działalności jeź-
dziliśmy z eksponatami i prelekcjami do szkół. Nasza praca opłaci-
ła się, nauczyciele i uczniowie zaczęli przyjeżdżać do Jurczyc na lek-
cje muzealne.

Wystawa jest ważnym elementem edukacji regionalnej, daje 
możliwość poznania małej ojczyzny i rozbudzenia patriotyzmu lo-
kalnego. Efektem systematycznej współpracy ze szkołami Miasta 
i Gminy Skawina, stowarzyszeniami i krakowskim oddziałem 
PTTK jest wiele prac szkolnych, które powstały na bazie ekspona-
tów Izby. W Izbie odbywają się lekcje historii (prowadzone w ra-
mach czynu społecznego przez mgr Teresę Szczygieł) dla uczniów 
szkół podstawowych i średnich, mające rozbudzić ich twórczą ak-
tywność. Przygotowaliśmy grilla i stoły przed budynkiem, a ponie-
waż teren wokół jest duży i ogrodzony, uczniowie mogą łączyć przy-
jemne z pożytecznym. Po zwiedzeniu wystawy i wysłuchaniu pre-
lekcji mogą wesoło spędzić czas i zjeść upieczone przez siebie kieł-
baski. Co roku, w kwietniu organizujemy Gminny Konkurs Histo-
ryczny pt. „Generał Józef Haller i Błękitna Armia” przeznaczony 
dla szkół podstawowych. Odbyło się już 21 edycji, w których licz-
nie wzięli udział nauczyciele i uczniowie. Udaje nam się każdego ro-
ku wypuścić w świat grupę kilkudziesięciu młodych ludzi z dużą 
wiedzą na temat Hallerów z Jurczyc, historii Polski i nie tylko. Kon-
kurs ten cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Przyczynia-
ją się do tego hojni fundatorzy ciekawych nagród, a głównym spon-
sorem jest zwykle UMiG Skawina.

Współpracujemy z harcerzami, którzy kilkakrotnie biwakowa-
li przy Izbie, a my organizowaliśmy im quizy i lekcje historii. Har-
cerze uświetnili również kilka razy nasze uroczystości sierpniowe 
pięknym śpiewem, a my gościliśmy u nich na uroczystościach 
szkolnych.
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Organizujemy wycieczki „śladami Błękitnego Generała i jego 
rodziny w Gminie Skawina”; przyjeżdżają do nas ludzie z całej Pol-
ski. Współpracujemy z PTTK, włączając się co roku w akcję „Nie 
siedź w domu, idź na wycieczkę...”, z LGD wzięliśmy udział w kil-
ku edycjach zabawy „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa”. Nasze 
zbiory prezentujemy corocznie na gminnych dożynkach i różnych 
uroczystościach. Dzięki mgr Małgorzacie Niechaj nawiązaliśmy 
współpracę z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i zaprezen-
towaliśmy swoje zbiory podczas Nocy Muzeów w Kra kowie. Na-
wiązaliśmy także współpracę z Muzeum Ziemi Puckiej we Włady-
sławowie.

Wspólnie z Małopolskim Klubem Rekreacji i Turystyki Konnej 
im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich (MKRiTK) organizujemy 
bieg na orientację w terenie na koniach — z Jurczyc do Lancko-
rony.

Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 
Krzęcińskiej, Stowarzyszeniem Miłośników Tradycji Mazurka Dą-
browskiego, Stowarzyszeniem „Nasz Radziszów”, z To wa rzyst wem 
Przyjaciół Skawiny, z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Skawinie, Muzeum Regionalnym w Ska winie oraz z Ar-
chiwum PAU w Krakowie i wspólnie popularyzujemy wiedzę o re-
gionie. 

Nie tylko młodzież poszukuje swoich korzeni, ludzie w kwiecie 
wieku także są żądni wiedzy, stąd nasza współpraca z Uni wer sy-
tetem III Wieku.

Ważne jest, by wzbogacać naszą wiedzę o działalności słynnych 
postaci na rzecz naszego kraju. Temu służą organizowane od po-
czątku istnienia Towarzystwa sesje popularnonaukowe i uroczy-
stości upamiętniające ważne wydarzenia historyczne. Co roku, 
w sierpniu, w rocznicę urodzin gen. Józefa Hallera i słynnej Bitwy 
Warszawskiej, oprócz sesji, organizujemy wspólnie z mieszkańcami 
Jurczyc uroczystą mszę świętą polową z udziałem kombatantów, 
członków rodziny Hallerów i zasłużonych ludzi. Uroczystości 
uświetniają: wojsko, ułani z MKRiTK, orkiestra dęta z Radziszowa, 
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poczty sztandarowe i harcerze. Przed Tablicą ku Pamięci gen. Jó zefa 
Hallera, umieszczoną na Domu Ludowym w Jurczycach, poświęco-
ną przez proboszcza Stanisława Kwaka (syna hallerczyka) w 2000 r., 
a ufundowaną przez prezesa TPGJHiH Leszka Krupnika, wojsko 
wystawia posterunek honorowy. Msze święte odprawiało wielu zna-
nych duchownych: ks. płk Henryk Polak, ks. kardynał Kazimierz 
Nycz, ojciec Eustachy Rakoczy, paulin z Jasnej Góry, ks. prof. Jan 
Machniak, księża z naszej parafii i pracujący poza granicami kraju. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Trady-
cji Mazurka Dąbrowskiego uczestniczyliśmy w sesjach popularno-
naukowych na terenie całego kraju, m.in. w Karpaczu i Nidzicy, by-
liśmy też współorganizatorami sesji w Jurczycach. Na zaproszenie 
władz Kutna wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji święta 
Błękitnej Armii, a w Wieliczce i Toruniu uczestniczyliśmy w uro-
czystości odsłonięcia pomników gen. Józefa Hallera.

W 2009 r. Towarzystwo otrzymało, ufundowaną przez człon-
ków Stowarzyszenia i mieszkańców Jurczyc, replikę sztandaru Błę-
kitnej Armii w 90. rocznicę jej powrotu do Polski. Sztandar został 
uroczyście poświęcony na Jasnej Górze przez ojca Eustachego Ra-
koczego, a następnie z całym ceremoniałem wojskowym przekaza-
ny do Izby Pamięci przez gen. Edwarda Gruszkę, w zastępstwie Mi-
nistra Obrony Narodowej Bogdana Klicha.

Od 2009 r. Towarzystwo współpracuje z 12 Brygadą Zmecha-
nizowaną im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w działalności naszego To-
warzystwa było zaangażowanie się wspólnie z proboszczem Stani-
sławem Kamionką w organizację przejazdu Ojca Świętego Jana 
Pawła II przez Radziszów w dniu 19 sierpnia 2002 r. Na tę okazję 
Elżbieta i Marian Krawczykowie ufundowali kopię obrazu Matki 
Bożej Hallerowskiej, który został pobłogosławiony przez papieża 
i umieszczony w kościele parafialnym w Radziszowie. Ołtarz, na 
którym znajdował się obraz, przeniesiono do Jurczyc, do kaplicy 
ufundowanej również przez państwa Krawczyków. W 2003 r. przed-
stawiciele Towarzystwa wspólnie z mieszkańcami parafii Radziszów 
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udali się do Rzymu, aby podziękować Ojcu Świętemu za przejazd. 
Podarowali Mu kopię obrazu Matki Bożej Hallerowskiej (namalo-
waną przez Halinę Wasyl), która została w zbiorach watykańskich. 
Druga kopia, poświęcona przez papieża, znajduje się w dworku 
w Jurczycach. Nasza miejscowość leży na Szlaku Papieskim.

Co roku, w rocznicę Zaślubin Polski z Morzem — jako jedyni 
na południu Polski — organizujemy sesję upamiętniającą to wyda-
rzenie, a z okazji Święta Niepodległości Polski — wieczornice 
i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Dzięki naszej pracy na rzecz społeczeństwa jesteśmy znani tak-
że poza granicami kraju, mamy kontakt ze Związkiem Weteranów 
Armii Polskiej w Ameryce.

W latach 2014–2019 współorganizowaliśmy polsko-kana-
dyjski projekt edukacyjny pt. „Pamięć i Cześć Błękitnej Armii 
Gen. J. Hallera” z p. Ewą Elżbietą Deoniziak, w porozumieniu 
z Muze um i Archiwum im. Płk. Pilota Bolesława Orlińskiego 
w Mississauga, Ontario oraz ze Społeczną Radą Programową 
Sadzenia Dębów Pamięci w Toronto, promującą kanadyjsko-pol-
skie edukacyjne projekty patriotyczne, skierowane do młodzieży 
w Polsce i w Kanadzie. Prace dzieci i młodzieży z Jurczyc polecia-
ły do Kanady.

W 2014 r. nawiązaliśmy współpracę z merostwem miasteczka 
Sille-le-Guillaume we Francji, gdzie organizowane były oddziały 
Błękitnej Armii. 

Z okazji ogłoszenia przez Senat RP roku 2017 Rokiem Genera-
ła Józefa Hallera 24 maja 2017 r. zaprezentowaliśmy nasze osiągnię-
cia w senacie na sesji „Generał Józef Haller — współtwórca niepod-
ległej Rzeczypospolitej”. 

Najważniejszym wydarzeniem w Jurczycach z okazji 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości było odsłonięcie po-
pier sia gen. broni Józefa Hallera przez Prezydenta RP Andrzeja  
Dudę 5 sierpnia 2018 r. Prezydent zwiedził również Izbę Pamięci 
Rodu Hallerów i Hallerczyków. Uroczystość odbyła się z pełnym 
ceremoniałem wojskowym. Fundatorami pomnika byli mieszkań-



cy gminy Skawina. Miejsce poświęcone Błękitnemu Generałowi 
powstało z inicjatywy członków Towarzystwa Pamięci Generała Jó-
zefa Hallera i Hallerczyków.

Wielu członków Towarzystwa zostało odznaczonych medalami 
zasługi za działalność społeczną, przyznanymi przez prezydenta 
RP. 

Patriotyzm to wielkie słowo, ale trzeba go używać. Trzeba roz-
budzać patriotyzm wśród młodzieży. Działalność Towarzystwa Pa-
mięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków skupia się na przy-
wracaniu pamięci o wielkich postaciach naszej historii, o rodzinie 
Hallerów, którzy zostali zapomniani na kartach historii. Generał 
Józef Haller urodził się w Jurczycach, a więc przypominanie o jego 
i jego rodziny zasługach dla kraju jest ważnym elementem naszej 
społecznej działalności.
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Leszek KAPŁON

SKAWIńSCY WETERANI bITWY KANIOWSKIEJ1

W moim artykule opublikowanym na kartach książki pod tytu-
łem Szarża pod Rokitną 1915, wydanej jako pokłosie konferencji 
naukowej, która odbyła się w Radziszowie w sierpniu 2017 roku, 
przypomniałem skawinianom sylwetki bojowników o sprawę 
polską, którzy 8 sierpnia 1914 roku jako oddział Polowej Druży-
ny Sokoła wyruszyli ze Skawiny do formujących się w Krakowie 
Legionów Polskich. W wielkim skrócie ująłem w niej szlak bojo-
wy oddziałów legionowych, poczynając od sierpnia 1914, a na 
czerwcu 1915 roku kończąc; przypomniałem, jak przywiódł ich 
w okolice wsi Rarańcza i Rokitna. Ta ostatnia, za sprawą heroicz-
nej szarży 2. szwadronu 2. pułku ułanów Legionów Polskich, 
którzy pod wodzą rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza zdo-
byli potrójne okopy rosyjskie, zapisała się na wieczne czasy złoty-
mi zgłoskami w historii oręża polskiego. Wspomniałem również 
o zarządzonej w kwietniu 1915 roku reorganizacji oddziałów le-
gionowych przez Komendę Legionów i sformowaniu 4. pułku 
piechoty, którego szeregi zasilono między innymi II batalionem 
2. pułku piechoty.

Obecnie przybliżę pokrótce wydarzenia między Rokitną 
w 1915 i Rarańczą w 1918 roku i ukażę, co się wydarzyło zanim 
oddziały dotarły pod Kaniów i stoczyły krwawy bój z Niemcami, 
swoim niedawnym sojusznikiem, który 9 lutego 1918 roku ha-
niebnie nas zdradził w tajnych rokowaniach z Ukraińską 
Republiką Ludową, podpisując z Ukraińcami traktat pokojowy 
w Brześciu i deklarując w nim oddanie etnicznie polskiej ziemi 
chełmskiej i części Podlasia. Wspomnę tu o sformowanych 

1 Przedruk: L. Kapłon, Polowa Drużyna Skawińskiego Sokoła — domniemani 
świadkowie szarży rokitniańskiej, [w:] Szarża pod Rokitną. Wybór materiałów z kon-
ferencji naukowej „II Skawińskie Spotkania z Historią”, Kraków 2017, s. 39–64. 
[Do tekstu wprowadzono kilka niezbędnych poprawek — przyp. red. ]
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w drugiej połowie 1915 roku w Piotr kowie 4. i 6. pułku piecho-
ty, a w dalszej części artykułu przedstawię ogólny zarys szlaku 
bojowego późniejszej Brygady, by czytelnik niewyrobiony histo-
rycznie miał choć częściowy pogląd na całokształt działań wojen-
nych toczonych przez Legiony po zakończeniu kampanii karpac-
kiej.

Mamy zatem koniec października 1915 roku, na rozkaz sztabu 
c. i k. Armii cała II Brygada została przerzucona na front wołyński 
do Maniewicz i po koncentracji swoich oddziałów, jakby z marszu, 
ruszyła do walki. W dniach od 4 do 6 listopada toczyła walki pod 
Kościuchnówką, a zdobyte przez nią w ciężkich bojach wzgórze 
Niemcy nazwali później „Polską Górką”. Na znak szacunku i podzi-
wu niemiecki gene rał Gerok2 rozkazał, aby napotkanym żołnie-
rzom legionowym oddawano cześć poprzez trzykrotne zawołanie 
„Hura!”. Następnie, od 7 listopada, 2. pułk piechoty dzielnie wal-
czył pod Bielgowem, gdzie oddziały austriackie cofnęły się pod na-
porem Rosjan, którzy wdarli się na tyły frontu. Tylko dzięki przy-
tomności umysłu pułkownika Januszajtisa3, który rzucił do walki 
wszelkie odwody, sytuacja została opanowana i widmo okrążenia 
zażegnane. Kiedy 10 listopada ruszyła kolejna rosyjska ofensywa, 
próbując przeprawić się przez Styr, do boju pod Czartoryskiem 
wprowadzono 1. i 5. pułki, które zajęły okopy opuszczone przez 
piechotę niemiecką. Pod Kościuchnówką nadal krwawił 2. i 3. 
pułk. Po dwóch dniach zaciętych walk Rosjanie zostali odparci. 
14 listopada dowództwo c. i k. Armii podjęło kolejną nieudaną 
próbę opanowania prawego brzegu Styru przy wsparciu oddziałów 

2 Karl Christoph Friedrich von Gerok (ur. 26 maja 1854 r. w Stuttgarcie, zm. 
18 września 1937 r. tamże) — oficer z Wirtembergii, generał piechoty XXIV Kor-
pusu Rezerwowego podczas I wojny światowej.

3 Marian Józef Żegota-Januszajtis (ur. 3 kwietnia 1889 r. w Mirowie koło 
Częstochowy, zm. 24 marca 1973 r. w Royal Tunbridge Wells) — inżynier rolnik, 
polski dowódca wojskowy, komendant Armii Polskiej i Polskich Drużyn Strzelec-
kich (1912–1914), ostatni dowódca I Brygady Legionów Polskich (1916–  
–1917), generał dywizji Wojska Polskiego.



— [25] —

I i II Brygady Legionów. Po ustaniu walk oddziały II Brygady zo-
stały zluzowane i zimowały w Wołczecku i na Garbachu. Na linii 
frontu panował względny spokój, występowały jedynie sporadycz-
ne potyczki patroli.

Wiosna zastała legionistów z I i III Brygady na pozycjach nad 
Styrem w sąsiedztwie 128. Brygady Honwedów i 11. Dywizji 
Kawalerii, II Brygada była wówczas w odwodzie. Właśnie wtedy 
niespodziewanie ruszyło natarcie rosyjskich oddziałów i załama-
ły się szeregi oddziałów węgierskich, które uciekły z zajmowa-
nych stanowisk w popłochu. Osamotnieni żołnierze I Brygady 
trzykrotnie odparli ataki szturmujących Rosjan. Najcięższe walki 
były udziałem 5. pułku piechoty, który w dniach 4–5 lipca 1916 
roku miał za zadanie opóźniać przemarsz wojsk rosyjskich na 
Kościuchnówkę. W bitwie tej poległ skawinianin Stanisław 
Ożóg4. Pozycje polskie zostały utrzymane, mimo silnych kontr-
uderzeń wojsk rosyjskich. Wiadomo już było, że ofensywa ge-
nerała Brusiłowa5 nie przyniosła Rosjanom żadnych korzyści, 
w sztabie sprzymierzonych mniemano, że wysiłek rosyjskiego 
żołnierza utopiono we krwi, a w bezskutecznych bojach złamano 
jego morale. Być może właśnie dlatego siły sprzymierzonych po-
wzięły pochopną decyzję, by 16 czerwca 1916 roku ruszyła 
kontrofensywa gen. Aleksandra von Linsingena od Łucka po 
Kowel. Na swoim odcinku frontu Austriacy napotkali silny opór, 
ponieśli klęskę i zostali zmuszeni do wycofania się ze zdobytych 
wcześniej pozycji. Zajęte przez Rosjan pozycje odzyskały później 
oddziały niemieckie wraz z II Brygadą. Przez dziewięć dni — od 
21 do 30 czerwca — Brygada walczyła z oddziałami rosyjskimi 
pod Gruziatynem, Tumanem i Hołuzją na Wołyniu, ponosząc 

4 Stanisław Ożóg (ur. 1894 r. w Skawinie) — syn Wojciecha i Klementyny. 
W Legionach Polskich służył jako sierżant w 5. pułku piechoty w jego 1. kompa-
nii. Poległ 4 lipca 1916 r. w bitwie pod Kościuchnówką.

5 Aleksiej Aleksiejewicz Brusiłow (ur. 19 lub 31 sierpnia 1853 r. w Tyflisie, 
zm. 17 marca 1926 r. w Moskwie) — rosyjski generał kawalerii i generał-adiutant, 
od 1919 r. w Armii Czerwonej.
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w bojach duże straty. Tak wspominał te zmagania por. Bertold 
Merwin6:

Lecz oto w tym kulminacyjnym momencie ataku z boku poczynają klekotać 
karabiny maszynowe. Legioniści mają odsłonione flanki i stoją pod siejbą kul. 
Ani na chwilę linia nasza nie drgnęła, choć spustoszenia w niej już wielkie. 
W największym porządku ustępuje drugi pułk na swe pozycye, zadając przy-
tem nieprzyjacielowi poważne straty. Mimo korzystnej swej sytuacyi wróg 
nie śmie następować i trwa w swem znieruchomieniu jeszcze długo, bo od 
21 czerwca do 30 czerwca, jak długo drugi nasz pułk wraz z komendą Bryga-
dy stały pod Gruziatynem, tą marną wioszczyną, o której zarówno nasze ko-
mu ni katy, jak i rosyjskie tyle miały do powiedzenia7.

Około 11 lipca 1916 roku oddziały I i II Brygady Legionów 
Polskich zostały zluzowane z linii frontu, po czym rozlokowano je 
w Czeremoszni koło Smolar. W tym czasie Niemcy przejawiali du-
że zainteresowanie możliwością pozyskania polskich żołnierzy 
i sformowania Armii Polskiej, co dawało legionistom wielką na-
dzieję na uzyskanie przez Polskę niepodległości, o którą tak ofiarnie 
walczyli. Dowódcą II Brygady mianowany został płk Józef Haller, 
który jeszcze około 28 lipca 1916 roku poprowadził pułki II Bry-
gady do boju pod Dubniakami. Z dniem 7 października Legiony 
zostały ostatecznie wycofane znad Stochodu do Baranowicz w związ-
ku z podjętymi przez Państwa Centralne przygotowaniami do ogło-
szenia manifestu o utworzeniu Królestwa Polskiego, w którym 
Legio ny miały się stać kadrą odrodzonego Wojska Polskiego. Nie-
mniej jednak 20 października 1916 roku dokonano niespodziewa-
nego przeformowania Legionów w Polski Korpus Posiłkowy dowo-
dzony przez Sztab Generalny c. i k. Armii. 5 listopada 1916 roku 

6 Bertold Merwin, właśc. Baruch Menkes (ur. 13 listopada 1879 r. w Tarno-
wie, zm. 10 stycznia 1946 r. w Lusace) — polski żołnierz, oficer Legionów Pol-
skich, doktor filozofii, pisarz legionowy, nauczyciel, publicysta, literat, dzienni-
karz, redaktor.

7 B. Merwin, Pod Gruziatynem (fragment z mego notatnika), [w:] Dwa lata 
w boju II-ej Brygady Legionów Polskich 30 IX 1914–30 IX 1916, Piotrków 1916, 
s. 25. 
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nastąpił długo przez Polaków oczekiwany moment ogłoszenia pro-
klamacji z wyraźną obietnicą utworzenia Królestwa Polskiego, przy 
czym już 1 grudnia 1916 roku oddziały legionowe wkroczyły do 
Warszawy, Łomży, Różan, Modlina, Pułtuska i Dęblina.

Przejęci niezłomną ufnością w ostateczne zwycięstwo ich broni i życze-
niem powodowani, by ziemie polskie przez waleczne ich wojska ciężkiemi 
ofiara mi rosyjskiemu panowaniu wydarte do szczęśliwej przywieść przy-
szłości, Jego Cesarska Mość Cesarz Niemiecki oraz Jego Cesarska i Kró-
lewska Mość Cesarz Austryi i Apostolski Król Węgier postanowili z ziem 
tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytu-
cyjnym ustrojem. Dokładniejsze oznaczenie granic Królestwa Polskiego za-
strzega się. Nowe królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi 
mocarstwami rękojmię potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. We 
własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniej-
szych czasów i pamięć walecz nych polskich towarzyszy broni we wielkiej 
obecnej wojnie. Jej organizacja, wykształcenie i kierownictwo uregulowa-
ne będą we wspólnem porozumieniu8.

8 Por. Akt 5 listopada, www.aan.gov.pl/art,380,akt-5-listopada [dostęp: 
20 VII 2018].

Ogłoszenie Aktu 5 listopada z balkonu Pałacu Sandomierskiego w Radomiu, 
pocztówka; źródło: domena publiczna
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Jakby konkurując z tą obietnicą, państwa Ententy również 
uznały prawo Polaków do samostanowienia i kiedy nieoczekiwanie 
23 lutego 1917 roku w Rosji wybucha rewolucja próbująca obalić 
carat, w dniu 24 marca 1917 roku rosyjscy żołnierze pochodzenia 
polskiego założyli Związek Polaków Wojskowych, co było możliwe, 
gdyż Tymczasowy Rząd Rosji zezwolił na wyłonienie z rosyjskiej ar-
mii żołnierzy innych narodowości. 

Komitet Wykonawczy Związku Polaków Wojskowych poleca, w zaistniałej 
sy tuacji, wszystkim wojskowym Polakom stawić się w Suczawie na Bukowi-
nie, gdzie Polacy otrzymują rozkaz dowódcy Frontu spolonizować XXIX kor-
pus byłej armii rosyjskiej stacjonujący w Sorokach nad Dniestrem oraz prze-
jąć jego majątek i uzbrojenie9.

Tymczasem 10 kwietnia 1917 roku, zamiast spodziewanego 
formowania polskiej Armii, cesarz Karol I przekazał komendę Le-
gionów Polskich generalnemu gubernatorowi, generałowi niemiec-
kiemu Hansowi von Beselerowi, jako tymczasowemu Naczelnemu 
Dowódcy Wojsk Polskich. W lipcu Tymczasowa Rada Stanu posta-
nowiła zaprzysiąc Legiony w Warszawie według brzmienia: „na 
wierność Ojczyźnie, przyszłemu królowi i braterstwu broni z Niem-
cami i Austriakami”. Przysięgę tę złożyła większość żołnierzy II Bry-
ga dy. Pozostali żołnierze, którzy w wyniku politycznych rozgrywek 
nie złożyli przysięgi, zostali natychmiast internowani i odesłani do 
obozów jenieckich, a dnia 22 lipca 1917 roku Niemcy aresztowali 
bryg. Józefa Piłsudskiego i płk. Kazimierza Sosnkowskiego, następ-
nie osadzili ich w cytadeli w Magdeburgu. Większość z tych, którzy 
złożyli przysięgę, jako poddanych monarchii habsburskiej, wcie-
lono do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Wobec powyższego Tym-
czasowa Rada Stanu podała się do dymisji, a w jej miejsce 12 wrześ-
nia 1917 roku Niemcy i Austria powołali Tymczasową Radę Regen-
cyjną w Warszawie. W Rosji natomiast 7 listopada 1917 roku wy-

9 Por. T. Białek, Początki Wojska Polskiego na Wschodzie: II Korpus Polski, 
www.nowastrategia.org.pl/poczatki-wojska-polskiego-na-wschodzie-ii-korpus-
pol ski/ [dostęp: 17 VII 2018].
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buchła rewolucja komunistyczna. Kiedy 9 lutego 1918 roku Pań-
stwa Centralne zawarły w Brześciu tajny układ z Ukraińską Repub-
liką Ludową, w którym obiecały oddać Rusinom tereny etni cznie 
polskie, w tym Chełmszczyznę i Podlasie, ziemie należące niegdyś 
do Królestwa Polskiego, a ci mieli się za to odwdzięczyć, dostarcza-
jąc głodującym Niemcom i Austriakom 1 milion ton zboża i 50 000 
ton żywca, przelała się czara goryczy. Wiadomość o tym wywołała 
wśród Polaków wściekłość.

W Warszawie, Krakowie i wielu innych miastach manifestowano na ulicach, 
strajkowano, a Rada Regencyjna wydała nawet odezwę, w której protestowa-
ła przeciwko czwartemu rozbiorowi Polski. Nic więc dziwnego, że podobnie 
zareagowali żołnierze Polskiego Korpusu Posiłkowego10.

10 A. Szejnach, Od Rarańczy do Kaniowa, czyli o lojalności sojuszników, „Nie-
podległość i Pamięć”, 2016, nr 2, s. 307.

Trasa marszu II Brygady i II Korpusu przez Ukrainę w 1918 r.; źródło: R. Bergel, 
Dzieje II Korpusu Polskiego, Warszawa 1921, s. 59
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W związku z powyższym w dniu 15 lutego 1918 roku Polski 
Korpus Posiłkowy, dawna II Brygada, przebił się pod Rarańczą 
przez front i skierował na wschód w celu połączenia z I Korpusem 
Wojsk Polskich. Wróćmy jednak do bitwy. Pierwsze starcie nastąpi-
ło około godziny dwudziestej drugiej, kiedy na trakcie prowadzą-
cym z Machali do Rarańczy por. Mieczysław Boruta-Spiechowicz11 
zdecydowanie i z zimną krwią strzelił do próbującego ich zatrzymać 
kapitana von Wanderera, potem legioniści w boju na bagnety uto-
rowali sobie drogę wśród napierających zewsząd żołnierzy. Podob-
nie zachował się major Orlik-Łukoski12, kładąc trupem zastępują-
cych mu drogę żołnierzy austriackich. Ta krótka wymiana ognia 
stała się swoistym impulsem, który rzucił oddziały legionowe do 
boju. Rozgorzała bitwa, która trwała do samego rana. Świadek tych 
wydarzeń, wachmistrz Podolski, wspomina: 

Około godziny 10-tej wieczór przed strażą przednią, na szosie między Ma-
chalą a Rarańczą zarysowują się sylwetki żołnierskie, a powietrze przeszy-
wa ostry okrzyk: „halt”! (stój). To Austriacy. Widocznie niezupełnie jeszcze 
zorientowani. Dowódca ich kapitan (zdaje mi się Hauptman von Wande-
rer) zapowiada, że ma rozkaz zatrzymać napotkanych legionistów. Krótka 
wymiana zdań między obu stojącymi twarzą w twarz dowódcami. Legioni-
sta jest więcej zdecydowany i szybszy, toteż oficer austriacki zasypany strza-
łami z pistoletu pada martwy. Nieubłagane prawo wojny działa z całą swo-
ją bezwzględnością. Za austriackim „Hauptmanem” padają i inni, bowiem 
porucznik Boruta-Spiechowicz, ten pierwszy mściciel, strzela dalej spokoj-
nie i celnie. Ale nie tylko sam strzela — wydaje już rozkazy swej kompanii, 
która otwiera ogień, a następnie bagnetem oczyszcza drogę. Podobnie z pi-
stoletem w ręku rozprawia się z Austriakami major Orlik-Łukoski z 2. puł-
ku piechoty. Droga wolna!13. 

11 Mieczysław Ludwik Boruta-Spiechowicz (ur. 20 lutego 1894 r. w Rzeszo-
wie, zm. 13 października 1985 r. w Zakopanem) — generał brygady Wojska Pol-
skiego.

12 Kazimierz Orlik-Łukoski (ur. 13 września 1890 r. w Sokole, zm. w kwiet-
niu 1940 r. w Charkowie) — generał brygady Wojska Polskiego, zamordowany 
w Charkowie w 1940 r. — ofiara zbrodni katyńskiej.

13 W. Podolski, Od Rarańczy do Kaniowa, „Wiarus”, 1938, nr 8, s. 236.
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Rankiem 16 lutego oddziały legionowe znalazły się na przedpolu 
swoich niegdysiejszych pozycji, między okopami austriackimi i rosyj-
skimi. Wiedzieli już, że się przebili, jak się jednak okazało, nie byli 
jeszcze zupełnie bezpieczni, z chwilą bowiem nastania świtu ożywiła 
się austriacka artyleria i stanowiska karabinów maszynowych. Tylko 
dzięki niezwykłemu doświadczeniu i sprytowi legionistów udało się 
im przejść przez pole ostrzału artylerii austriackiej, wykorzystując 
każdy większy lej, chyłkiem przeskakując od węgła do węgła chat 
w Rokitnej. Jednak zdecydowana większość żołnierzy Korpusu nie 
zdołała się przebić, ci zostali zatrzymani przez Austriaków, a następnie 
internowano ich w bardzo ciężkich warunkach, w pośpiesznie przygo-
towanych barakach byłych obozów dla jeńców rosyjskich na terenie 
Królestwa Węgier. Przez trzy tygodnie praktycznie morzono ich gło-
dem i dopiero zakrojona na szeroką skalę akcja pomocy ze strony ga-
licyjskich kół patriotycznych w znacznym stopniu ulżyła legionistom 
w ich doli. Po nocnym boju pod Rarańczą i ogólnym rozproszeniu 
oddziałów Brygada potrzebowała dwóch dni, żeby skoncentrować 
swoje oddziały. Udało się tego dokonać 17 lutego. Po przeliczeniu 
żołnierzy odbyła się narada, na której zdecydowano połączyć się 
z I Kor pusem. Rozpoczęły się przygotowania do długiego marszu, 
jednak decyzja została zweryfikowana, kiedy po czterech dniach mar-
szu żołnierze natrafili przypadkiem w Kamieńcu Podolskim na od-
dział dowodzony przez pułkownika Antonowicza. Uzyskane od niego 
informacje spowodowały zmianę planów. Brygada skoncentrowała się 
na linii Kamieniec–Bar. Na wieść o przemarszu polskich oddziałów do 
Brygady przyłączyły się drobne oddziały złożone z polskich żołnierzy. 
Wkoło panował chaos, całe masy zbolszewizowanych żołdaków opu-
ściły swoje pozycje frontowe i poczęły mordować własnych oficerów. 
Uzbrojeni dezerterzy tworzyli bandy, które mordowały właścicieli 
ziemskich, plądrowały i paliły ich majątki. Różne były drogi do wojska 
polskiego. Polscy żołnierze byli po drodze rozbrajani przez bolszewi-
ków, atakowani i mordowani przez bandy uzbrojonych chłopów, 
brani w niewolę przez wojska austriackie po rozbrojeniu. Oddział 
złożony z Polaków z 6. Armii, dowodzony przez mjr. Antoniego Szyl-
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linga, został rozbrojony w miasteczku Birzula pod Kiszyniowem przez 
104. pułk piechoty węgierskiej. Stosując różne fortele, do II Korpusu 
przybył batalion piechoty z baterią polową pod dowództwem ppłk. 
Józefa Rojka, oddział lotniczy rtm. Adama Grocholskiego, kolumna 
sanitarna doktora Girdwoyny, oddziałek rtm. Witolda Engla i wielu 
innych. Po długim i pełnym potyczek marszu Polski Korpus Posiłko-
wy przeprawił się przez Dniestr w Żwańcu, potem poszedł na Chocim 
i Mohylów Podolski, gdzie nastąpiło połączenie z II Korpusem Pol-
skim dowodzonym przez gen. Sylwestra Stankiewicza14. Oczekiwany 
moment połączenia był poprzedzony akcją wywiadowczą i ryzykow-
nym działaniem wobec nacisku dowództwa niemieckiego na generała 
Stankiewicza. Rotmistrz Henryk Kiszko-Zgierski tak opisuje okolicz-
ności połączenia:

Dnia 3 marca pułk otrzymuje rozkaz wysłania jednego szwadronu w celu od-
szukania Karpackiej Brygady Legjonów Józefa Hallera, o której przedarciu się 
przez front austriacko-rosyjski doszła wieść do II Korpusu. O świcie 3 mar-
ca podporucznik Czesław Jakubowski, zaopatrzony w listy i pieniądze dla 
brygady, na czele 4 plutonu 1-go szwadronu przeprawia się w Jampolu przez 
Dniestr i maszeruje w kierunku na Mohylów Podolski, skąd przypuszczal-
nie ma nadejść II Brygada Legjonów. W kilka godzin później pozostałe trzy 
plutony pierwszego szwadronu, zaopatrzone w kuchnie polowe i 2000 par 
bu tów dla brygady, maszerują pod dowództwem porucznika Bińkowskiego 
w ślad za 4-tym plutonem. Dnia 4 marca o godzinie 14 na trakcie Jaruga– 
–Mohylów 1-y szwadron 6-go pułku ułanów spotyka Karpacką Brygadę Le-
gjonów i odprowadza ją do Sorok15. 

Droga, jaką pokonali od Rarańczy do Sorok, to około 320 kilo-
metrów. Żołnierze II Korpusu odnosili się do legionistów z szacun-
kiem i podziwem, który z nich nie słyszał o bohaterskiej szarży uła-
nów rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza pod Rokitną, któż z nich 
nie słyszał o bojach II Brygady na Wołyniu, czy o ostatnim wyczy-

14 Sylwester Stankiewicz (ur. 31 grudnia 1866 r., zm. 11 marca 1919 r. w Ta-
ganrogu na tyfus) — generał porucznik Armii Imperium Rosyjskiego pochodze-
nia polskiego, pierwszy dowódca II Korpusu Wojska Polskiego na Wschodzie.

15 H. Kiszko-Zgierski, Zarys historii wojennej 6-go Pułku Ułanów Kaniow-
skich, Warszawa 1930, s. 5.
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nie przebicia się oddziałów legionowych pod Rarańczą. Organiza-
cja połączonych oddziałów nastąpiła w Sorokach na terenie Rumu-
nii. Przy połączeniu się Polskiego Korpusu Posiłkowego z II Korpu-
sem oddziały legionowe zostały wcielone w szeregi korpusu w taki 
sposób, że około siedmiuset legionistów z 2. pułku piechoty po-
dzielono na dwie grupy i sformowano dwa pułki — 13. i 14. pułk 
strzelców — które weszły w skład 4. Dywizji, a z sześciuset legioni-
stów 3. pułku piechoty sformowano 15. i 16. pułk strzelców i oba 
weszły w skład 5. Dywizji. Obie dywizje strzelców były trzonem 
II Korpusu Wojska Polskiego na Wschodzie. 

Niemcy naciskały na Rumunię i żądały rozbrojenia wszelkich 
oddziałów stacjonujących dotychczas w Sorokach. Wobec widma 
rozbrojenia w dniu 8 marca 1918 roku II Korpus ponownie prze-
prawił się przez Dniestr pod Jampolem i rozpoczął długi marsz 
w kierunku Bobrujska, by połączyć się z I Korpusem Wojsk Pol-
skich na Wschodzie. Podczas postoju w Olchopolu część żołnierzy 
uległa bolszewickiej propagandzie, powstały rozmaite komisje i ra-
dy żołnierskie16. Wobec tego nowego zagrożenia powołano Naczel-
ną Radę Korpusu, która zapobiegła rozkładowi jednostki. Korpus 
maszerował dalej, kierując się na Humań. 28 marca wkroczył do 
Humania, gdzie Naczelna Rada Korpusu poddała się wpływom Ra-
dy Regencyjnej, a ta ustanowiła swojego przedstawiciela w Korpu-
sie — ppor. Władysława Raczkiewicza17, który powołał Naczelne 
Dowództwo Wojska Polskiego na Ukrainie, a na dowódcę miano-

16 Jak twierdzi kpt. R. Bergel, były to jedynie działania pozorowane. Zob. 
R. Bergel, Dzieje II Korpusu Polskiego, Warszawa 1921, s. 26 [przyp. red.].

17 Władysław Raczkiewicz (ur. 28 stycznia 1885 r. w Kutaisi w Gruzji, zm. 
6 czerwca 1947 r. w Ruthin w Walii) — działacz polityczny, społeczny i wojsko-
wy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami, minister spraw wewnętrz-
nych w czterech rządach II RP (w latach: 1921, 1925–1926 i 1935–1936), se nator 
(z list BBWR) i marszałek Senatu III kadencji (1930–1935), wojewoda no-
wogródz ki (1921–1924), wileński (1926–1931), krakowski (1935), pomorski 
(1936–1939), prezes Światowego Związku Polaków z Zagranicy (1934–1939), 
Prezydent RP na uchodźstwie (1939–1947), członek władz Towarzystwa Rozwo-
ju Ziem Wschodnich.



wał gen. Aleksandra Osińskiego18. Generał Stankiewicz złożył rezy-
gnację, a II Korpus przeszedł pod dowództwo płk. Józefa Hallera, 
który uznał zwierzchność Rady Regencyjnej nad podległymi mu 
żołnierzami i z nakazu Rady przyjął pseudonim „Mazowiecki”. Po 
uroczystej defiladzie w Humaniu II Korpus wyruszył w kierunku 
Bobrujska. Po przebyciu około 100 kilometrów dotarł do Miro-
nówki, gdzie został zatrzymany przez Niemców, którzy wysunęli żą-
dania natychmiastowego rozbrojenia Korpusu i ściągnęli posiłki 
tworzące wokół niego pierścień. 

Po negocjacjach Niemcy jednak „odpuszczają”, ale Haller — przepraszam, 
ge  nerał Mazowiecki — ze swoim wojskiem zmienia kierunek marszu z pół-
nocnego na wschodni i maszeruje do Masłówki i Kozina, skąd do Dniepru 
i leżącego nad nim Kaniowa jest tylko 15 kilometrów. A na Dnieprze koń-
czyła się strefa kontrolowana przez Niemców! Jednak Niemcy nie ustępują 
i żą dają od Rady Regencyjnej rozwiązania wszystkich Korpusów Polskich na 
Wschodzie do 20 maja 1918 roku!19.

Niemcy oczywiście nie zamierzali dotrzymać terminu i nocą 
11 maja podczas ulewnego deszczu zaskoczyli śpiących żołnierzy fron-
talnym atakiem na Kozin. Tak rozpoczęła się dla obu stron krwawa 
bitwa, której opis zostawił nam kpt. Rajmund Bergel, a który w cało-
ści przytaczamy na pierwszych stronach tej publikacji.

Nie wiem, niestety, jak potoczyły się losy Skawinian, którzy 
brali udział w bitwie kaniowskiej, nie wiem nawet, ilu ich tak na-
prawdę było. Przedstawię więc tylko biogramy dwóch osób, sporzą-
dzone na podstawie wielu źródeł pisanych i mówionych. 

18 Aleksander Osiński herbu Wąż (ur. 27 lutego 1870 r. w Pilicy, zm. 10 lu-
tego 1956 r. w Warszawie) — senator II RP i prezes Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, generał major Armii Imperium Rosyjskiego oraz generał dywizji Wojska Pol-
skiego II RP, odznaczony Orderem Virtuti Militari.

19 H. Kiszko-Zgierski, Zarys historii wojennej..., s. 313.
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KAROL OCETKIEWICZ

Urodził się 12 lipca 1894 roku 
w Skawinie, żonaty z Anielą 
z domu Irzyńską, był ojcem Ka-
roliny, Krystyny, Marii, Danuty, 
Feliksa, Władysława i Wiesława. 
Służył w Polowej Drużynie So-
koła w Skawinie, gdzie zwracał 
uwagę jako dobry organizator 
i dowódca. W 1913 roku założył 
w Korabnikach Drużynę Barto-
szową. Skierowany został do 
szkoły podoficerskiej, a po zda-
niu egzaminu przed komisją 
wojskową uzyskał stopień pluto-
nowego (Zugsführer). W Le gio-
nach Polskich służył w III pluto-
nie, 6. kompanii, II batalionie 
2. pułku piechoty. Na froncie 
karpackim dowodził III pluto-
nem w 6. kompanii. Został ranny w rękę i nogę w bitwie pod Mo-
łotkowem. Był leczony w szpitalu polowym w Dombó (dzisiaj miej-
scowość ta leży w granicach Ukrainy). Następnie, już jako rekon-
walescent, przebywał w szpitalach w Wiedniu i Swoszowicach. Po 
rekonwalescencji 10 lutego 1917 roku powrócił do 2. pułku piecho-
ty, który wówczas stacjonował w Zambrowie. W nocy z 15 na 
16 lutego 1918 roku poprowadził swój oddział do boju, przebił się 
na stronę rosyjską frontu pod Rarańczą, uczestniczył w marszu swo-
jej jednostki przez Ukrainę, następnie w składzie II Korpusu Pol-
skiego 11 maja 1918 roku walczył przeciwko wojskom niemieckim 
pod Kaniowem. 

W okresie międzywojennym należał do „Sokoła” i Ochotniczej 
Straży Pożarnej, uczestniczył w zjazdach weteranów Legionów Pol-

Karol Ocetkiewicz; źródło: zbiory Wła-
dysława Kasprzyka 
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skich; ostatni taki zjazd miał 
miejsce w Krakowie w dniu 
8 sierpnia 1937 roku.

Przez wiele lat był druhem 
OSP Skawina, piastował funk-
cję naczelnika. Był w gronie 
20 osób aresztowanych po roz-
brojeniu w Skawinie niemiec-
kiego żołnierza przez Lutosława 
Rylla w listopadzie 1939 roku. 
Po powrocie z hitlerowskiego 
więzienia zaprzyjaźnił się ze ska-
wińskim proboszczem Stanisła-
wem Buchałą, zapewne umieli 
znaleźć wspólny język, ponie-

waż często ze sobą przebywali, 
spędzali miło czas przy dobrym 
winie, czasem grali w karty. Jak 
podaje wnuk, Władysław Ka-
sprzyk, po wojnie Ocetkiewicz 
parał się szewstwem, jednak nie 
wiadomo dziś, czy był w tym 
kierunku wykształconym rze-
mieślnikiem, czy tylko okazyj-
nie łatał buty dla poratowania 
domowego budżetu. Od lat 
młodzieńczych był pasjonatem 
teatru. Wspólnie z kolegami Ja-
nem Palichlebem i Kazimie-
rzem Lupą oraz innymi osoba-
mi organizował okolicznościo-
we przedstawienia, na przykład 
jasełka. U schyłku życia, w la-
tach pięćdziesiątych ubiegłego 

Naczelnik OSP Karol Ocetkiewicz; 
źródło: zbiory Władysława Kasprzyka 

Karol Ocetkiewicz po wyjściu z więzie-
nia na Montelupich (po incydencie 
z Lutosławem Ryllem w listopadzie 
1939 r.); źródło: zbiory Władysława 
Kasprzyka
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XIV zjazd legionistów w Krakowie 8 sierpnia 1934 r. — fotografia pamiątkowa 
z wiceprezydentem Krakowa Stanisławem Klimeckim — awers, niżej opis na re-
wersie; źródło: zbiory Władysława Kasprzyka
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Skawińscy legioniści w budynku „Sokoła”, źródło: zbiory Władysława Kasprzyka

Członkowie skawińskiego „Sokoła” w parku w Skawinie obok siedziby organizacji, 
źródło: zbiory Władysława Kasprzyka



wieku, zagrał w socrealistyczno-propagandowym filmie „Gromada” 
w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, wcielił się tam w rolę Łysego — 
nowego prezesa „Samopomocy”. 

Był uhonorowany wieloma odznaczeniami. Cesarz Austrii 
i Król Galicji Franciszek Józef I nadał mu brązowy Medal Walecz-
ności (zwany też Medalem za Dzielność od napisu na rewersie: Der 
Tapferkeit), Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki — 
Krzyż Niepodległości. Został odznaczony francuską wersją medalu 
zwycięstwa Médaile Interalliée (Médaile de la Victoire) 1914–1918 
(Medal Międzyaliancki), a jak wynika ze zdjęcia, posiadał też Od-
znakę Strzelecką, jednak nie można stwierdzić, jakiej klasy. 

Zmarł 22 lipca 1954 roku w wieku 60 lat. Został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Skawinie.

Kadry z filmu „Gromada” z Karolem Ocetkiewiczem w roli prezesa „Łysego”; 
źródło: zbiory Filmoteki Narodowej
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BOLESŁAW WINCENTY MIŚ

Urodził się 16 kwietnia 1888 roku w Skawinie, był synem Win-
centego i Agnieszki z domu Czapkiewicz. W latach 1899–1907 
uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Krakowie. W latach 1907– 
–1912 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie 
studiów w 1910 roku zdał egzamin prawno-historyczny, natomiast 
w 1914 roku złożył egzamin sądowy. W październiku 1912 roku 
wstąpił do Polowej Drużyny Sokoła, gdzie przeszedł I Szkołę Pod-
chorążych i Szkołę Oficerską. W sierpniu 1914 roku wstąpił do Le-
gionów Polskich do 2. pułku piechoty, z którym przeszedł cały szlak 
bojowy. Przebił się ze swym oddziałem pod Rarańczą i przeszedł 
przez linię frontu na teren Ukrainy, gdzie doszło do połączenia 
z II Korpusem Wschodnim. Brał udział w bitwie pod Kaniowem 

Bolesław Wincenty Miś (w mundurze podpułkownika) z rodziną; źródło: www.
muzeumkatynskie.pl



i jako jeden z nielicznych wyszedł z okrążenia. Wspólnie z gen. Jó-
zefem Hallerem prowadził działalność organizacyjną w Kijowie 
i Moskwie. Po powrocie do kraju pracował w sądzie apelacyjnym, 
a po ustąpieniu Niemców z Warszawy wstąpił do Polskich Sił 
Zbrojnych. Służył w Wojsku Polskim kolejno jako: oficer do zleceń 
w Szkole Żandarmerii w Warszawie, komendant Szkoły Żandarme-
rii w Lublinie, dowódca batalionu w 23. pułku piechoty. Przeszedł 
kurs profesorów wojskowych na uniwersytecie, był komendantem 
referentem w Centralnej Szkole Rusznikarskiej, kierownikiem refe-
ratu w Departamencie Uzbrojenia i zastępcą komendanta Głównej 
Szkoły Uzbrojenia Nr 1 w stopniu podpułkownika. Zamordowany 
przez sowieckich oprawców z NKWD w dniu 10 kwietnia 1940 ro-
ku w Katyniu. Odznaczony między innymi: Orderem Virtuti Mi-
litari V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, pięciokrotnie 
Krzyżem Walecznych.
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Elżbieta GUZIK

ARESZTOWANIE REMIGIuSZA JANCZAKA,  
PS. „JOTER”, 1 LIPCA 1944 R.

75. rocznica wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau, przypada-
jąca na 7 stycznia 2020 r., przypomniała mi, że znany tylko z opo-
wiadań mamy wujek Remigiusz Janczak też został zamordowany za 
działalność konspiracyjną w obozie koncentracyjnym, ale nie 
w Auschwitz-Birkenau tylko w Gross-Rosen na Dolnym Śląsku. 
Długie lata niewiele o nim wiedziałam. Był pierwszym mężem cio-
ci Maryny — kuzynki mojej mamy. Był bardzo przystojny; urodę 
po nim odziedziczył jego syn Waldek. W czasie okupacji Remigiusz 
Janczak został zaprzysiężony i przyjęty w szeregi Armii Krajowej, 
a pod koniec wojny — jako dowódca oddziału — aresztowany 
i wywieziony. Ciocia Maryna została sama z maleńkim synkiem. 
Nie znała dokładnie losów swego męża. Po wojnie wyszła ponownie 
za mąż za Feliksa Michalskiego. I to wszystko.

Ponieważ po studiach dostałam pracę daleko od Skawiny, mo-
je zainteresowanie historiami rodzinnymi nieco zbladło. Kiedy 
wróciłam w ojczyste strony, zaczęłam zbierać różne opowiadania ro-
dzinne, uzupełniać drzewa genealogiczne od strony ojca i matki, 
rozmawiać z najstarszymi członkami rodziny: ciociami, wujkami, 
kuzynami. Trafiłam też do wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny. I właśnie tam w 77 numerze „Informatora” TPS z 2012 r. 
w artykule Stanisława Cinala pt. Pamięci Bohaterów i w tekście 
ks. dr. Przemysława Mardyły Kazanie wygłoszone podczas uroczystoś-
ci poświęcenia tablicy upamietniającej żołnierzy Batalionu AK „Bie-
dronka” (9 XI 2012 roku) znalazłam najpełniejsze informacje o wuj-
ku Remigiuszu Janczaku. 

Obydwu autorom jestem wdzięczna za możliwość poznania 
nieznanych mi faktów z rodzinnej historii dotyczących wojennych 
losów wujka Remigiusza, ps. „Joter”, dowódcy plutonu kompanii 
„Cietrzew” Batalionu AK „Biedronka” — „prawdziwego żołnierza 
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oddanego duszą i ciałem AK” — jak napisał o nim komendant Ba-
talionu AK „Biedronka” kpt. Franciszek Guzik, ps. „Pług”. 

W tym miejscu chciałabym się podzielić wspomnieniami zwią-
zanymi z tragicznym momentem aresztowania Remigiusza Jancza-
ka w dniu 1 lipca 1944 r., przekazanymi mi ustnie przez Janinę Jan-
czak, synową cioci Maryny. 

Zainteresowana historią wujka Remigiusza spotkałam się z sy-
nem Waldemarem Janczakiem i jego żoną Janiną, która opowie-
działa mi wszystko to, co usłyszała od swojej teściowej Marii p.v. 
Janczakowej, s.v. Michalskiej. Jej wypowiedź była bardzo plastycz-
na i nacechowana emocjonalnie.

Ciocia Maryna była bardzo lubiana w rodzinie. Znałam ją do-
brze, bo w drewnianym domku cioci Jadwigi, siostry mojego dziad-
ka, często spotykało się rodzeństwo dziadka, ich dzieci z żonami 
i mężami. Podczas tych spotkań przypominali sobie różne historie: 
wesołe i smutne, śmieszne i tragiczne — od czasów przedwojen-
nych i wojennych aż po współczesność. A my, dzieciaki, najmłod-
sze pokolenie, poutykani po kątach ciocinej kuchni, słuchaliśmy 
tych opowieści z otwartymi buziami. Ciocię Marynę było najlepiej 
słychać, bo miała mocny głos, dużo i hałaśliwie się śmiała, potrafi-
ła też gromko krzyczeć, żeby udowodnić swoją rację. Była z tych, co 
nie dadzą sobie w kaszę dmuchać.

Ciocia Michalska była wysoką, postawną i energiczną kobietą 
o ciemnych, bujnych włosach. Na głowie chętnie nosiła eleganckie 
kapelusze. Piszę o tym, bo zapamiętany obraz cioci pozwolił mi do-
kładnie wyobrazić sobie to wszystko, co opowiedziała ciocia Mary-
na swojej synowej, a ona przekazała mnie.

Przyszli przed samym świtem, gdy robiło się już jasno. Łomot 
do drzwi obudził Waldusia, który zaczął płakać. Ciocia Maryna na-
rzuciła coś na siebie i wzięła dziecko na ręce. Jej mąż Remigiusz już 
wiedział, kto i po co przyszedł. Niecały miesiąc wcześniej gestapo 
aresztowało Bolesława Jamroza, ps. „Strażak”, oficera Batalionu AK 
„Biedronka”. Został on rozstrzelany w zbiorowej egzekucji przy uli-
cy Botanicznej w Krakowie 27 maja 1944 r. Remigiusz szybko za-
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czął się ubierać, równocześnie otwierając drzwi. Weszło ich kilku, 
stukali buciorami, krzyczeli i poszturchiwali domowników kolba-
mi. Ciocia Maryna, tuląc synka, upychała do torby jakąś bieliznę, 
sweter. Wujek Remigiusz, sznurując buty, podawał żandarmom 
swoje dokumenty i jednocześnie rzucał żonie słowa pociechy i na-
dziei, dodawał odwagi: „Nie bój się..., pilnuj syna..., może wrócę..., 
bądź dzielna..., wiesz, co masz zrobić”. Niemcy śpieszyli się, nie po-
zwolili mu nawet zbliżyć się do żony i synka. Remigiusz też jakby 
chciał, aby to wszystko jak najszybciej się skończyło. Posłusznie 
skierował się do wyjścia i tylko na koniec odwrócił się i popatrzył 
żonie głęboko w oczy. Ciocia Maryna cały czas była jakby skamie-
niała, dusiła w sobie łzy i rozpacz, ale jednocześnie miała świado-
mość tragedii, jaka się rozgrywała, i niebezpieczeństwa, jakie grozi-
ło również jej i dziecku. Wiedziała, że mąż działał w konspiracji 
w AK. Często gdzieś wychodził, z kimś się spotykał, coś do domu 
przynosił i chował w szafie, ale o tym nie rozmawiali. Zdarzało się, 
że kiedy wujek Remigiusz jechał z synkiem Waldkiem na spacer, ła-
dował do wózeczka pod materacyk owinięte w pieluchę jakieś pa-
piery. Kiedyś nawet podczas spaceru polecił cioci usiąść i pilnować 
roweru kolegi, a sam gdzieś się ulotnił. Później wyjaśnił, że rower 
był potrzebny do bezpiecznej ucieczki w razie niepowodzenia akcji 
przeprowadzanej przez AK. 

Kiedy wyprowadzano Remigiusza, dowódca skinął na dwóch 
żandarmów, a ci wrócili do pokoju. I w tym momencie ciocia Ma-
ryna zdała sobie sprawę, że to nie koniec, że zaraz zacznie się rewi-
zja i że jeżeli coś znajdą, zagrożone jest życie jej i jej synka. Mogli 
zrobić przecież wszystko. Bić, zabrać dziecko, aresztować, wywieźć 
do obozu... Tłumione dotąd rozpacz, strach i nienawiść wybuch-
ły — nie płaczem, lecz krzykiem. Ciocia krzyczała do nich: „zabra-
liście mi męża!, zabraliście mu ojca!, czego jeszcze chcecie? Szu-
kajcie tych karabinów, granatów, szukajcie, może znajdziecie!”. 
Rzuciła wrzeszczącego już Waldusia na środek rozgrzebanego łóżka, 
otworzyła na oścież wielką szafę i z ogromną pasją zaczęła wyrzucać 
z górnej półki swoje szale i kapelusze. W tej pasji nie było już stra-
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chu, ale determinacja i odwaga. Wiedziała, że w jej kapeluszach, po-
zawijane w jedwabne szaliczki, pochowane były „cytrynki” — ręcz-
nej roboty granaty. A co więcej? — nie wiedziała. Dlatego, wciąż 
krzycząc, przeklinając i szlochając na przemian, wyrzucała pościel, 
bieliznę i ubrania na łóżko, odgradzając jak szańcem synka od żan-
darmów. A potem jakby w szale ciskała pod nogi Niemców ubra-
nia, torebki, buty, aż spocona i zalana łzami wybebeszyła całą szafę. 
Żandarmi zaskoczeni jej wybuchem nie podjęli żadnych czynności, 
tylko stali, uchylając się przed fruwającymi po izbie przedmiotami. 
Potem przyszła kolej na wózek dziecięcy, który stanął do góry koła-
mi. Kiedy furia niszczenia przeniosła ciocię Marynę do kuchni, a na 
ziemi z łoskotem lądowały garnki i talerze, a wokół rozsypana kasza 
i ziemniaki, żandarmi krok po kroku zaczęli się wycofywać w stro-
nę drzwi. Sami nie zrobiliby lepiej rewizji w tym domu.

Kiedy ciocia Maryna uspokoiła się nieco, Niemców nie było już 
w domu, słychać było tylko łkanie zmęczonego Waldka. Ciocia po-
rwała dziecko na ręce, usiadła pośrodku tego bałaganu i dopiero 
wtedy zaczęła naprawdę płakać. Nie wiedziała, jak długo płakała, 
ale były to łzy ulgi. Poszli, zabrali męża, została sama, ale uchroniła 
syna i będzie go chronić dalej, tak jak przykazał mąż Remigiusz, na 
przekór tym zbrodniarzom.

To świadectwo uważam za bardzo ważne, bo nie zawsze, mó-
wiąc o bohaterach wojennych, aresztowanych, torturowanych, roz-
strzeliwanych, dostrzega się rozmiar bólu i rozpaczy tych, co zosta-
li: żon, matek, ojców.

Nie wiem, dlaczego gestapowcy, którzy przyszli po Remigiusza 
Janczaka, nie zrobili rewizji ani krzywdy cioci i jej dziecku; czy prze-
straszyli się jej furii, uznali ją za szaloną, a może śpieszyli się aresz-
tować następnych...

Dla mnie wybuch cioci Maryny był przejawem instynktu ma-
cierzyńskiego, by chronić zagrożone życie. Zraniona w samo serce 
ciocia chciała chronić życie swoje i swojego dziecka. Jej zachowanie, 
które tak zaskoczyło Niemców, nie było nieprzytomnym szałem, 
ale walką na śmierć i życie, i tę walkę wygrała.



Ciocia Maryna jeszcze przed końcem wojny dowiedziała się 
o śmierci męża w obozie Gross-Rosen. Wiadomość tę potwierdził, 
po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną, współwięzień pan 
Brzeznowski ze Skawiny. Nie był on naocznym świadkiem śmierci 
wujka Remigiusza, ale widział jego zmaltretowane ciało ciągnięte 
po ziemi przez żandarmerię obozową. Po wojnie zeznawał nawet 
przed sądem ścigającym zbrodnie hitlerowskie w sprawie okolicz-
ności śmierci Remigiusza Janczaka, żołnierza AK i więźnia obozu 
koncentracyjnego.

Dobrze, że po latach zapomnienia Remigiusz Janczak „Joter” 
wraz ze swoimi towarzyszami z AK zostali uhonorowani tablicą pa-
miątkową umieszczoną na kaplicy cmentarnej w Skawinie (szkoda 
tylko, że nie na ścianie frontowej, a z boku). Trzeba, by ich patrio-
tyzm i poświęcenie dla ojczyzny znane były nie tylko najbliższej ro-
dzinie, lecz i kolejnym pokoleniom mieszkańców Skawiny.

Rozmawiajmy z dziećmi, wnukami, krewnymi o ważnych wy-
darzeniach z przeszłości, o zasłużonych ludziach, o ciekawych nie-
tuzinkowych postaciach, bo one tworzą historię naszego miasta. 
Opowiadajmy, póki żyjemy i pamiętamy, bo niedługo zabraknie 
i tych, którzy tworzyli „Solidarność” i doprowadzili do obalenia ko-
munizmu, i tych, co doświadczyli życia w trudnych warunkach 
PRL i w stanie wojennym.
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Stanisław GRODECKI

SKAWIńSKIE ORGANIZACJE SZYJą MASECZKI  
DLA MIESZKAńCÓW GMINY SKAWINA

W marcu br. do Polski dotarła pandemia SARS-CoV-19. W całym 
kraju wprowadzono stan zagrożenia epidemiologicznego, a władze 
nakazały stosować środki chroniące przed zarażeniem koronawiru-
sem. W szpitalach i szeroko rozumianej służbie zdrowia brakowało 
odzieży ochronnej i maseczek. Zdobycie maseczki ochronnej na 
własne potrzeby było rzeczą wręcz niemożliwą. 

W takich to warunkach z inicjatywy Skawińskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego zrodziła się akcja: „Skawińskie organiza-
cje szyją maseczki dla mieszkańców gminy Skawina”.

Do akcji natychmiast włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Ska-
winy, Fundacja „Skawińskie Centrum Wolontariatu”, Stowarzysze-
nie „Dzieci są Ważne” oraz Stowarzyszenie „Równe szanse”. Orga-
nizacje te w pierwszej kolejności przeznaczyły środki finansowe na 
zakup niezbędnych materiałów, nici i gumek do szycia maseczek 
ochronnych. 

Szybko też powstała grupa wolontariuszy, którzy zajęli się szy-
ciem maseczek. W tej licznej grupie znaleźli się nie tylko członko-
wie wymienionych organizacji, ale także mieszkańcy Skawiny, zwią-
zani luźno, najczęściej rodzinnie i koleżeńsko, z nimi.

Celem akcji było przede wszystkim zapewnienie lokalnym in-
stytucjom medycznym, seniorom, a także innym mieszkańcom 
darmowych maseczek. 

7 kwietnia pierwsze 800 maseczek trafiło do Przychodni 
Zdrowia przy ul. Popiełuszki w Skawinie i skawińskiej straży 
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Przekazanie pierwszej partii maseczek przychodni przy ul. Popiełuszki w Skawinie 
oraz Straży Miejskiej w Skawinie (fot. Katarzyna Skrzybalska)
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miejskiej (instytucje te zajęły się dystrybucją maseczek wśród 
skawińskich seniorów), a także do Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Skawinie dla podopiecznych oraz do ośrod-
ka zdrowia w Woli Radziszowskiej. Każdy zestaw zapakowany 
w woreczek foliowy składał się z maseczki i instrukcji jej użytko-
wania. 

Maseczki ochronne od skawińskich organizacji pozarządowych rozdawane na 
skawińskim Rynku (fot. Katarzyna Skrzybalska)
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Kilka dni później w ramach akcji wolontariusze rozdawali ma-
seczki ochronne mieszkańcom gminy Skawina na skawińskim Ryn-
ku. W ciągu godziny rozdali ponad 1200 sztuk. Akcja ta była prze-
prowadzona w odpowiednim czasie. Dopiero za kilka dni, tj. od 
16 kwietnia, noszenie maseczek stało się obowiązkowe, a zakupie-
nie ich w aptece czy sklepie było niemożliwe.

Dzięki upowszechnieniu akcji „Skawińskie organizacje szyją 
maseczki dla mieszkańców gminy Skawina” za pomocą mediów 
społecznościowych oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta 
i Gminy Skawina oraz Towarzystwa Przyjaciół Skawiny włączały się 
do niej kolejne osoby, głównie mieszkańcy Skawiny. Część osób do-
łączyła do grupy szyjących, a inni udzielili wsparcia finansowego.

Całkowity koszt zakupu akcesoriów do produkcji maseczek 
ochronnych (materiałów, nici, gumek itp.) wyniósł 5535,11 zł. Na-
leży podkreślić, że zdobycie w tamtym okresie tych wydawałoby się 
drobiazgów było nie lada wyzwaniem.

Organizacje pozarządowe, czyli Towarzystwo Przyjaciół Skawi-
ny, Fundacja „Skawińskie Centrum Wolontariatu”, Stowarzyszenie 
„Dzieci są Ważne” oraz Stowarzyszenie „Równe szanse”, ze swoich 
środków wyłożyły kwotę 3970 zł, a mieszkańcy Skawiny wpłacili na 
konto TPS kwotę 1565,11 zł. Wszyscy darczyńcy otrzymali od or-
ganizatorów pisemne podziękowania. W tym miejscu chcemy raz 
jeszcze podziękować za ich wielkie serce i wsparcie finansowe przed-
sięwzięcia.

Dziękujemy: restauracji Kebab Istambuł w Skawinie, Damia-
nowi Machaczce, Iwonie Ciepłej, Monice Fiołce, Stanisławowi Tre-
li, Mirosławowi Bednarczykowi, Iwonie Stec-Karaś, Łukaszowi Ku-
rasowi, Pawłowi Kondratiewowi, Krzysztofowi Jastrzębskiemu, 
Marcinowi Kani, Czesławie Kopeć, Wojciechowi Piątkowi, Pauli-
nie Dziadkowiec.

Żeby jednak zdobyte środki finansowe i zakupione materiały za-
mieniły się w maseczki ochronne konieczne było zaangażowanie wielu 
wspaniałych osób, które przy produkcji spędziły wiele godzin. Trudno 
ich wszystkich wymienić. Były różne technologie i sposoby działania. 
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Część pań sama kroiła materiały, 
szyła, a następnie prasowała goto-
we wyroby. W proces cięcia ma-
teriałów włączyły się też dzieci, 
a czasami babcie uczestników ak-
cji. Inne przygotowywały półpro-
dukty, spinały je szpilkami i prze-
kazywały koleżankom, które tyl-
ko szyły. Krea tywność uczestni-
czek akcji była olbrzymia. Im 
również organizatorzy złożyli 
okolicznościowe podziękowania, 
a my podziękujemy raz jeszcze na 
łamach naszego „Informatora”. 
Zasadnym będzie poinformować, 
że w akcji wzięły udział nie tylko 
członkinie naszych organizacji, 
ale także osoby z nimi związane.

Osoby związane z Towarzy-
stwem Przyjaciół Skawiny to: 
Jadwiga Boba, Krystyna Grajny, 
Jolanta Lesiak, Elżbieta Panek, 
Halina Piechaczek, Ewa Tarnopolska, Stanisława Szczypczyk, Da-
nuta Grzybczyk, Maria Uhryn, Zofia Grodecka, Jadwiga Adamik; 
ze Stowarzyszeniem „Równe szanse”: Justyna Cieniawa, Justyna 
Ciepły, Iwona Galacińska, Joanna Kierepko, Ewa Poreda, Aneta 
Stoczek-Janicka, Małgorzata Szopa, Barbara Żarnowska; ze Stowa-
rzyszeniem „Dzieci są Ważne”: Wiktoria Kaczor, Dominika Kowa-
lik, Agnieszka, Emilia i Joanna Massalskie, Barbara Sośniecka, Da-
nuta Kudela, Lucyna Podlas, Katarzyna Kotula, Katarzyna i Ksenia 
Klimas.

W ciągu wielu godzin mrówczej pracy uszyto około 6300 ma-
seczek. Zgodnie z założeniami akcji trafiły one do różnych skawiń-
skich instytucji i mieszkańców Skawiny.

Prasowanie maseczek ochronnych (fot. 
Autor)
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Organizatorzy przekazali je bezpłatnie do:
— Przychodni Zdrowia przy ul. Popiełuszki w Skawinie 

(700 szt.);
— Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Woli Ra-

dziszowskiej (50 szt.);
— Przychodni Zdrowia „Ad Vitam” przy ul. Korabnickiej 

w Skawinie (150 szt.);
— Straży Miejskiej w Skawinie — do rozdania seniorom z te-

renu gminy (500 szt.);
— sklepów z kosmetykami, prasą i warzywami w Rynku z prze-

znaczeniem dla klientów (350 szt.);
— restauracji Kebab Istambuł — dla pracowników zakładu 

(100 szt.); należy wspomnieć, że restauracja wspierała w tym trud-
nym okresie medyków, rozdając im bezpłatne posiłki;

— Miejskiego Zakładu Usługowego Skawina — dla pracow-
ników (50 szt.); 

— sklepu spożywczego w Facimiechu — do rozdania senio-
rom z tej miejscowości (100 szt.);

— sklepu spożywczego przy ul. Kościuszki w Skawinie — do 
rozdania seniorom (50 szt.);

— sklepu „Biedronka” w Skawinie — dla kasjerek i obsługi 
sklepu (30 szt.);

— przedszkola nr 2 w Skawinie — dla personelu (50 szt.);
— Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Osmed” 

w Skawinie (200 szt.);
— Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wielkich Drogach (50 szt.);
— Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawi-

nie — dla podopiecznych (400 szt.).
Około 700 szt. rozdaliśmy  pracownikom służby zdrowia, służb 

mundurowych, sklepów, gastronomii, jednostek samorządowych 
oraz wolontariuszom, rodzinom i sąsiadom, a ponad 3000 szt. tra-
fiło bezpośrednio do mieszkańców gminy.

Ponadto skawińskie organizacje przekazały ok. 150 szt. insty-
tucjom spoza gminy, z usług których korzystają mieszkańcy, 



zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Były to: Szpitalny 
Oddział Ratunkowy w Szpitalu im. G. Narutowicza w Krakowie, 
Nie pub liczny Zakład Opieki Zdrowotnej Tyniec, Szpital Kli-
niczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Była to bardzo udana akcja skawińskich organizacji pozarządo-
wych. Pomogliśmy chociaż częściowo przetrwać skawiniakom 
pierwszy bardzo trudny okres pandemii, oferując im bezpłatnie 
maseczki, których nie można było dostać ani w aptekach, ani 
w sklepach. 
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Zofia KAPERA, Agata LASEK

W „RAZEMKOWIE”  
TRWAMY WIERNIE 10 LAT

Już 10 lat minęło odkąd powstało Koło Robótek Ręcznych „Ra-
zemkowo”. Nazwę oraz logo (znak graficzny koła) zawdzięczamy 
założycielce Agacie Lasek, która postanowiła stworzyć grupę miłoś-
niczek robótek ręcznych w Skawinie. 

Pierwsze spotkanie koła odbyło się w siedzibie Towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny 2 października 2010 r. Przyszło na nie kilka kobiet. 
Następne spotkania odbywały się w coraz większym gronie. Panie 
dzieliły się pomysłami i doświadczeniem. Widać było zapał i chęć 
poznawania różnych nowych technik związanych z rękodziełem. Sa-
me dla siebie organizowałyśmy przeróżne warsztaty: haftu matema-
tycznego, orgiami, bibułkarstwa, dekupażu, makramy, wykonywania 
frywolitki, dziergania na drutach i szydełku i wiele, wiele innych.

Ktoś zaproponował: „Zróbmy coś dla siebie, żebyśmy mogły się 
wyróżnić jako koło rękodzielnicze”. I tak powstały nasze czerwone 

Panie z „Razemkowa” we własnoręcznie wyhaftowanych bluzkach z motywem 
tradycyjnego haftu skawińskiego na rękawach 
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korale oraz kolorowe szale na szydełku. Nie było łatwo, ale już wtedy 
umiałyśmy sobie pomagać, cierpliwie tłumaczyć, dopingowałyśmy się 
nawzajem. W efekcie mogłyśmy się cieszyć z własnoręcznie wydzier-
ganych szali i z dumą je nosić. Z czasem poszłyśmy o krok dalej. Po-
stanowiłyśmy wyhaftować „razemkowe” bluzki. Projekt haftu przygo-
towała Agata Lasek. Wykorzystała elementy wystę pujące na tradycyj-
nej chuście skawińskiej i przygotowała wzór na rękawy. Sama wyszyła 
pierwszą bluzkę. Potem przyszła kolej na pozostałe chętne koleżanki. 
Kosztowało nas to wiele czasu i samozaparcia, ale efekt końcowy był 
satysfakcjonujący, a piękne bluzki z czerwonym haftem skawińskim 
na rękawach stały się naszą wizytówką.

Od razu nawiązałyśmy współpracę ze Stowarzyszeniem LUD-Art, 
działającym przy Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Pani Jadwiga 
Gruca, prezes stowarzyszenia, wprowadziła nas w tajniki haftu. Dzięki 
niej współuczestniczyłyśmy w wystawie haftu kaszubskiego w Krako-
wie oraz w wystawie monogramów w Suchej Beskidzkiej i w Krako-
wie. 

„RAZEMKOWO NA WYBIEGU ŁĄCZY POKOLENIA”

Taki tytuł nosił drugi zorganizowany przez nas pokaz mody ręko-
dzielniczej, który odbył się w Pałacyku „Sokół” w Skawinie z okazji 
naszych ósmych urodzin. Pierwszy „Z Razemkowem na wybiegu” 
odbył się trzy lata wcześniej. 

Same zaprojektowałyśmy i uszyłyśmy kreacje, w które zostali 
ubrani członkowie naszych rodzin (od najmłodszych do najstar-
szych) oraz liczni znajomi. Na wybiegu pojawiły się cztery pokole-
nia modelek i modeli, prezentujących dziergane suknie, szale, chu-
sty, swetry, stroje kibica, ręcznie haftowane bluzki, szyte stroje 
regionalne, ręcznie wykonane wianki oraz wiele innych autorskich 
projektów. W sumie przygotowałyśmy kilkadziesiąt kreacji.

Gromkie brawa ze strony wspaniałej publiczności oraz ogrom-
ne zainteresowanie pokazem świadczyły o uznaniu dla naszej pracy 
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i pasji, jaką jest rękodzieło. Pokazy mody rękodzielniczej odbyły się 
dzięki współpracy z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Podzię-
kowania za profesjonalne prowadzenie pokazu należą się nieocenio-
nej p. Joannie Gądek. 

„KLINIKA LALEK” 

Inicjatorką akcji charytatywnej „Klinika lalek” była nasza koleżan-
ka Krystyna Galacińska. Na terenie gminy Skawina została prze-

„Razemkowo” na wybiegu łączy pokolenia

Symboliczne zdmuchnięcie świeczek na torcie z okazji 8. rocznicy powstania koła
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prowadzona zbiórka starych i niepotrzebnych lalek po to, żeby je 
odnowić. Zebrane lalki zostały poddane wszelkim możliwym zabie-
gom, poczynając od mycia i czesania, a kończąc na naprawie rąk, 
nóg, oczu, brwi i różnych najdrobniejszych szczegółów. Kiedy na-
brały już pierwotnych kształtów, w ruch poszły szydełka, druty, 
maszyny do szycia, a wszystko po to, by stworzyć dla kopciuszków 
nowe i niepowtarzalne kreacje. Fantazja koleżanek nie miała granic. 
Powstały piękne, kolorowe sukienki, kapelusze, wdzianka i wszel-
kiego rodzaju odzienie; każda lalka była inna i jednocześnie godna 
zachwytu. 

Bobaski ubrane w kompleciki z czapeczkami, barbi w bajecz-
nych sukniach niczym księżniczki. Lalki bez nóg, dzięki sprytnym 
zabiegom p. Krysi, otrzymywały nowe życie — zamieniały się 
w piękne i ciekawe szkatułki lub organizery. Ogrom pracy w „klini-
ce” wykonała Krysia Galacińska — nazywałyśmy ją żartobliwie pa-
nią ordynator. Krysia dbała o każdy szczegół i nic nie umknęło jej 
uwadze. Z kolei Agata — dyrektor „kliniki” — zajmowała się nie 

Krystyna Galacińska i wystawa „Klinika lalek” w Muzeum Regionalnym w Ska wi-
nie
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tylko „pacjentkami”, ale też całą logistyką. Pozostałe panie tworzy-
ły zgrany „zespół medyczny”; wszyscy współpracowali ze sobą zgod-
nie jak przystało na prawdziwą klinikę. W ciągu kilku miesięcy od-
nowiłyśmy ponad 200 lalek, które następnie przez kilka miesięcy 
były wystawione w Muzeum Regionalnym w Skawinie.

Zainteresowanie wystawą było ogromne. Zachwycały się nią 
nie tylko dzieci, ale także dorośli. Do muzeum przyjechała nawet 
telewizja i nagrała materiał o akcji, który został wyemitowany 
w Tele expressie. Panie z „Razemkowa” zapisano do Teleexpresowej 
„Galerii Ludzi Pozytywnie Zakręconych”, gdzie „zasiadły w loży 
zrobionej szydełkiem”. W czasie trwania wystawy można było za-
głosować na najpiękniejszą lalkę i najsympatyczniejszą lalkę trady-
cyjną. W sumie oddano prawie 1000 głosów.

Po zakończeniu wystawy wszystkie lalki zostały przekazane 
do szpitali dziecięcych oraz do ośrodka adopcyjnego w Krakowie, 
skawińskiej Fundacji „Dar Serca” oraz Stowarzyszenia „Kruszyn-
ki”. 

„W anielskim stylu i... nie tylko” — wystawa lalek w Muzeum Regionalnym 
w Ska winie
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Od wszystkich instytucji otrzymałyśmy piękne podziękowania 
w formie dyplomów, filmików lub laurek przygotowanych przez 
dzieci. Było nam bardzo miło. 

Ciekawy materiał o „Klinice lalek” nagrała na zakończenie ak-
cji nasza skawińska telewizja. Zachęcamy do obejrzenia filmu.

Dwa lata po „Klinice lalek” przygotowałyśmy na podobnej za-
sadzie wystawę pt. „W anielskim stylu... i nie tylko”. Tym razem da-
łyśmy „drugie życie” ponad 70 lalkom barbi. Każdą lalkę „zamieni-
łyśmy” w anioła lub śnieżynkę. Efekt był spektakularny. Liczne 
grupy dzieci (i nie tylko) chętnie odwiedzały muzeum i podziwiały 
„anielską wystawę”. Telewizja Kraków nagrała reportaż o działalno-
ści „Razemkowa” ze Skawiny, który wyemitowano pod tytułem 
„Aniołowie są wśród nas”. Ekipa telewizyjna była pod wielkim wra-
żeniem wystawy i naszej pracy. 

Po wystawie lalki — anioły i śnieżynki — zostały przekazane 
skawińskiej Fundacji „Dar Serca” oraz „Kruszynkom”. Kilkanaście 
przeznaczyłyśmy na licytacje charytatywne.

„DOLINA CHOCHOŁOWSKA” W SKAWINIE

W miarę powstawania nowych prac rosło zainteresowanie naszą 
działalnością, a wiele osób wykazało chęć do nauki rękodzieła.

Wyszłyśmy naprzeciw tym oczekiwaniom i zaczęłyśmy prowa-
dzić warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, nauczycieli, kół gospodyń 
wiejskich na terenie gminy. Uczyłyśmy m.in. haftu matematyczne-
go, techniki origami, wykonywania kwiatów z bibuły, wykonywa-
nia biżuterii techniką makramy, szycia itp.

Nawiązałyśmy szeroką współpracę z Biblioteką Pedagogiczną 
w Skawinie. Przy okazji prowadzenia warsztatów dla nauczycieli, 
w czasie których uczyłyśmy, jak wykonać krokusy z bibuły, zrodził 
się pomysł „Doliny Chochołowskiej” w Skawinie. Agata zapropo-
nowała, abyśmy zrobiły 1364 fioletowe krokusy i „posadziły” je 
symbolicznie w parku w Skawinie. Liczba 1364 miała nawiązywać 
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„Razemkowo” wraz z dziećmi w czasie sadzenia 1364 bibułkowych krokusów 
w parku w Skawinie

Krokusowy wolontariat (zbiórka publiczna na zakup cebulek krokusów)
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do roku, w którym król Kazimierz Wielki nadał Skawinie prawa 
miejskie. 

Akcja została przyjęta bardzo życzliwie przez środowisko. Licz-
ni spacerowicze zatrzymywali się, aby podziwiać ręcznie wykonane 
krokusy z bibuły. Dziesiątki uśmiechów i miłych komentarzy za-
chęciły nas do dalszych działań.

„Razemkowo” otrzymało od Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej, 
której celem było zebranie środków na zakup cebulek krokusów 
i posadzenie ich w Parku Miejskim w Skawinie. W zbiórce (podczas 
Dnia Organizacji Pozarządowych) pomógł nam „krokusowy wo-
lontariat”, w skład którego weszli uczniowie i ich rodzice. Za całą 
zebraną kwotę kupiłyśmy aż 2590 cebulek krokusów, które następ-
nie posadziłyśmy w parku (przed zejściem na mostek). 

Wreszcie przyszła wiosna 2020. Zobaczyłyśmy ją ubraną w fio-
letowe, gęsto rosnące, przepiękne krokusy, które — jakby chciały 
zrobić nam przyjemność — zaczęły rozkwitać 8 marca — w Dzień 
Kobiet. Kwiaty cieszyły oczy i serca nie tylko nasze, ale każdego, kto 
przechodził obok nich. Ludzie zatrzymywali się, robili sobie zdję-
cia, rodzice z trudem trzymali dzieci za ręce, by nie zrywały kwia-
tów. A krokusy rozkwitały coraz bardziej, tworząc dywan w skawiń-
skim parku. 

Dla nas jako organizatorek całego przedsięwzięcia była to na-
groda i olbrzymia satysfakcja. Włożyłyśmy w to mnóstwo pracy. 
Dziękujemy darczyńcom i wolontariuszom za udział w akcji.

LEGOWISKA DLA ZWIERZĄT Z ODZIEŻY UŻYWANEJ

„Razemkowo” opanowało do perfekcji umiejętność robienia rzeczy 
potrzebnych „z niczego”. Kolejnym przykładem może być wyko-
rzystanie odzieży używanej. Bezużyteczne bluzy dresowe czy swetry 
po odpowiednim połączeniu, wypełnieniu resztkami materiałów 
i zszyciu zamienione zostały w legowiska. Z pasków materiałów 
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odpowiednio splecionych powstały smycze. Wystarczyło dołożyć 
karabińczyki.

Już czwarty rok oddajemy legowiska do schroniska dla zwierząt 
w Skawinie. W sumie przekazałyśmy ponad 140 sztuk. W tym 

„Razemkowo” szyje legowiska dla schroniska zwierząt w Skawinie
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miejscu należy wyróżnić przede wszystkim naszą koleżankę Krysty-
nę Lepiarz, która w tej dziedzinie jest niedościgłym wzorem.

Materiał prezentujący naszą pracę można było zobaczyć w Tele-
expressie oraz Kronice Krakowskiej. Należy podkreślić, że również 
ta część naszej działalności jest bardzo pozytywnie odbierana przez 
środowisko lokalne (i nie tylko). Dziękujemy za życzliwość i miłe 
komentarze.

W „RAZEMKOWIE” JEST MOC

Nie sposób opisać tego, co działo się w „Razemkowie” w czasie tej 
dekady. Warto jednak wspomnieć wystawy prac rękodzielniczych. 
Jedną z piękniejszych była wystawa naszych obrazów sakralnych 
„Chwalmy Pana” w kościele guanellianów w Skawinie. Do końca 
życia będziemy pamiętać wyjątkową mszę świętą odprawioną przez 
księdza Jarka, jego wzruszające kazanie i wszystkich ludzi, którzy 
tak licznie przyszli zobaczyć naszą wystawę.

Wypada też nadmienić, że przez trzy lata z rzędu wykonywały-
śmy szydełkowe żonkile dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie 
w ramach akcji „Pola nadziei”.

Dla ośrodka adopcyjnego przy ul. Rajskiej w Krakowie wy-
dziergałyśmy kilkadziesiąt par pantofli dla dzieci, a dla uczniów 
z Zespołu Katolickich Szkół w Skawinie, którzy podejmowali du-
chową adopcję dziecka poczętego, dziergałyśmy corocznie kilka-
dziesiąt symbolicznych bucików pamiątkowych.

Brałyśmy udział w międzynarodowej akcji „Ośmiorniczki dla 
wcześniaków”. Kilkadziesiąt naszych ośmiorniczek zostało przekaza-
nych do szpitali w Krakowie (do Szpitala Uniwersyteckiego przy 
ul. Kopernika i do Szpitala Ginekologiczno-Położniczego „Ujastek”).

Działalność „Razemkowa” to niezliczone akcje społeczne i po-
mocowe na większą i mniejszą skalę. W ostatnim czasie, w ramach 
współpracy z Fundacją „Dar Serca”, szyłyśmy poduszki dla dzieci 
oraz torby ekologiczne. Z przekazanej nam tkaniny (głównie uży-



— [66] —

wana pościel) wykonałyśmy setki bandaży dla Syryjczyków. Przyłą-
czyłyśmy się do akcji szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców 
naszej gminy oraz dla medyków. Staramy się nieść pomoc bezinte-
resownie i najlepiej jak potrafimy. 

W ostatnich latach brałyśmy udział w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy (zaprezentowałyśmy ręcznie wykonane kreacje 
i przeznaczyłyśmy nasze prace na licytację). 

Gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszej strony „Razemko-
wo” na Facebooku — możecie tam przeczytać m.in. niezwykłą hi-
storię starej lalki z Gdańska albo starego niedźwiedzia Wojtka (ma-
skotki harcerzy skawińskich), które naprawiała nasza nieoceniona 
Krysia Galacińska. Na stronie od jakiegoś czasu zamieszczamy in-
formacje o naszych akcjach i zdjęcia. 

„Razemkowo” bierze udział w akcji „Ośmiorniczki dla wcześniaków”
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Ostatnia nasza akcja to naprawa i przerobienie starych, znisz-
czonych różańców, które zostały zebrane w kościele w Borku Szla-
checkim. O tej akcji informujemy również na naszej stronie na fb.

Tam też można obejrzeć materiał o tym wydarzeniu, wyemitowa-
ny w Dzień Papieski przez Kronikę Krakowską. Wszystkie różańce 
(ponad 100) zostały przeznaczone na cele charytatywne. Szczególne 
podziękowania należą się naszej wspaniałej Krysi Lepiarz, która po-
święciła najwięcej czasu i pracy, aby odnowić różańce.

I tak w wielkim skrócie przedstawiłam naszą działalność. Od 10 lat 
działamy przy TPS. Nie jesteśmy liczną grupą, ale jesteśmy dowo-
dem na to, że kilkanaście kobiet może zdziałać wiele — wystarczy 
widzieć sens swojej pracy i chcieć. Ludzie dobrej woli przekazują 
nam np. włóczki czy kordonki, które wykorzystujemy w naszej 
działalności. W ostatnich miesiącach otrzymałyśmy paczki ze Szcze-
cina, od p. Urszuli, która zobaczyła nas w telewizji. Byłyśmy mile 
zaskoczone.

„Razemkowo”



Składamy podziękowania wszystkim darczyńcom i tym, którzy 
nam kibicują.

W „Razemkowie” wspieramy się wzajemnie, szanujemy się 
i tworzymy rodzinę, w której panuje bardzo przyjazna atmosfera. 
Z okazji okrągłej rocznicy działalności otrzymałyśmy mnóstwo ży-
czeń od przyjaciół i znajomych. Powstała nawet piękna piosenka 
o „Razemkowie” — słowa, muzykę i wykonanie zawdzięczamy 
księdzu Zygmuntowi Słomskiemu z Nadola koło Żarnowca — ser-
decznie dziękujemy!

W „Razemkowie” trwamy wiernie 10 lat,
W „Razemkowie” otwieramy się na świat,
Czyniąc dobro, wielu ludzi wspomagamy,
A przez przyjaźń swe talenty rozwijamy.

(Całą piosenkę można wysłuchać na naszej facebookowej stro-
nie. Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia jej!)

Czujemy się potrzebne i zadowolone, bo: 

Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.
Albert Schweitzer
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Czesław GĄSIOROWSKI

WYSTAWA ZbIORÓW ADAMA WOźNICZKI 
W MuZEuM REGIONALNYM W SKAWINIE

W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej Muzeum Regionalne w Ska-
winie zorganizowało ciekawą, czasową wystawę pt. „Generał Józef 
Haller i jego Błękitna Armia”. Jej twórcą i organizatorem był Adam 
Woźniczka, mieszkaniec Jurczyc — miejscowości, w której urodził 
się gen. Józef Haller. Pan Adam od kilkunastu lat kolekcjonuje pa-
miątki po Józefie Hallerze, rodzinie Hallerów oraz po Polskich Si-
łach Zbrojnych na Zachodzie z czasów II wojny światowej. Oprócz 
pasji kolekcjonerskiej Adam Woźniczka podejmuje działania zmie-
rzające do szerzenia wiedzy historycznej o jednym z największych 
w naszej historii dowódców. Organizuje liczne wystawy swoich 
zbiorów w kraju. Odwiedza szkoły i dzieli się z młodzieżą wiedzą 
o codziennym życiu gen. Józefa Hallera oraz jego rodziny w dworze 
w Jurczycach. Uczestniczy w rocznicowych uroczys tościach, m.in. 
w Pucku, Rembertowie, Warszawie, Ossowie oraz Ko ma rowie. 
Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod  ległości 
p. Adam odwiedził pod hasłem „Sto miast na stulecie niepodległo-
ści” m.in.: Warszawę, Toruń, Malbork, Gdynię, Gdańsk, Władysła-
wowo, Słupsk, Lębork, Myślenice, Zator, Nowy Targ, Duszniki 
Zdrój, Kudowę Zdrój, Kraków i wiele innych, także Dąbki, gdzie 
przebiegała granica polsko-pruska. Z dużą satysfakcją wspomina 
datę 5 sierpnia 2018 r., kiedy to spotkał się z prezydentem RP An-
drzejem Dudą z okazji odsłonięcia popiersia gen. Józefa Hallera.

Na wystawie w muzeum zaprezentowano tylko część oryginal-
nych zbiorów hallerowskich. W tym trudnym pandemicznym 
okresie nie spodziewaliśmy się dużej liczby odwiedzających. Ambi-
cją p. Adama i współpracującego z nim muzeum było uświetnienie 
gminnych obchodów 100. rocznicy warszawskiego zwycięstwa. Po-
stanowiliśmy wyjść do naszej lokalnej społeczności z ofertą zwie-
dzania wystawy. Najpierw zaprosiliśmy na spotkanie ze zbiorami 
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skawińskich i gminnych seniorów. Nie zawiedli. Swoją obecnością 
uświetnili inaugurację wystawy 27 sierpnia 2020 r. Wystawę otwo-
rzył Adam Woźniczka odziany w mundur gen. Józefa Hallera, 
w którym prowadził wszystkie „żywe lekcje historii”. Atrakcją tego 
dnia i kolejnych spotkań była kuchnia polowa Błękitnej Armii, któ-
rą każdorazowo p. Adam przywoził pod muzeum. Kolejne nasze 
działania to zorganizowanie dwóch muzealnych spotkań z harcerza-
mi i harcerkami 2. Szczepu Harcerskiego „Memoria” oraz z 1. Ska-
wińską Drużyną Harcerek „Gniazdo” im. Anny Haller i 1. Skawiń-
ską Drużyną Harcerzy „Korzenie” im. Ge nerała Józefa Hallera 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Szczepu „Kognia”. Spotka-
nia z młodymi harcerzami przyniosły p. Adamowi dużo radości i sa-
tysfakcji, gdyż sam jako harcmistrz pracował przed laty ze skawiń-
skimi druhami.

Muzeum zaproponowało zwiedzanie wystawy także skawiń-
skim szkołom. Miło nam było gościć dużą grupę uczniów ze Szko-

Adam Woźniczka oprowadza skawińskich harcerzy po nowo otwartej wystawie
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ły Podstawowej nr 2, uczniów z Zespołu Katolickich Szkół oraz 
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rzozowa. Cenne 
były również odwiedziny indywidualnych zwiedzających, szczegól-
nie rodziców z dziećmi i dziadkami.

Może teraz coś o samej wystawie. Na wystawie zaprezentowano 
liczne pamiątki związane z gen. Józefem Hallerem i jego Błękitną 
Armią. Nie sposób wymienić wszystkich, a było na co popatrzeć. 
Ozdobą kolekcji był sztandar II Brygady Legionów Polskich gen. 
Józefa Hallera we Francji, flaga Błękitnej Armii, kilim z Orłem Bia-
łym z gabinetu generała, jego krzyż mszalny, przy którym odpra-
wiano msze święte, w tym polowe. Uwagę zwiedzających przyciąga-
ła oryginalna kabura pistoletu, laska generała, ciekawa zastawa. 
Podczas każdej lekcji muzealnej p. Adam pokazywał złote pióra 
z dedykacją, ofiarowane gen. Hallerowi przez Polonię z Chicago.

Przez dwie godziny autor wystawy pokazywał i omawiał swoje 
cenne zbiory. Przyglądaliśmy się podczas lekcji uczestnikom, szcze-

Główna atrakcja wystawy — kuchnia polowa Błękitnej Armii



gólnie młodzieży, i byliśmy pełni podziwu dla talentu pedagogicz-
nego i ogromnej wiedzy p. Adama. Uczestnicy z zainteresowaniem 
słuchali ciekawej historii. 

Dziękujemy Adamowi Woźniczce za przygotowanie wystawy, 
prowadzenie lekcji historii i otwartość podczas spotkań z uczniami. 
Była ona najciekawszą wystawą historyczną spośród naszych 21 mu-
zealnych wystaw czasowych. Została zamknięta 9 października 
2020 r.
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Kazimiera GODZIK

„MAŁA IZDEbKA” W JuRCZYCACH Już OTWARTA

16 października 2020 r. mogliśmy uczestniczyć w otwarciu „Małej 
Izdebki”, czyli prywatnej wystawy p. Adama Woźniczki w Jurczy-
cach, poświęconej bliskiej mieszkańcom postaci gen. Józefa Hallera 
i jego rodzinie, Błękitnej Armii oraz naszemu rodakowi św. Janowi 
Pawłowi II.

Organizator powitał wszystkich i otwarł wystawę. Proboszcz 
parafii w Radziszowie Stanisław Kamionka w modlitwie prosił 
o błogosławieństwo dla tej izby, dla tych, którzy starali się, aby ona 
powstała, a przede wszystkim dla właściciela obiektu i jego najbliż-
szych. Prosił także o wstawiennictwo św. Jana Pawła II, aby zacho-
wał tę izbę i te pamiątki od wszelkiego zła i nieszczęścia oraz spra-
wił, abyśmy zawsze pamiętali w modlitwie o tych, którzy walczyli 
o naszą wolność. Następnie poświęcił obiekt, zbiory i wszystkich 
gości.

Co ciekawe, data otwarcia wystawy zbiegła się z 42. rocznicą 
wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża oraz z urodzinami go-
spodarza.

Miłym momentem było przekazanie przez przybyłych gości 
upominków. I tak:

— ppłk pilot Stefan Głądys ze Stowarzyszenia Seniorów Lot-
nictwa Wojskowego RP Oddział w Krakowie wręczył p. Adamowi 
Woźniczce statuetkę Ikara, wyrażając nadzieję, że będzie ona stała 
na honorowym miejscu;

— p. Leszek Kapłon w imieniu Galicyjskiego Towarzystwa 
Historycznego wręczył p. Adamowi dyplom z podziękowaniem 
za użyczenie kuchni polowej Błękitnej Armii podczas rekon-
strukcji historycznej bitwy pod Kaniowem na Skawińskich Bło-
niach;

— p. Zygmunt Kraus z Wadowic podarował dwa odznaczenia 
harcerzy z czasów II wojny światowej;
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— p. Andrzej Woźniczka wręczył bratu praktyczny prezent, 
czyli gaśnicę przeciwpożarową, życząc, aby nigdy nie musiała być 
użyta.

Miłą niespodziankę sprawiła koledze Kapela z Bronowic, która 
uświetniła tę uroczystość. Nie zabrakło tradycyjnego Sto lat dla or-
ganizatora i jubilata, Barki dedykowanej Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II oraz wiązanek ludowych granych i śpiewanych dla przy-
byłych gości.

Gospodarz bardzo ciekawie opowiadał o swoich unikatowych 
eksponatach, wśród których warto wyróżnić: krucyfiks z 1910 r., 
przy którym odprawiane były msze święte polowe z udziałem gen. 
Józefa Hallera; złote pióra z 1923 r. podarowane generałowi przez 
Związek Narodu Polskiego w Chicago; oryginalną kuchnię polową 
Błękitnej Armii z 1916 r.; awers sztandaru II Brygady Legionów 
Polskich gen. Józefa Hallera (rewers znajduje się w Chicago).

Pan Adam Woźniczka zdradził nam, że pierwszy eksponat za-
kupił w 1991 r. a jego pasja trwa do dzisiaj.

Ksiądz proboszcz Stanisław Kamionka dokonuje obrzędu poświęcenia obiektu 
i wystawy
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Druga część wystawy poświęcona była 100. rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II i Jego pontyfikatowi. Mogliśmy oglądać m.in. pa-
miątkowe medale z różnych pielgrzymek Ojca Świętego, np. z piel-
grzymki do Meksyku, USA i do wielu innych krajów. W kolekcji 
gospodarza znajduje się zeszyt z różnymi osobistymi notatkami Ka-
rola Wojtyły z czasów dziecięcych. Perełką tej wystawy jest obraz 
przedstawiający dziadków Karola Wojtyły namalowany przez ciot-
kę Józefinę Wojtyłę.

W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.: sołtys Jurczyc p. Jerzy 
Kłępa i członkowie rady sołeckiej, mieszkańcy Jurczyc, goście z Wa-
dowic, Nowego Sącza, Limanowej, z okolicy Żywca, Sidziny i Ska-
winy. Szkoda, że zabrakło tutaj chociażby jednego przedstawiciela 
naszych władz gminnych. 

Pan Adam Woźniczka przez swoją pasję pokazał, że prawdziwej 
historii, czasem mało znanej, można uczyć się na różne sposoby. Je-
steśmy wdzięczni p. Adamowi za to, że przez odkupienie zbiorów 
i zdeponowanie ich w jednym miejscu uchronił je przed zupełnym 
zapomnieniem. Zaserwował nam „ucztę dla oczu i uszu”.

Na zakończenie chciałabym osobiście podziękować gospoda-
rzowi tymi słowami:

Organizator oprowadza gości po nowo otwartej wystawie



„Panie Woźniczka, mam takie wrażenie, że właśnie dzisiaj, oko-
ło godziny 16.00, ktoś, kto jest ważny dla Pana, z bardzo wysoka 
spoglądał w dół, w stronę rodzinnych Jurczyc, uśmiechał się i z pew-
nością mimo pandemii koronawirusa chciałby uścisnąć Pana dłoń 
i powiedzieć: Dziękuje Przyjacielu”.

My także dziękujemy.

Eksponaty zgromadzone przez Adama Woźniczkę



Ewa TARNOPOLSKA

KWIATY POD POMNIKIEM PAPIEżA POLAKA

18 maja br., w dniu 100. urodzin św. Jana Pawła II, kilkoro 
członków TPS wraz z Kapelą z Bronowic odwiedziło Wadowice. 
W tym ważnym dla Polaków dniu złożyliśmy kwiaty i wzięliśmy 
udział w uroczystościach zorganizowanych pod pomnikiem pa-
pieża.

Na tę okazję Kapela z Bronowic przygotowała wiele pieśni i pio-
senek, a wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć ukochanej 
przez Karola Wojtyłę Barki. Niestety z powodu wprowadzonych 
ograniczeń czasowych w związku z pandemią Covid-19 zostaliśmy 
zmuszeni do skrócenia naszego występu.

Organizator wyjazdu — p. Adam Woźniczka — zaproponował 
uczestnikom odwiedzenie Prywatnego Muzeum Polsko-Amery-
kańskiego „Hell’s Angel” Zygmunta Krausa, gdzie obecnie prezen-
towana jest wystawa poświęcona osobie św. Jana Pawła II. Propozy-
cja została przyjęta z entuzjazmem. Na terenie muzeum Kapela za-



grała kilka melodii ludowych, zachęcając odwiedzających do wspól-
nego śpiewania.

Miłym akcentem na zakończenie zwiedzania był słodki poczę-
stunek w postaci kawy i ciasteczka, które przy dobrej muzyce sma-
kowało jeszcze lepiej.


