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 Zamysł utrwalenia zanikającego, specyficznego klimatu kulturowego kiedysiejszego Jawo- 
rzna zrodził się przed wielu laty. Niedookreślony, niesprecyzowany tkwił we mnie głęboko. 
Wielokrotnie wydawało mi się, że właśnie nadszedł czas jego realizacji, jednak natychmiast 
pojawiały się nieprzezwyciężalne trudności. Zastępowałem w myślach wcześniejsze koncep-
cje nowymi, na które nie starczało „tworzywa”. Cały czas gromadziłem jednak luźne notatki, 
poszukiwałem fotografii, wygrzebywałem z pamięci zapomniane wydarzenia, przysłowia, na-
wet pojedyncze słowa dawnej miejscowej gwary. Pewnie sytuacja taka trwałaby do dziś, gdyby 
nie świadomość upływającego coraz szybciej czasu. W pewnym momencie zdałem sobie spra-
wę, że jeśli nie posklejam zebranego materiału w całość teraz – mogę nie zrobić tego nigdy. 

 Zatem uczyniłem to.

 Poskładałem go najlepiej jak umiałem, mając pełną świadomość, że wspomnienia moje 
są bardzo subiektywne. Takimi miały być zresztą z samego założenia bowiem nie dotyczą 
one dziś istniejącego Jaworzna ale „mojego” Jaworzna – miasta, które było, ale przeminęło. 
Osoby, miejsca, wydarzenia widziane oczami dziecka, potem młodzieńca dojrzewającego 
w określonych warunkach są jak najbardziej prawdziwe! Tak właśnie je postrzegałem, ocenia-
łem i zapamiętałem.
 Pojawiające się w tekście osoby z całą premedytacją pozbawiam nazwisk, a wydarzenia 
konkretnych dat. Jedynie niektóre miejsca zachowały nazwy. Próbuję odtworzyć ów niepo-
wtarzalny klimat miejsca i czasu, w którym przyszło mojemu pokoleniu żyć, staram się opisać 
ów przedziwny twór architektoniczny, który wraz z mieszkańcami utknął na długo w swym 
rozwoju gdzieś między miastem a wsią.
 Pamięć jest zawodną, informacje koduje dość wybiórczo. Po to, aby własne wspomnienia 
o dawnym Jaworznie wzbogacić, zdecydowałem dołączyć do nich większość publikowanych 
od kilku lat w Jaworznickim Sokole artykułów. Przedstawiałem w nich sylwetki osób nietu-
zinkowych i mocno z miastem związanych, dotknąłem pewnych wydarzeń historycznych. 
Opierałem się na materiałach będących w posiadaniu Muzeum Miasta Jaworzna oraz ze-
branych osobiście, na wywiadach i na  informacjach uzyskanych w archiwach. Z premedyta-
cją nie podaję dokładnie źródeł ani bibliografii. Jestem przekonany, że dociekliwy czytelnik 
sam je znajdzie. Będę usatysfakcjonowany, jeśli okaże się, że udało mi się do prawdziwie 
naukowych badań kogoś sprowokować.

1  Od autora
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część i
JaWOrZNO MiaSTO MOJe, KTóreGO Nie Ma

1  Lata czterdzieste

 Widok wnętrza kuchni z nadstawki kredensu wcale nie był imponujący. Podło-
ga z surowych sosnowych desek szorowanych regularnie ryżową szczotką w każdą 
sobotę, czasem częściej. Tak naprawdę szczotka nic wspólnego poza nazwą z ryżem 
nie miała. Niedostępną na rynku słomę ryżową jeleński rzemieślnik zastępował ło-
dyżkami wrzosu. Jego wyroby zużywały się bardzo szybko. Dla nas miały jednak 
tę zaletę, że dostawaliśmy je za darmo od sąsiada, który spokrewniony był z wytwór-
cą. W kilku miejscach na podłodze leżały pasiaste dywaniki tkane ze starych szmat 
ciętych na pasemka podczas długich jesiennych wieczorów. Te dywaniki zaścielały 
podłogi niemal wszystkich okolicznych domów. ich pstrokacizna zdobiła i wzbo-
gacała skromny wystrój wnętrz. Miały same zalety: były tanie, izolowały od chłodu 
podłóg, można je było wielokrotnie prać. Surowcem były zużyte i podarte ciuchy, 
resztki tkanin pozostałe po robotach krawieckich, stara pościel. Kobiety schodzą-
ce się wieczorami na pogwarki cięły je na wąskie paski i zwijały w kule wielkości 
kapuścianej główki. Co pewien czas przychodziła po nie stara, ubrana według ślą-
skiej mody niewiasta nazywana Babą z Prus. Wszyscy znali jej nazwisko, ale nigdy 
go nie używali. Mieszkała w Dąbrowie Narodowej. Przezwisko przylgnęło do niej 
przed wielu laty, jeszcze podczas zaborów, kiedy to zajmowała się przemytem przez 
prusko-austriacką granicę na Przemszy. Tak więc dzięki owej Babie z Prus kule 
trafiały na Śląsk do jej tylko znanego warsztatu tkackiego wyrabiającego chodniki.  
Wracając zabierała wyroby utkane z wcześniejszych dostaw surowca. Jej zarobek za-
warty był w cenie dywaników. 
 Na wprost kredensu, obok ceglanego pieca z niepękającymi pod wpływem gorą-
ca, „kutymi” płytami nad paleniskiem i z bratrurą, stał żelazny piecyk zwany żeleź-
niakiem, instalowany co rok na nowo przed nadejściem zimy, a demontowany wraz 
z pojawieniem się oznak wiosny. Z piecykiem łączą się jeszcze inne wspomnienia, 
coraz bardziej zacierające się w pamięci, coraz trudniejsze do odtworzenia. Kiedy jego 
ścianki rozgrzewały się do czerwoności od syconego śląskim węglem ognia, rodzice 
gasili światło. Zajmowaliśmy miejsca jak najbliżej żeleźniaka i wpatrując się w ogień 
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widoczny przez otwarte drzwiczki snuliśmy opowieści. Właściwie snuli je dorośli, 
ja się tylko wsłuchiwałem. Wpadały do mamy sąsiadki, czasem odwiedzał nas dzia-
dek K. Do dziś nie wiem czy było to jego prawdziwe nazwisko czy tylko przezwi-
sko. Był bezdomny, pochodził gdzieś spod Krzeszowic. W swoim długim życiu 
pracował w kopalniach rud cynku i ołowiu, w kopalniach węgla, pływał z flisakami.  
Ba, czego on nie robił… Nasz dom lubił, bo tu się ogrzał, zawsze otrzymywał 
też choćby najskromniejszy posiłek. rewanżował się niesamowitymi opowieściami 
o duchach. Znał z imienia te strzegące ukrytych skarbów, znał boginki, utopce, 
płanetniki i strzygi. Chłonąłem jego opowieści z wielkim przejęciem. Choć rodzice 
tłumaczyli mi potem z uporem, że to tylko bajdy, ja wielokrotnie i przy różnych 
okazjach wypatrywałem tych istot w terenie. Nie łatwo było zapomnieć opowie-
ści dziadka K., kiedy wiele sąsiadek święcie wierzyło, że duchy naprawdę istnieją. 
Przytaczały na dowód liczne przykłady, na przykład: 

Jagnysce spod lasa trefiło się, ze takie piykne dzieciontko boginki 
zamieniły na świdrowatego najducha.

Ubolewały przed każdą burzą, iż nie ma w pobliżu dzwonka loretańskiego, którego 
głosem można by było odgonić płanetniki ściągające chmurzyska. Mężczyźni pokpi-
wali sobie z tych wierzeń, ale chyba gdzieś w głębi duszy taili wątpliwości. Przecież 
przynajmniej trzech z tych, których doskonale znałem, przyznawało się niechętnie, 
że jeszcze krótko przed pierwszą wojną światową szukało skarbów. Pod namową 
miewającego dziwne wizje i kontakty pozaziemskie najstarszego z nich, kopali szybi-
ki przy granicy austriacko-rosyjskiej gdzieś pod Biskupim Borem. Skarbu co prawda 
nie znaleźli, ale doświadczyli wreszcie niezapomnianego nocnego spotkania z filan-
cem, który około północy wracał z warty dzierżąc w ręku kosz z jajami odebrany prze-
mytnikowi. Dostrzegłszy w ciasnym dole, którego jeszcze przed paroma godzinami 
w tym miejscu nie było, trzy świecące łysiny wrzasnął przerażony i cisnął w nie ko-
szem. Ociekające jajeczną masą postacie pomknęły ku pobliskiemu lasowi chyżo 
niczym jelenie. W drugą stronę rwał filanc. Wspomniany już wizjoner miał w swoim 
„dorobku” jeszcze inne wyczyny. Jak niosła po okolicy wieść, a pochodziła z dobrego 
źródła, bo bezpośrednio od jego żony, zdarzyło mu się którejś nocy podjąć próbę ob-
cięcia śpiącej małżonce serdecznego palca, co było jednym z warunków niezbędnych 
do zamienienia czapki szyszek sosnowych w złote monety. Taki sposób wzbogacenia 
znalazł w jakichś starych zapiskach, które zdobył w sobie tylko znanych okoliczno-
ściach. Owej nocy też się nie wzbogacił, bo żona przebudziła się w porę.
 ale wracam do głównego wątku. Ściany kuchni były pomalowane miejscowym 
zwyczajem do połowy wysokości lakierem, wyżej pokryte deseniem z wałka marnie 
imitującym tapetę. Jedno okno zaopatrzone szerokim parapetem – niewielkie, skie-
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rowane na północ i wiecznie zacienione z zewnątrz krzakiem bzu, który miałem 
wówczas dokładnie na wysokości oczu, jeśli tylko wspiąłem się dobrze na palcach. 
Między piecem a wysłużoną otomaną znajdowały się drzwi do jedynego, niewiel-
kiego pokoju – sypialni. Drugie, znacznie ważniejsze, wejściowe drzwi wyposażone 
były w wyjątkowo zdradziecki, równie szeroki jak i wysoki stopień tuż za progiem. 
Goście wchodzący z oświetlonego słońcem podwórka do mrocznego wnętrza nie-
mal zawsze spadali zeń mimo kierowanych ku nim ostrzeżeń ze strony domow-
ników. Zimą, dwie sąsiadujące z sobą ściany i szyby w oknie pokrywały się grubą 
warstwą szronu, którą pracowicie zeskrobywałem łyżką. Często, w pięknych lodo-
wych ornamentach szyb wytapiałem ciepłem rąk i oddechem miniaturowe okienka 
pozwalające obejrzeć świat zewnętrzny. 
 Całe mieszkanie powstało z części gospodarczej zagrody dziadków. Małą stodół-
kę i stajnię, wzniesione z wielgaśnych kamieni, przerobiono na mieszkanie wkrótce 
po tym, jak matka moja, obraziwszy się śmiertelnie na teściową, opuściła jej prze-
stronny dom wraz ze mną – niemowlakiem na ręku.
 Wierzch kredensu był dla mnie nie tylko wspaniałym stanowiskiem obserwa-
cyjnym, ale całym gospodarstwem, placem zabaw, azylem. Tkwiłem tam godzinami, 
zajmując się ulubionym wycinaniem ze starych niemieckich żurnali filigranowych 
sylwetek ludzkich. Miałem całe pięć lat, może nawet parę miesięcy więcej, kiedy 
z wielkim przejęciem naklejałem te drukowane na kredowym papierze osóbki płci 
obojga i przyklejałem klajstrem do tekturowych podstawek komponując tym sposo-
bem tłumy, wśród których tkwiłem pośrodku. Mama, zabiegana między piecem a ko-
łyską młodszego brata, rada była z moich bezgłośnych zajęć. Przynajmniej wówczas 
nie musiała na mnie zwracać czujnego baczenia. Bo kiedy schodziłem z kredensu 
– bywało różnie…
 Od tamtego czasu wysokości korciły mnie już zawsze. Jako sześciolatek znikałem 
zimą na całe godziny na strychu, na który trzeba się było wspinać po prymitywnej 
drabinie tkwiącej nad otwartą czeluścią wejścia do piwnicy. O, tamta piwnica to było 
„dzieło” sztuki inżynierskiej autorstwa chyba nieodżałowanej pamięci dziadka: jama 
wygrzebana w ziemi pod betonową podłogą sieni jego mieszkania. aż dziw, że nikt 
nigdy nie został tam zasypany. W dziurze owej mieścił się kopczyk ziemniaków, drugi, 
mniejszy – jarzyn i beczka z kapustą kiszoną. Latem wdrapywałem się na płoty, drze-
wa w ogrodzie, drabiny wsparte o mury sąsiednich zabudowań, a nawet na dachy.
 Nieodparcie ciągnęło mnie do pobliskiego lasu. ani trochę nie przerażały mnie 
łany o wiele wyższych ode mnie paproci, mrok w kwartałach świerkowego drzewo-
stanu. Nie robiły na mnie wrażenia ostrzeżenia przed bardzo wówczas pospolitymi 
żmijami – postrachem dorosłych. Niejeden raz znajomi zgarniali mnie włóczącego 
się wśród lasu i przyprowadzali do domu, w którym rodzice daremnie przeszukiwali 
kąty w poszukiwaniu małego łazęgi. W celu zapobieżenia moim niekontrolowanym 
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eskapadom zdecydowano zapisać mnie do przedszkola. Najbliższe mieściło się w drew-
nianym baraku obok Zakładów Chemicznych Azot i było ich własnością. Wcześniej 
mama długo roztaczała przede mną uroki wspaniałości związanych z przebywa-
niem wśród rówieśników w schludnych, ciepłych i jasnych wnętrzach, dokarmiany 
smakołykami, których w domu nie było. Doprowadzony przez nią, byłem tam tyl-
ko przez kilka chwil – do domu wróciłem, biegnąc na przełaj skrótami, wcześniej 
niż rodzicielka.
 Najwcześniejsze lata mojego życia to były dla mieszkańców Pszczelnika, 
ale przecież nie tylko, czasy bardzo ciężkie. Większość znajomych nie dojadała. 
Najtrudniej było o mięso. istniał oczywiście wolny handel, ale odbywał się niele-
galnie. Posiadacze nawet najmniejszych gospodarstw rolnych musieli się rozliczać 
z obowiązkowych dostaw. Wołowina, która trafiała do naszej kuchni, pochodziła nie 
z rzeźni a… z kamieniołomu. W kamieniołomach bowiem, oddalonych od zwartej 
zabudowy miasta, dokonywano ukradkiem uboju bydła i rozbiórki tusz. Stamtąd 
mięso trafiało do kilku zaufanych odbiorców, którzy rozprowadzali go dalej. Obo-
jętnie który z sąsiadów wszedł w posiadanie rąbanki, zwoływał wtajemniczonych 
i wspólnie przystępowano do porcjowania pamiętając przy tym, by nikomu nie 
trafił się kawałek identyczny jak poprzednio. Jeśli komuś dostały się kości, wyko-
rzystywał je do gotowania wywaru dwa, a czasem nawet trzy razy. Do sporządze-
nia żuru, grochówki i kapuśniaku używano najczęściej skórek zdjętych ze słoniny, 
wyjątkowo głów króliczych lub świńskich ogonów. Gotowano je aż do zupełnego 
rozgotowania. W jeszcze chudszej zalewajce (gotujące się ziemniaki zalane żurem) 
jedynym dodatkiem poza przyprawami bywały grzyby.
 Świąteczne posiłki też nie były nadzwyczajne. Pamiętam, że przez kilka ko-
lejnych lat z braku karpia na wigilijnym stole gościł tylko śledź. Nie byle jaki, 
to prawda, bo korzenny, w dodatku nie sam, a jako dodatek do sałatki z ziem-
niaków. Kuchnia wigilijna była u nas i najbliższych sąsiadów dość długo kuch-
nią ubogą. O dwunastu daniach mówiło się jak o czymś, co istniało wyłącznie 
w literaturze. My zjadaliśmy po talerzu fasoli jasiek zalanej kompotem z suszu 
owocowego, napychaliśmy się kluskami z makiem, rozkoszowali smakiem zupy 
z siemienia (nasion) konopi zakąszanej słodką bułką maczaną w miodzie. Uzu-
pełnieniem była wspomniana sałatka. Od stołu nie odchodziliśmy długo, łupiąc 
orzechy, wyśpiewując kolędy i kantyczki. Z upływem lat wigilijny jadłospis roz-
szerzał się i wzbogacał.
 We wspomnieniach prababci, której nie zapamiętałem, a która zdążyła mnie 
podobno jeszcze tuż po narodzeniu obejrzeć, przypominanych corocznie przez 
kogoś z rodziny, pojawiały się jeszcze skromniejsze dania wigilijne charaktery-
styczne dla naszych stron: żur z grochem, kapusta z grzybami i ziemniaki w łu-
pinach. Te same niemal potrawy jadano na co dzień, tyle że w mniej uroczystym 
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nastroju, bez opłatka i życzeń. Powszechnie dziś znana choinka też nie poja-
wiła się od razu. Dziadkowie moi w dzieciństwie nie znali jej w ogóle, a kiedy 
już dotarła, rdzenni mieszkańcy wieszali ją, zawsze niewielką, za czubek u stro-
pu, aby nie zajmowała brakującego w chałupie miejsca. Wcześniej wystarczała 
zatknięta za sosręb gałąź świerczyny. Taka wisząca pod sufitem, przystrojona 
niemal wyłącznie słodyczami, orzechami i jabłkami choinka, sprawiała dzieciom 
największą radość, gdy zakręcona energicznie ręką rodzica, zaczynała wokół sy-
pać owymi smakołykami.
 W latach mojego dzieciństwa, w latach obszerniejszych już mieszkań, choinki 
były witane przez dzieci równie entuzjastycznie. Przygotowywaliśmy się do tego wy-
darzenia dużo wcześniej wykonując przy współudziale dorosłych oryginalne ozdo-
by. Kleiliśmy długie, wielokolorowe łańcuchy z papieru skręcanego i składanego 
na sto sposobów, wykonywaliśmy ozdoby z waty, wydmuszek jaj, skorupek orzechów, 
szyszek i Bóg jeden wie z czego jeszcze. ale tamte choinki, dzięki indywidualnym 
dekoracjom, miały niepowtarzalny charakter. Każda wyglądała inaczej, nawet jeśli 
wzory ozdób się powtarzały. Tu dygresja – zdobycie pożądanego „drzewka”, bo w na-
szych stronach długo nie używano terminu „choinka”, wcale nie było zadaniem  
łatwym. Na targu pojawiały się nieliczne, prawie zawsze koślawe, „szczerbate” 
świerczki, dlatego lepiej ich było szukać w leśniczówkach. Poszukiwanych jode-
łek zachowujących dłużej igliwie i zapach było jak na lekarstwo! Sztucznych nikt 
jeszcze nie wymyślił. Piękne choinki z prywatnych, i nie tylko, lasów Podbeskidzia 
docierały, oczywiście nielegalnie, do Jaworzna tajnymi sposobami. Pociągi jadące 
z tamtych stron, czyli Suchej czy Wadowic, były na trasie wielokrotnie rewidowa-
ne. Wiązki sprasowanych drzewek, do których w razie wykrycia nikt się nie przy-
znawał, były najnormalniej rekwirowane. Obsługujący pociągi kolejarze radzili 
sobie z kontrolami ukrywając choinki w najdziwniejszych miejscach. Najpewniej-
szym był tender lokomotywy. Zanurzone w wodzie, przyciśnięte do dna jakimś 
ciężarem, docierały do celu niemal zawsze. 
 innym, zapamiętanym już z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych wspo-
mnieniem, związanym trochę mniej ze świętami Bożego Narodzenia, a bardziej z zi-
mowymi feriami, był… Dziadek Mróz! Był bardzo sympatyczny i mocno przypo-
minał Mikołaja. Zjawiał się nieco później niż ten ostatni i nie podrzucał ukradkiem 
prezentów pod poduszkę, a wręczał do ręki otoczony gromadką ślicznie odzianych 
Śnieżynek. Wspominam tego staruszka „przysłanego” chyba gdzieś z dalekiej Syberii 
przez dobrego wujka Stalina, bo zawsze przynosił między innymi egzotyczne owoce 
niedostępne dla Mikołaja.
 Wrócę jeszcze na moment do wigilii. Otóż po zaspokojeniu głodu, po odśpie-
waniu wiązanki kolęd i po obgadaniu obecnych i nieobecnych z różnych powo-
dów członków rodziny, wyruszaliśmy gromadką z sąsiadami do kościoła na pasterkę. 
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Dorośli i dzieci grzecznie, młodzież niekoniecznie. Szczególnie młodzieńcy w wieku 
bliskim żeniaczce zbierali się w gromadki skore do psot. albo jeszcze w trakcie trwa-
jącego nabożeństwa, albo tuż po nim wyruszali w kierunku upatrzonych wcześniej 
domów. Tam gdzie były panny, starali się zamalowywać okna, gdzie indziej zdejmo-
wali z zawiasów furtki i wynosili daleko, ukrywając przed okiem właściciela. Czasem 
sięgano po bardziej wyrafinowane sposoby. Mojemu wujowi wstawiono, wykorzystu-
jąc jego pobożność, furmankę na dach stodoły! Tkwiła tam, aż sam się uporał z roze-
braniem jej na części i opuszczeniem na podwórko. Sens tamtych dowcipów polegał 
na tym, że nazajutrz kawalarze zjawiali się na miejscu wydarzenia i po otrzymaniu 
stosownego okupu przywracali wszystko do porządku. W przypadku zamalowanych 
okien kończyło się tylko na poczęstunku, bo próby mycia szyb mogłyby wypaść bla-
do. a u wuja dowcipnisie się nie pojawili, nigdy też nie zdradzili się, chyba dlatego, 
że słomiane poszycie dachu zarwało się pod kołami nie wytrzymując ciężaru. Tego 
sprawcy najwyraźniej nie przewidzieli.
 Nasi sąsiedzi chętnie i przy byle okazji częstowali się wzajemnie wszelkim, na-
wet najskromniejszym jadłem. Choć różnili się poważnie charakterami, wiekiem, 
wykształceniem i wykonywanymi zawodami, wszyscy byli na swój sposób wspaniali. 
Przy sąsiedniej ulicy, na wprost naszego ogrodu, mieszkała dwupokoleniowa kole-
jarska rodzina, u której dość liczną gromadką spędzaliśmy czasem jesienno-zimo-
we wieczory na bardzo grzecznych zabawach z udziałem dorosłych. Jeszcze bliżej 
miałem do pięciorga spiczastonosych sąsiadów mówiących między sobą po francu-
sku równie często jak po polsku. Ojciec rodziny, która tuż po zakończeniu wojny 
wróciła do Jaworzna po wieloletnim pobycie we Francji, ocalił życie innej sąsiad-
ce. Dopiero po latach dowiedziałem się, że zaatakował ją jakiś maruder z armii 
Czerwonej próbując zgwałcić. Kiedy przerażona starsza kobieta zaczęła rozpaczli-
wie wzywać pomocy – sięgnął po broń. Zaalarmowany krzykiem sąsiad nadbiegł 
w ostatniej chwili, wcześniej wysyłając któreś ze swych dorosłych dzieci z wiadomo-
ścią do radzieckiej Komendy Wojennej miasta. Przedstawiciele wojskowych służb 
specjalnych pojawili się błyskawicznie. Sprawę załatwili równie szybko – agresora, 
choć zdążył się już uraczony bimbrem uspokoić, zastrzelono na miejscu. Wspomnia-
ną sąsiadkę – prostą i nieprawdopodobnie pracowitą kobietę, darzyłem szczegól-
ną sympatią do ostatnich jej dni. Jako berbeć, ze strachem słuchałem jej częstych 
uskarżeń na zmorę, która nie pozwalała jej nocami spać. Paskuda ta siadała leżącej 
w pościeli na piersiach i dusiła, gdy tylko zamknęła zmęczone oczy. Zmora musiała 
krążyć po okolicy, bo inne starsze kobiety też miewały z nią do czynienia. Sąsiadka 
mieszkała z dwojgiem dorosłych, pracujących już dzieci. Nie była ich rodzoną matką 
i choć starała się dogodzić im ze wszystkich sił, nigdy jej nie zaakceptowały. Często 
żaliła się mojej mamie, że syn bezmięsnych posiłków nie akceptuje. Wierzyłem jej, 
bo często bywałem świadkiem scen, kiedy to usiadłszy do stołu, już po pierwszym 
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zanurzeniu łyżki w zupie wyławiał z niej włos. Ostentacyjnie, z głośnym komenta-
rzem, odsuwał talerz i wychodził z domu. Sytuacje takie powtarzały się zawsze, kiedy 
w zupie nie znajdował mięsa. Była wkładka – włos się nie trafiał. Z drugiej strony 
domu miałem zaprzyjaźnioną inną, wielodzietną rodzinę. Głowa rodziny – inwalida, 
ofiara pierwszej wojny światowej dawał lekcje muzyki. Wszystkie jego pociechy grały 
na instrumentach. Jeden z synów był moim rówieśnikiem. 
 Oczywiście, byli jeszcze inni sąsiedzi, ale o nich napiszę być może w innym miej-
scu. Tych kilkanaście zamieszkiwanych domów tworzyło enklawę oddzieloną od cen-
trum miasta pasmem uprawnych, bardzo rozdrobnionych i piaszczystych pól oraz 
nadzwyczaj rzadkim, sosnowym lasem – Pszczelnikiem. To od niego przejęły nazwę, 
wpierw ulica, potem całe wzniesione tu osiedle. Sosny, jedne niskie i krępe, inne wy-
sokie, gonne, rosły w znacznym oddaleniu od siebie. Łyse polanki pokryte płatami 
macierzanki i rozchodnika przyozdobione były dodatkowo samosiejkami w różnym 
wieku. W samym środku lasku, na piaszczystym pagórku, znajdowały się resztki 
okopów z lat wojny – miejsce dziecięcych zabaw. Nigdy nie były wykorzystywane 
do działań bojowych, po prostu spodziewający się nadejścia frontu Niemcy stworzyli 
tu, zresztą rękami Polaków, miejsce ćwiczeń swoich oddziałów samoobrony. Podob-
ne rowy oglądałem codziennie przez kuchenne okno. Także Koczurowa Górka była 
nimi okolona, zaś w głębi pobliskiego kompleksu leśnego, za leśniczówką, u podnóża 
piaskowej moreny, zachowały się całkiem wyraźne ślady trzech strzelnic. W okopach 
odbywała się, przy współudziale dziewcząt, większość zabaw. Miejsce – głębokie 
i kręte transzeje doskonale skrywające przed oczami dorosłych – przesądzało o cha-
rakterze uciech. Badaliśmy tam dogłębnie anatomiczne różnice płci, wytrzymałość 
warkoczy, przeważały jednak gry wojenne. Odbywały się zatem wielkie bitwy i cał-
kiem małe potyczki, przerywane różnej długości rozejmami. amunicją były szyszki 
zalegające pod starymi sosnami i kępy licznie rozsianej szczotlichy. Wyrywana z ko-
rzeniami, doskonale imitowała granaty. Zaatakowany przeciwnik słabo przypomi-
nał człowieka – kończył zabawę brudny i obsypany piaskiem. Zresztą pod koniec 
dnia byliśmy na ogół wszyscy do siebie podobni i opiekunowie mieli nie lada kło-
pot z przywróceniem nam właściwego wyglądu. Na wagę złota były wszak wów-
czas i woda, i mydło. Moi rodzice byli zaopatrywani w ten drugi specyfik przez 
zamieszkującego w tym samym podwórzu wuja, który wyrabiał go w niewielkich 
ilościach na miejscu. Wyrób na większą skalę, wspólnie z przyjaciółmi, oczywiście 
w tajemnicy przed przełożonymi, prowadził w miejscu zatrudnienia, czyli na terenie 
„azotki”, a dostęp do produkowanych tam wodorotlenków i do łoju zdecydowały 
o podjęciu ryzyka. W zależności od ilości zdobytego tłuszczu powstawało od kil-
ku do kilkunastu kilogramów poszukiwanego towaru. Mimo czynionych wysiłków 
miał on zapach dość fatalny. Nic dziwnego skoro najtańszymi tłuszczami były sło-
nina i łój padłych zwierząt.
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 Wodociągów w najbliższym sąsiedztwie nie było. Wodę trzeba było donosić z je-
dynej w okolicy publicznej pompki usytuowanej kilkaset metrów od domu. Pompką 
była wyprowadzona z podziemnego rurociągu fajkowato zagięta i zaopatrzona w za-
wór rurka. Woda wylewała się z niej słabym strumieniem. Potrzebujący, obstawieni 
wiadrami, konwiami i wielkimi garami – pralniakami, skazani byli na długie czekanie 
w niemrawo przesuwającej się kolejce. Ci z bardziej odległych domostw dyspono-
wali ponadto nosidłami, niektórzy ręcznymi wózkami mieszczącymi po kilka garów. 
Nim doszło do napełnienia naczyń, mijała godzina i więcej. Latem bywało nawet 
miło. Kobiety plotkowały i można było wysłuchać tylu ciekawych relacji! Zimą zda-
rzały się historie niemal tragiczne. Urządzenie, choć zabezpieczone przed mrozami 
drewnianą i wypełnioną trocinami budką, przy większych spadkach temperatur jed-
nak zamarzało. aby temu zapobiec pozostawiano zawór zawsze lekko odkręcony. 
Pompka faktycznie nie zamarzała, ale wokół niej powstawało całkiem niezłe lodo-
wisko z wysokim stożkiem i kraterem wewnątrz w miejscu spadku strumyka wody. 
Użytkownicy mieszkający najbliżej i zjawiający się rankiem najwcześniej, zrąbywali 
siekierą lodowy szczyt na tyle, by można było postawić naczynie, jednak nierówne 
podłoże, w dodatku z dziurą pośrodku, nie gwarantowało mu stabilności. Wiadra 
przewracały się najczęściej. Napełniano je ponownie, ale czas nieubłaganie umykał. 
Jeszcze gorzej było, gdy ściskający w obu rękach uchwyty napełnionych naczyń czło-
wiek, pośliznąwszy się upadał wylewając na siebie całą zawartość, a przecież nie było 
dnia bez podobnych wypadków. Zimy w tamtych latach bywały o wiele sroższe 
niż obecnie, prawie zawsze śnieżne, trudniejsze do przetrzymania. Jednak my po-
strzegaliśmy je inaczej niż dorośli – przede wszystkim wolni byliśmy od myślenia 
o tak prozaicznych sprawach, jak gromadzenie zapasów opału i żywności. a przecież 
w każdym gospodarstwie domowym dorośli zadawali sobie moc trudu, by zdobyć 
wystarczającą do przetrwania trudnych miesięcy ilość ziemniaków, jarzyn, owoców, 
a także ich przetworów. rodzice moi i dwie spokrewnione rodziny z tegoż podwórka 
zaopatrywali się w płody rolne albo u krewnych, albo też u ich sąsiadów w Górkach 
– powyżej rynku. Ten kto nie miał szczęścia posiadania na miejscu rodziny parającej 
się rolnictwem, zmuszony był dokonywać zakupów na targu bądź w innych miejsco-
wościach. Zapisy na przydział ziemiopłodów sprowadzanych z odległych regionów 
kraju wprowadzono w zakładach pracy nieco później. 
 Jednym ze sposobów utrwalania żywności było robienie suszu. Warzywa i owoce 
suszono w wielu domach już od początku lata, zioła znacznie wcześniej w piekar-
nikach kuchennych pieców i na słońcu, na wolnym powietrzu. Nigdy nie zapomnę 
widoku kobiet z sąsiedztwa obierających jabłka nad rozłożonymi na kolanach ka-
wałkami płótna, a potem układających długie obierzyny w wyłożonych słomą for-
mach do pieczenia ciast. Nie zapomnę smaku sporządzanych z nich zimą „herbatek”.  
Powszechnym zwyczajem było zbieranie i suszenie ziół używanych nie tylko w celach 
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leczniczych. Zastępowały one wówczas skutecznie trudne do zdobycia kawę i herba-
tę. Już od wczesnej wiosny mama spacery ze mną wykorzystywała do poszukiwania 
pierwszych poziomkowych listków, kwiatów brusznicy, bratków polnych. Później 
przychodził czas na kwiaty lipy i inne rośliny. Wiele rodzin czyniło podobnie. Z całą 
pewnością ich postępowanie nie wynikało ze znajomości medycyny, a z pewności 
nabytej doświadczeniami pokoleń, iż po spożyciu wywaru z określonego gatunku 
ziela skutki dla organizmu będą takie jakich oczekiwano, a nie inne. Wiadomo było, 
że na przykład napój z liści malin bądź jeżyn przeciwdziałać będzie skutkom prze-
ziębienia, z kwiatów czarnego bzu – zapaleniu dróg moczowych, a z suszonych jego 
owoców – nerwobólom. Podobnie powszechną była wiedza o tym, do czego słu-
żyć mogą kłącza chwastu będącego utrapieniem rolników – perzu, do czego skrzyp, 
podbiał, kurdybanek, piołun, tasznik, krwawnik… Znano też insektobójcze działanie 
wywarów z wrotyczu i bylicy, robakobójcze z kłączy paproci.
 Prawie wszyscy sąsiedzi ściągali też z lasu ściółkę, chrust i karpy. W rezultacie 
najbliższe skraju kwartały lasu całkowicie pozbawione były podszytu. runo sta-
nowiły połacie wrzosu, brusznicy, rzadziej mchu. Kiedy pojawiały się grzyby, wi-
dać je było na odległość. Chrustu pod stopami także nie można było uświadczyć, 
chyba że po gwałtownej burzy lub zejściu zimowej pokrywy śnieżnej. Na co dzień, 
a szczególnie jesienią, obłamywało się suche gałęzie wysoko w koronach sosen klubą 
– zmyślnym przyrządem składającym się z długiej żerdzi i stalowego haka. Zebrane 
w wiązki drewno trzeba było jakoś przetransportować do obejścia więc starsze kobiety 
przenosiły drobniejsze gałązki w brzymionckach – płachtach płóciennych zarzucanych 
z zawartością na plecy. Podobnie transportowały ściółkę zgrabianą wraz z mchami. 
Szczęśliwcami byli przy tych zajęciach posiadacze małych, czterokołowych wózków 
– tragacy oraz najzwyklejszych tocek, bo oszczędzali czas i plecy, a jednym kursem 
wywozili z lasu znaczącą ilość zdobyczy. Zdarzało się, że podczas wypatrywania i ob-
łamywania gałęzi, straciwszy orientację, zbieracze wraz ze swymi pojazdami wycho-
dzili z leśnych kwartałów w całkiem innych niż zamierzone miejscach, na piaszczyste 
bądź błotniste, trudne do pokonania dukty.
 Karpy pozyskiwali wyłącznie dorośli mężczyźni. To były trudne zajęcia. Wpierw 
należało znaleźć kilka, najlepiej sąsiadujących z sobą, pniaków po ściętych, grubych 
smolnych sosnach i uzyskać zgodę leśniczego na ich wydobycie. Potem zaczynały 
się bardziej konkretne prace. Pniaki, po odkopaniu i obcięciu bocznych korzeni, wy-
dobywano na powierzchnię i rozdrabniano przy pomocy klinów na szczapy. Moc-
no nasycone żywicą, splecione włókna z trudem dawały się rozszczepić. O drewnie 
z włóknami wielokrotnie skręconym wokół osi pnia mówiono, że jest procne. Uży-
wano go, podzieliwszy na drzazgi, tylko do rozniecania ognia. Ojciec mój – wyso-
kie, dobrze zbudowane i wychowane przy lesie chłopisko – doskonale radził sobie 
z tego rodzaju drewnem. asystowałem mu prawie zawsze. Podziwiałem nie tyle jego 
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umiejętności, co wypadające z łupanych korzeni „robale” – wielgaśne, białe i brązowe 
larwy, opancerzone, kolorowe, wąsate żuki były fascynujące.
 Las i jego mieszkańcy to świat pełen tajemnic. Pierwszym człowiekiem, który 
potrafił i chciał mi go objaśniać był właśnie ojciec. Znał chyba zwyczaje wszyst-
kich zwierząt spotykanych w naszych okolicach. Wiedział dokąd mnie poprowadzić, 
bym z najbliższej odległości mógł obejrzeć ptaka, którego śpiew brzmiał tak intry-
gująco! rysunkiem wydrapanym kawałkiem patyka na ścieżce ilustrował charakte-
rystyczne cechy jego budowy. Kochałem spacery z ojcem, ale było ich tak niewiele… 
Ciągle był w pracy. Prowadził osobowe i towarowe pociągi przez wiele godzin do sta-
cji kolejowych o pustych dla mnie nazwach. Wychodził z mieszkania objuczony 
prowiantem na jakieś tajemnicze, wielodobowe nieraz, turnusy. Krótkie pobyty w ro-
dzinnym gronie przeznaczał najczęściej na odsypianie – jak mawiał – zaległości, toteż 
większość czasu spędzałem z matką lub rówieśnikami.
 Mama, choć edukację zakończyła jeszcze przed wojną na siedmioletniej szkole 
powszechnej i rocznym kursie handlowym, wiedzę posiadała dość rozległą. Kochała 
książki, które odkąd pamiętam zawsze jej towarzyszyły. To właśnie tą drogą zdoby-
wała informacje, bez których nie mogli się obyć bliżsi i dalsi sąsiedzi, krewni. Wszyscy 
cenili jej mądrość, oczekiwali dobrych porad, pomocy w rozwiązywaniu życiowych 
problemów. Chociaż przy takich wizytach starała się odsuwać mnie pod byle pretek-
stem od prowadzonych rozmów, prawie zawsze udawało mi się usłyszeć coś dla mnie 
zadziwiającego. Na przykład zupełnie nie mogłem zrozumieć dlaczego przyjaciółka 
mamy, żyjąca wraz z matką staruszką w suterenie domu przy pobliskiej ulicy, nazywa-
ła tatą męża starszej siostry… Ci zaś mieszkali tuż za płotem, w którym była ukryta 
malutka furtka. Odwiedzałem ich często, przeciskając się wąskim miedzuchem między 
płotem a ścianą szczytową domu dziadków. Sąsiad, wspomniany już „tata” – wysoki, 
chudy, czarnowąsy emerytowany górnik, pielęgnował nieustannie niewielki ogródek. 
Hodował króliki i czarną kozę, której zawdzięczałem w niemowlęctwie mleko. Koza 
mieszkała w piwnicy, w wydzielonym, zawsze czysto zasłanym słomą boksie. Zresz-
tą, w tamtej piwnicy wszystko było zadbane, poukładane i łatwo dostępne. Korpu-
lentna sąsiadka zajmowała się wyłącznie domem. Mieszkanie choć skromne, lśniło 
czystością. Podłogi, ława pod oknem, stół i taborety – wszystko z sosnowego drewna 
– wyszorowane były niemal do białości. Miejscowym obyczajem zarówno dywaniki 
na podłodze jak i obrus na stole zabezpieczone były przed zabrudzeniem staran-
nie rozłożonymi gazetami, które usuwano tylko przed wizytą ważniejszych gości. 
To w piwnicy tego właśnie domu wspólnie z mieszkańcami kilku innych pobliskich 
zabudowań przeżywaliśmy dni wyzwalania Jaworzna spod niemieckiej okupacji. 
W pobliżu nie było żadnych walk, ale skądś nadlatywały i rozrywały się tu zbłąkane 
pociski przeciwpancerne. Od chwili gdy „takie coś” rozwaliło, urywając przy okazji 
pół dachu, komin chałupy po drugiej stronie ulicy, nadsłuchujący odgłosów bitwy 
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w śródmieściu mieszkańcy Pszczelnika poukrywali się w bezpiecznych kryjówkach. 
To na podwórku tych sąsiadów, będąc brzdącem, pożywiałem się ukradkiem stygną-
cymi na przyściennej ławie po ugotowaniu obierkami ziemniaków. Okradałem króliki. 
Musiał być początek lata, bo my jedliśmy ciągle jeszcze ubiegłoroczne, o pomarszczo-
nej łupinie z licznymi bliznami po oderwanych kłąkach bulwy, podczas gdy obierzyny 
u sąsiadów były zdjęte z „nowych”, wyhodowanych w ogrodzie kartofelków.
 Uczucie głodu towarzyszyło mi, jak pamiętam, przez wszystkie lata dzieciń-
stwa. Sytuacja zdecydowanie poprawiała się jedynie wtedy, kiedy podrzucano mnie 
do dziadków. rodzice ojca mieszkali 
w Szczakowej, na całkowitym odlu-
dziu. Najbliżej zajmowanego przez nich 
domku dróżnika kolejowego znajdowała 
się parowozownia z intrygującą u wjaz-
du rolbaną. Godzinami podglądałem, 
jak kręcą się parowozy na tej ogromnej 
„patelni”, by wjechać potem na inny 
tor lub odwrócić swoje położenie. Zda-
rzało się czasem, że babka – mała, okrą-
glutka, w długiej do kostek, czarnej 
spódnicy osłoniętej z przodu kracia-
stym fartuchem kobieta – prowadzi-
ła mnie do parowozowni. Propozycja 
spaceru do ogromnego budynku oznaczała zawsze spotkanie z ojcem i możliwość 
zaglądnięcia do wnętrza remontowanej tam właśnie „jego” lokomotywy. Pretekstem 
było dostarczenie obiadu w menażkach – śmiesznych, układanych jedno na drugim, 
naczyniach spiętych obejmą wzbogaconą o wygodny uchwyt.
 Dziadka utożsamiam z wnętrzem domu. Dziwne, ale absolutnie nie przy-
pominam sobie, aby kiedykolwiek wyszedł dalej niż na środek okolonego dru-
tem kolczastym, piaszczystego ogródka, w środku którego stała drewniana budka 
zwana wychodkiem. Czasem, ale bez porównania rzadziej niż do ubikacji, zdarzało 
mu się zaglądać do piwnicy ukrytej w głębi skarpy, w którą budynek był wtłoczo-
ny. Tam, w przedziwnych warunkach, prowadzili dziadkowie hodowlę królików 
i kóz. ile sztuk mogło liczyć stado kicających stworzeń nie wiedział nikt. Zamiast 
znanych mi z oglądu u innych hodowców klatek leżał tam ogromny, długi i pusty 
w środku pień topoli. Przez wchodzącą w skarpę ścianę przekopały zwierzęta 
cały system nor z licznymi wylotami po zewnętrznej stronie murów. Dziadek 
odwiedzał tę „fermę”, kiedy małżonce kończył się zapas mięsa. aby oszczędzić 
mi przykrego widoku dokładnie zamykał za sobą drzwi. Po egzekucji pozwalał 
sobie asystować przy dalszych czynnościach. efekty uboju koźląt oglądać jednak 
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mogłem wyłącznie w postaci pieczeni oraz wyprawionych skór, które z powodzeniem 
zastępowały potem dywany i kilimki.
 Oboje dziadkowie byli mięsożerni – każdy dzień bez mięsa był dla nich dniem 
straconym. Oczywistym był zatem fakt, że przy takiej diecie nie nadążali z hodowlą, 
zaś mięso w sklepach dostępne było tylko na kartki, a przydziały były niewielkie. 
W takiej sytuacji babka musiała w jakiś sposób uzupełniać niedostatki. Wyjeżdżała 
więc co pewien czas pociągiem do Jęzora lub Mysłowic i stamtąd piechotą docierała 
do Modrzejowa, gdzie w taniej jatce zaopatrywała się w końskie mięso i takież wędli-
ny. Po końską kiełbasę zawsze mogłem u niej sięgnąć do piekarnika, gdzie się perma-
nentnie suszyła.
 Dziadek, emerytowany kolejarz, całymi godzinami przesiadywał w „dziupli” 
– ciasnej, z oknami na trzy strony świata, aby ogarnąć wzrokiem jak największy od-
cinek przebiegającego obok toru kolejowego, wnęce największego w budynku po-
mieszczenia. Naprawiał zegary, wszak jego drugim zawodem, wyuczonym na długo 
przed wojną u żydowskiego pochodzenia mistrza Sielberschatza, było zegarmistrzo-
stwo. Wszystkie trzy ściany dziadkowego azylu – warsztatu, od sufitu po blat stolika 
obwieszone były zegarami. Czego tam nie było! Większe i mniejsze zegary ścienne, 
zegarki kieszonkowe z dewizkami i bez, zegarki ręczne. Były bogato rzeźbione zegary 
gabinetowe i zegary z barometrami… Mnie najbardziej intrygowały zegary z pozy-
tywkami oraz pewien czarny, nieduży zegar z grubo fosforyzowanymi wskazówkami 
i cyframi na cyferblacie. Pochodził podobno z zestrzelonego samolotu wojskowego 
i absolutnie nie pasował do reszty kolekcji. Nocą, kiedy świat za oknami zasypiał, 
zegary wszczynały odważniejsze rozmowy. Każdy przemawiał inaczej. Co godzinę 
karcił je zdecydowanym tonem szafkowy, najstarszy zegar stojący w kącie sypialni.
 Dziadek był milczkiem. Odnosiłem nieodparte wrażenie, że mnie – pierwszego 
wnuka – lubił. Podczas nielicznych, krótkich przerw w pracy, czego babka nigdy 
nie omieszkała wytknąć mu ostrym, karcącym głosem, dopuszczał mnie do swojej 
„tajnej” kolekcji zapalniczek! Nigdy i nigdzie później nie widziałem podobnej. Zapal-
niczek było mnóstwo, a co jedna to inna. Miniaturowe i wielkie. Takie, które musiały 
wypieścić ręce artysty i takie stworzone przez wiejskiego kowala. Trafiły do dziadka 
w ramach rekompensaty za naprawę zegarków. Po jego odejściu wszystkie przepadły 
bez śladu.
 aby uniknąć przynoszących niewiele, poza satysfakcją mistrza, pożytku tego typu 
transakcji, należności za usługi odbierała babka, pozostawiając mężowi jedynie nie-
wielkie resztówki przyjmowanych kwot. Banknotami dwu i pięciozłotowymi prze-
kładał dziadek stronice starego kalendarza. Kiedy mój pobyt w Szczakowej dobiegał 
końca, dziadek sięgał po owo dzieło tkwiące na co dzień we wnęce ściennej na półce 
wysoko pod sufitem, wyjmował którąś z „zakładek” i wręczając mi wypowiadał sa-
kramentalne: na lizoka. Niestety, lizaka rzadko udawało mi się skonsumować gdyż 
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mama umiała mi skutecznie wyperswadować, że rozsądniej będzie wejść do mijanego 
baru mlecznego na kubek gorącego kakao i rogal z masłem, czego w domu wówczas 
raczej nie dostawałem.
 Czasem, bez wcześniejszej zapowiedzi, babka pojawiała się w Jaworznie. Za-
wsze, jak na kobietę skowroźną przystało, skoro świt. Nigdy celem nie było spo-
tkanie z wnukami czy też synową, a jedynie interesy z miejscowymi zegarmistrza-
mi. Przy okazji pobytu w śródmieściu składała wizyty żyjącym jeszcze siostrom, 
bratowej… Do syna, co akcentowała dobitnie i zawsze, wpadała okazjonalnie tylko 
wówczas gdy nie zastawała żadnej z sióstr, a potrzeby fizjologiczne dawały o sobie 
wyraźnie znać. Z mamą zaledwie się tolerowały. Obecność wnuka u siebie znosi-
ła dzielnie, tłumacząc zainteresowanym, że przecież płynie w nim „swojska” krew.  
Urodziła się, co zawsze z dumą podkreślała, w kuźni przy placu św. Jana, tuż za śród-
miejskim kościołem parafialnym.
 Do dziś nie mam pojęcia czy oświadczenie owo należało rozumieć dosłow-
nie, traktować jako ostentacyjnie wyrażaną dumę z pozycji społecznej pradziada, 
czy wreszcie jako objaśnienie 
swego wyjątkowo twardego 
charakteru. Mimo miernej po-
stury była osobą nadzwyczaj 
pracowitą, ale też wyjątkowo 
apodyktyczną do tego stopnia, 
że na wezwania władz wojsko-
wych do asenterunku zamiast 
małżonka stawiała się ona, 
skutecznie załatwiając kolejne 
odroczenia. Ona też dwukrot-
nie zmusiła dziadka do oso-
bistego odbioru rodzących się synów, a przecież ich sytuacja materialna pozwalała 
nie tylko na zatrudnienie akuszerki, co było wówczas normą, ale wręcz lekarza.
 Dziadek, emigrant ze Śląska Cieszyńskiego, od momentu poznania panny kowa-
lówny milcząco poddawał się wszystkim jej decyzjom. Włącznie ze zmianą nazwiska 
na brzmiące bardziej honornie. Kiedy toczony przez raka umierał w męczarniach, jesz-
cze potrafiła karcić go aby nie jojcył po próźnicy. Nie zdążyłem zapytać go o wszystkie 
te intrygujące sprawy. Zmarł kiedy dopiero rozpoczynałem naukę szkolną.
 Dojazd do Szczakowej był zawsze przygodą frapującą. Dotrzeć do niej można było 
wówczas na dwa sposoby – pieszo lub pociągiem, bo o żadnych autobusach nie było 
jeszcze mowy! Wiodąca przez Warpie najkrótsza droga wyglądała gorzej niż fatalnie. 
Utwardzona tłuczniem nawierzchnia, dziurawa jak przysłowiowe rzeszoto, po desz-
czu zamieniała się w szlak wodny. To był jeden kilkukilometrowy system kałuż. 
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 Pociągi osobowe, przejeżdżające przez Jaworzno kilka razy na dobę, kursowały 
na trasach zaczynających się najczęściej właśnie w Szczakowej. Kończyły się w róż-
nych miejscowościach: w Chrzanowie, Bolęcinie, Spytkowicach, Wadowicach, w Su-
chej Beskidzkiej. Przez niemal dwa lata jeździł tędy nawet pociąg pośpieszny relacji 
Warszawa–Zakopane! Pociągi osobowe składały się na ogół z trzech, czterech wa-
gonów pamiętających jeszcze czasy cesarza Franciszka Józefa. Jeśli miał dotrzeć poza 
Chrzanów, na bocznicy tamtejszej stacji czekało na doczepienie jeszcze kilka wypeł-
nionych pasażerami dodatkowych wagonów. Od ich stanu i klasy zależał komfort 
podróży. Klas było cztery. Pierwsza, z wyściełanymi pluszem, miękkimi siedzeniami, 
zajmowała zaledwie pół wagonu. różnicy między drugą a trzecią trudno się było 
doszukać. Za czwartą uchodził wagon towarowy, zwany bydlęcym, z długimi, wą-
skimi ławami z prostych desek umocowanymi wokół ścian. Na środku można było 
złożyć bagaż. Latem zdejmowano w nim drzwi, zastępując je stalową poprzeczną 
sztabą zastępującą poręcz. Choć moja kolejarska rodzina z powodzeniem mogła ko-
rzystać z klasy pierwszej (80% zniżki ceny biletu), dzięki memu zdecydowanemu 
naciskowi, latem do Szczakowej zawsze jeździła takim właśnie wagonem. Mimo 
ostrych protestów rodziców, siadałem na podłodze u wejścia i majtając nogami 
nad torowiskiem, podziwiałem uciekający krajobraz. Jaworznicką stacyjkę znałem 
w każdym calu. Malutka poczekalnia z dwoma okienkami do kas osobowej i baga-
żowej, dwie ławy dla podróżnych, dwoje drzwi na dwie przeciwne strony i stoisko 
gastronomiczne zwane nie wiadomo czemu barem – stanowiły całe bogactwo wnę-
trza. Było jeszcze coś w rodzaju ganku, werandy, podcienia. To „coś” zastępujące bra-
kujący peron, zamknięte było niewysokim drewnianym płotkiem. Na międzytorze 
wychodziło się przez wąską furtkę. Kilka minut przed przyjazdem pociągu zjawiał 
się przy niej umundurowany na granatowo, w rogatywce na głowie, stary i chudy, 
wysoki człowiek z podkręconymi ku górze siwymi wąsami. Zdążającym do pociągu 
dziurkował tekturowe bilety specjalnymi kleszczami, opuszczającym stację odbierał 
zużyte. Ten sam sympatyczny wąsal przyjmował i wydawał przesyłki w przechowalni 
bagażu, dbał o czystość dworca, pielęgnował kwiaty w wiszących doniczkach i po-
bliskim klombie. Znał chyba wszystkich mieszkańców miasta. Jeśli trafiali doń obcy 
przybysze – bezbłędnie objaśniał im drogę do poszukiwanego celu. Z czasem zastą-
pił go inny, równie pracowity i uczynny kolejarz. ów, dla odmiany, był niski i krępy, 
twarz okoloną miał ogromną, czarną brodą.
 Odległość między Jaworznem a Szczakową pokonywał pociąg w dwadzieścia mi-
nut, zatrzymując się tylko raz w Niedzieliskach. Sporo ludzi tam jeździło. Pracowali 
w wiecznie zasnutej dymami fabryce produkującej biel cynkową. Bardziej niż fabryka 
z charakterystyczną wieżą ciśnień, przykuwał moją uwagę sterczący samotnie wśród 
pól, wzniesiony na poszarpanej skarpie piec wapienniczy. Po wznoszącym się ukośnie 
drewnianym pomoście wjeżdżały ku górze niewielkie wózki wypełnione kamieniami.  
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U podnóża pieca chodził w koło miarowym krokiem myszaty koń z jasną grzywą 
i takim samym ogonem. rodzice wielokrotnie tłumaczyli mi, że wózki wciąga wła-
śnie ten koń, ale ja nijak nie mogłem pojąć co to jest kierat i jak kręcący się w kółko 
koń może wprawiać w ruch oddalone wagoniki. Sama budowla też była tajemnicza. 
Z pociągu oglądałem trzy kolejno uwidaczniające się kamienne ściany i w żadnej 
nie było widać drzwi ani okien! Gdzieś w połowie tej baszty, a może nawet wyżej, 
nad kończącymi się oporęczowaną galerią murami wznosiły się ściany z desek.  
Nad spłaszczonym dachem dymił metalowy komin.
 Za Niedzieliskami pociąg 
omijał szerokim łukiem rozle-
głe wzgórze i powoli zjeżdżał 
ku szczakowskiej stacji. Pra-
wie zawsze przystawał przed 
semaforem, tuż przy murze 
okalającym hutę szkła. Prze-
strzeń między ogrodzeniem 
a fabrycznymi zabudowania-
mi wypełniona była wielki-
mi, szklanymi balonami. Jed-
ne stały sobie golutkie, inne 
tkwiły w wiklinowych koszach wymoszczonych wiórami. Gąsiory te wydmuchiwali 
podobno szklarze z gorącego, płynnego szkła przy pomocy piszczeli, dlatego cho-
rowali na suchoty. Związek piszczeli z chorobą był dla mnie oczywisty, oglądałem 
je wszak często wystające z piasku na rozkopanym cmentarzu cholernym przy ulicy 
Kruczej. Nie wiedziałem tylko jak można przez takie coś dmuchać. 
 Czasem, ale tylko latem, jeździliśmy do Szczakowej większą gromadą. Wraz 
z wujostwem, trojgiem ich dzieci i jakimiś dalszymi krewnymi, których związków 
z rodziną wówczas nie znałem, docieraliśmy stamtąd aż za Białą Przemszę, do Burek. 
Bywało też, że po przesiadce do innego pociągu, jechaliśmy do Bukowna. Kochałem 
wycieczki do obu tych miejscowości. Zapowiedź wyjazdu była równocześnie obiet-
nicą doskonałej zabawy na piaskowych wydmach i kąpieli w krystalicznie czystej, 
zawsze lodowato zimnej wodzie. Zdarzało się też korzystać w tym gronie z uroków 
przyrody samej Szczakowej. Opalać nad stawem za stacją kolejową, brodzić w nur-
cie krętego Koziego Brodu. Najmilej wspominam jednak dwie różne trasy do Bu-
rek. Jedna wiodła na znacznej długości leśnym duktem biorącym początek gdzieś 
w Kniejach, potem przez piaszczyste wydmy ku Białej Przemszy i w poprzek rzeki 
wprost do najbliższych zabudowań. Na drugą wkraczało się w okolicach parowozow-
ni. Ta na całej długości wolna była od zadrzewień – wpierw deptało się jakieś nędz-
ne trawki, potem wyłącznie piasek. Przeprawa przez rzekę zawsze była ryzykowna. 
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Przemsza, płynąc wśród piasków, nieustannie zmieniała zarys brzegów, głębokość 
i kształt dna. Znana była z licznych wirów i zdradzieckiego nurtu. Nęcące płycizny 
okazywały się niejednokrotnie bardziej niebezpieczne niż głębie. Bywało, że stający 
na mieliźnie błyskawicznie grzązł w rozstępującym się pod stopami piasku nie znaj-
dując twardego dna. Dla uniknięcia niespodzianek uczestnicy wyprawy chwytali 
się za ręce i zanurzeni po pas pokonywali nurt. Do kąpieli wykorzystywano miejsca 
wielokrotnie sprawdzone, o wodach spokojnych, jednakowej głębokości.
 Czasem, w dni wolne od pracy, rodzice zabierali mnie na długie spacery po oko-
licznych lasach, na otaczające Jaworzno wzgórza, nad stawy rozrzucone w Łęgu 
między Wysokim a Białym Brzegiem, rzadziej do krewniaków w Ciężkowicach 
czy Sierszy. W Ciężkowicach mieli rodzeństwo zarówno dziadek ze strony matki, 
jak i ze strony ojca. Krewni mamy byli zdecydowanie liczniejsi, a ojciec miał tylko 
stryja z rodziną. 
 Zawsze pociągały mnie 
wypady do miejsc nieznanych 
i mało znanych. Wówczas była 
dla mnie takim na przykład 
rudna Góra. Ścieżka ku niej 
biegła z Pszczelnika wpierw 
obok ukrytych w lesie ziemnych 
kortów tenisowych i fabryki 
lontów strzelniczych omijając 
niewielkim łukiem tamtejszą 
kolonię domków robotniczych, 
później szlakiem dawnej ko-
lejki wąskotorowej przez most 
nad Wąwolnicą do jednego z dwu kamieniołomów w zboczu góry.
 W pobliżu mostu stał stary nieczynny ale ciągle zamieszkały młyn, obok którego 
zbierałem każdej wiosny najpiękniejsze w świecie zawilce i fiołki. Na poszarpanym 
ścianami kamieniołomów stoku stały jeszcze wówczas resztki stalowych konstrukcji 
po kołowrotach służących do opuszczania wagoników z kamieniami. Ze spłasz-
czonego, zagospodarowanego rolniczo wierzchołka można było przy pięknej pogo-
dzie dostrzec gdzieś w najodleglejszej południowej części horyzontu, postrzępione 
zarysy Tatr. Po przeciwnej, północnej stronie falowało morze zieloności – zdrowy, 
sosnowy las. Między jego zachodnim brzegiem a Przemszą ciągnął się długi i kręty 
pas łąk, poprzetykany licznymi oczkami stawów i stawków. Gdzieś tam pośrodku 
znajdowała się łąka wujostwa. To była bardzo dziwna łąka. Jeden koniec, od strony 
rzeki, był piaszczysty i porośnięty ostrą siwą trawą, podczas gdy drugi prawie zawsze 
tonął w wodzie.
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1  Lata pięćdziesiąte 

 Brakowało mi dwu miesięcy do ukończenia siedmiu lat kiedy rozpocząłem naukę 
w szkole na Pechniku odległej o jakieś dwa, może ciut więcej, kilometry. Z Pszczel-
nika, gdzie mieszkałem, docierałem do szkoły albo wydeptanymi wśród pól ścież-
kami, albo drogami o marnej, utwardzonej tłuczniem zaledwie w paru miejscach, 
nawierzchni. Do prawdziwej, jedynej wówczas w mieście asfaltowej szosy docierałem 
już niemal u celu.
 Pierwszy i jedyny zresztą raz doprowadziła mnie do szkoły matka. Niektórym 
klasowym kolegom rodzice asystowali nawet przez kilka miesięcy. Ja wolałem wę-
drować bez towarzystwa dorosłych, w grupie rówieśników, bo przecież po drodze 
można było zobaczyć tyle ciekawych rzeczy! Doświadczać niespodzianek, uczest-
niczyć w tylu zabawach! radość dawały codzienne powitania z zaprzyjaźnionymi 
kundlami na mijanych podwórkach, wydeptywanie krętych tuneli wśród łanów li-
chego żyta, podglądanie więźniów rozładowujących wagony na bocznicy kolejowej, 
wreszcie przedrzeźnianie wielkiej zielonej papugi wystawianej do ogrodu przez 
właścicieli we wszystkie ciepłe dni lata. Papuga klęła jak przysłowiowy szewc. 
Stając gromadką przy płocie, za którym, na specjalnie wystruganym w drew-
nie stojaku, wygrzewała się w słońcu przestępując z nogi na nogę, usiłowaliśmy 
z nią rozmawiać. Na ogół długo lekceważyła nasze zaczepki, ale rozeźlona natar-
czywością wydobywała wreszcie z siebie to najbardziej oczekiwane słowo: „k…a”! 
Jak ona je pięknie akcentowała!
 Były przyjemności, były i przykrości. Zdarzało się niejednemu z naszego chło-
pięcego grona, wcale nie tak rzadko, że wpadł do odkrytego kanału odprowadzają-
cego wody dołowe z kopalni Kościuszko. Kanał, zwany przez miejscowych przykopą, 
biegł prawie od centrum miasta po lewej stronie ulicy Kolejowej. Przed wiaduktem 
kolejowym przechodził na stronę prawą, potem wzdłuż ulicy Leśnej aż do rozwidle-
nia gdzie wracał na stronę lewą ulicy Moniuszki i przecinając podłężowski kompleks 
leśny łączył się z Przemszą. Na długości dwu pierwszych ulic kanał miał kamien-
ną obmurówkę, dalej był to już zwyczajny rów o niewysokich brzegach. Przez pięć 
dni tygodnia płynęła nim woda szara, mętna. W soboty i niedziele, gdy była klarownie 
czysta, rybi drobiazg podpływał od strony ujścia prawie do pierwszych zabudowań 
w Podłężu. Czy docierał on z Przemszy, czy też z śródleśnych, stale wypełnionych 
wodą bogatą w różne żyjątka rowów melioracyjnych – nigdy nie zdołałem ustalić. 
Z upływem lat przykopa systematycznie zmieniała się w ściek. rów na znacznym 
odcinku przebiegał w pobliżu zabudowań odcinając dojazd do wszystkich posesji 
leżących po lewej stronie ulicy Moniuszki. Gwareccy budowniczowie zaradzili temu 
budując stosowny mostek przed każdą z nich. Mostek był niziutki, wykonany z pod-
kładów kolejowych ułożonych na szynach bądź drewnianych balach.
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 Wszyscy moi koledzy z okolicy gardzili tymi ułatwieniami przeskakując nurt 
w dowolnie wybranym miejscu, często – dla zakładu – tam gdzie woda była najszerzej 
rozlana. Zły rozbieg, oberwanie podmytego brzegu i skok kończył się lądowaniem 
w wodzie. Pal sześć jeśli temperatury były dodatnie, kiedy niemal wszyscy byliśmy 
w krótkich porciętach, zimą konsekwencje nieudanego skoku były dramatyczne. 
Oczywiście, po paru dniach, zapomniawszy o przygodzie, skoczkowie ponownie roz-
poczynali konkursy.
 Największe przykrości, których sprawcom do dziś wybaczyć nie mogę, czaiły 
się zawsze przy dwu bliźniaczych wiaduktach nad ulicą Mostową, tuż przy stacji 
kolejowej Jaworzno. Między ich podporami wzniesionymi z ciosanego dolomitu, 
niewidoczni dla dzieciarni podążającej ze szkoły, czaili się chłopcy o wiele starsi, wa-
garowicze, wielokrotni repetenci. Było nieźle jeśli tylko opluwali znienacka, zdarzały 
się, wcale nie rzadko, powitania strumieniem moczu. Na nauczycieli czekały inne 
niespodzianki: spadające z góry kamienie, połówki cegieł, kawałki desek. W wyniku 
takiego ataku młody wuefista śpieszący późnym popołudniem do pociągu został po-
ważnie okaleczony i po długim leczeniu szpitalnym przeszedł na rentę inwalidzką.
 Pierwsze zetknięcie ze szkołą wywarło na mnie dość przykre wrażenie. Karmio-
ny przez rodziców opowieściami o wspaniałości tej instytucji spodziewałem się cze-
goś tchnącego nastrojem świątyni, gdy tymczasem…
 Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się na najwyższym, drugim 
piętrze szkolnego budynku w auli. Z niewielkiej scenki przemówił do rodziców, 
bo do nas doprawdy niewiele wówczas docierało, niewysoki człowieczek w szarym 
i raczej sfatygowanym garniturze – jak się okazało kierownik. Twarz miał równie sza-
rą jak ubranie i do tego mocno pomarszczoną. Wyblakłe oczy przysłaniały mu grube 
szkła okularów, a niewielki wąsik odcinał się od zniszczonej cery kilkoma odcieniami 
żółci. Kiedy skończył i umilkły niemrawe oklaski rodziców, odezwał się prowadzo-
ny przez tegoż osobnika, szkolny chór. Chłopcy ze starszych klas zaśpiewali jakąś 
piosenkę o „kurkach z podwórka”, potem jeszcze jedną i nauczyciele wyprowadzili 
nas do klas. rodzice zostali na korytarzu. My, pierwszoklasiści trafiliśmy na par-
ter. Opiekunka, jak się wkrótce okazało, nasza wychowawczyni, zasuszona staruszka 
w czerni (dziś wiem, że nie mogła mieć więcej niż czterdzieści lat) z trudem pouty-
kała nas w starych, nieprawdopodobnie sfatygowanych ławkach ustawionych w trzy 
rzędy. Choć prawie równa wzrostem, górowała nad nami stojąc na „katedrze” – spe-
cjalnym podwyższeniu z desek o tym samym co podłoga odcieniu czerni. Katedra, 
oprócz Pani, dźwigała jeszcze niewielkie, ale srodze zdezelowane biurko, krzesło i ta-
blicę wspartą na trójnogu. Nad nią, na ścianie wisiały krzyż i nieco niżej po bokach 
dwa znane mi już portrety Stalina i rokossowskiego. W kącie, na końcu sali tkwiła 
wąska dwudrzwiowa szafa i metalowy stolik z miednicą wpuszczoną w okrągły otwór 
w blacie. Na specjalnym pręcie z boku wisiał lniany ręcznik. Pod blatem umieszczono 
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dzbanek z wodą. Nazywało się to miejsce „kącikiem czystości”. Wystrój uzupełniały 
wysoki kaflowy piec, stare wiadro na węgiel i śmieci zarazem. W tym uroczystym 
dniu wszystkie okna były otwarte, mogliśmy zatem skupić całą uwagę na pozosta-
wionym z tamtej strony szkolnych murów naszym dotychczasowym świecie. Z całego 
wydarzenia zapamiętałem jedynie jak trafić do szkoły i nazwisko nauczycielki, która 
odtąd przez najbliższe dziesięć miesięcy miała nas uczyć wszystkiego, co program 
edukacyjny przewidywał. Oczywiście, oprócz religii. Jak się rychło okazało, za przed-
miot ten odpowiedzialna była żona kierownika – jeszcze starsza niż wychowawczyni 
– mniejsza, srebrnowłosa babulinka zwana przez uczniów Szufinką. Lekcje religii od-
bywały się często w mieszkaniu nauczycielki mieszczącym się w parterowym budyn-
ku tuż za szkołą. Szufinka była bowiem osobą schorowaną, napady reumatycznych 
bólów wielokrotnie ograniczały jej zdolność poruszania się.
 Przez kilka pierwszych tygodni docierałem na Pechnik najkrótszą, wskazaną 
przez matkę, bezpieczną drogą. Od domu przy ulicy Pszczelnik, ścieżką wydeptaną 
na przełaj przez uprawne pola i nieużytki porosłe siną szczotlichą oraz macierzanką, 
do rozwidlenia ulic Leśnej i Moniuszki. Stamtąd przez cholerny (nikt z mieszkań-
ców nie używał poprawnej nazwy – choleryczny) cmentarz ku dworcowi kolejowe-
mu i omijając go nieco, do celu. Wędrówka zajmowała sporo czasu, zatem rodzice 
wyprawiali mnie z domu odpowiednio wcześniej. Lekcje zaczynały się o godzinie 
jedenastej, wyruszałem zatem już około dziewiątej, czasem nawet wcześniej. W to-
warzystwie kilku kolegów z najbliższej okolicy przemieszczałem się nieśpiesznie 
w kierunku szkoły nie omieszkując zajrzeć po drodze do przydworcowego betonowe-
go popielnika (dużego pojemnika na popiół), w którym zawsze można było znaleźć 
jakieś „skarby”, a to zużyte koperty ze znaczkami pocztowymi czekającymi na od-
klejenie, a to kawałki kopiującej kalki, resztki ołówków, obsadki do stalówek, gumki, 
spinacze. Zaglądaliśmy też ze strachem w oczach w mroczne wejście do schronu 
przeciwlotniczego, o którego zawartości krążyły wśród dzieci nieprawdopodobne 
opowieści. Lubiliśmy oglądać rozładunek kolejowych wagonów stojących długim 
rzędem na bocznicy. Tam był taki ruch! Zbieranina przedziwnych ludzi: kolejarze, 
więźniowie, uzbrojeni w długie karabiny strażnicy, żołnierze, wszędobylscy ormowcy, 
traktorzyści i furmani… Wywlekali z wnętrza krytych wagonów jakieś skrzynie i nie-
znane nam przedmioty. Z otwartych platform przerzucali łopatami na fury i trakto-
rowe przyczepy żwiry i rzeczne piaski z resztkami skorup wielkich małży, dziwnymi 
szczypcami przenosili czerwone i białe cegły, przetaczali kłęby drutów… Te absor-
bujące uwagę obserwacje musiały trwać, nic więc dziwnego, że mimo korekty czasu 
przy stacyjnym, wielkim wiszącym zegarze – do klas docieraliśmy spóźnieni.
 Kiedy opanowaliśmy trasę najkrótszą – przyszedł czas na dłuższe – przez Go-
lisukę, przez kierków (kirkut – cmentarz żydowski). Wariantów było o wiele wię-
cej. Mnożyliśmy je zwłaszcza podczas powrotów. Choć lekcji miewaliśmy po trzy,  
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wyjątkowo cztery, wracaliśmy do domów nierzadko wraz z zachodem słońca. rodzice 
nie mogli za nic zrozumieć, że droga może się przecież wydłużać lub skracać w zależ-
ności od pogody i składu grupy małych wędrowników. Często dochodziło do ostrych 
napięć, wszak oprócz nauki ciążyły na wielu z nas jeszcze inne obowiązki. W moim 
przypadku należało do nich zaopatrywanie rodziny w podstawowe produkty żywno-
ściowe. Prawie każdy z nich należało wystać w kolejce do innego sklepiku. Po chlebuś 
biegałem do piekarni dawnego Konsumu, pokonując Koczurową Górkę, tor kolejowy 
i zawsze intrygujące kopalniane stajnie. W piekarni pracowała najmłodsza siostra 
mamy. Jako osoba samotna chętnie dzieliła się z nami pieczywem przydzielanym pie-
karzom w ramach należnego deputatu. W piwnicznych pomieszczeniach, w których 
mieścił się zakład, wręczała mi bochen gorącego chleba, czasem dwa, i znikała wśród 
metalowych dzież na kółkach wypełnionych ciastem. Chleb parzył palce więc prze-
kładałem go z ręki do ręki nierzadko upuszczając. Widok spieczonej skórki i inten-
sywny aromat budziły uczucie głodu. Przynosiłem zatem do domu bochenek mocno 
podskubany, czasem zaledwie pół. Mleko kupowałem w mleczarni czyli w sklepiku 
zaopatrującym mieszkańców wyłącznie w nabiał. Chodziłem po nie z dużą, trzyli-
trową emaliowaną bańką, która w mych rękach zwisała niemal do ziemi. Miałem 
do wyboru mleczarnię w pobliżu rusiarni lub mleczarnię na Pechniku. Wyjątkowo 
odwiedzałem sklepik w chałupce nieopodal przystanku kolejowego Azot. Transpor-
towane w cynkowanych baniach (konwiach) mleko, latem prawie zawsze docierało 
do sklepu już skwaśniałe i „warzyło” (ścinało) się podczas gotowania. Jeśli fermenta-
cja była mocno zaawansowana można je było kupić po nieco niższej cenie. Kwaśne 
mleko często gościło, obok ziemniaków z okrasą, na stołach jaworznian. aby zapew-
nić młodszemu o całe cztery lata braciszkowi napój świeży – rodzice załatwili dostęp 
do mleka prosto od krowy. Biegałem zatem do gospodarstwa wujenki znajdującego 
się powyżej budynków sądu i Legionów. 
 Przynosiłem stamtąd prawie codziennie (czasem wyręczali mnie rodzice, cza-
sem ktoś z wujostwa) litrową, szklaną 
butlę mleka jeszcze ciepłego po udo-
ju. Butelka była całkiem zwyczajna, 
po wódce z czerwoną kartką. Bywało, 
że wypadała mi z rąk gdy w podsko-
kach przemierzałem opadający schod-
kowo trotuar przy sądzie. Zdarzało 
się to zawsze w tym samym miejscu. 
Spadała na beton, ja truchlałem ze stra- 
chu, że właśnie pozbawiłem brata napoju i… nic. Nigdy się nie rozbiła. Czasem 
tylko wypadał skręcony z papieru korek i ulewało się nieco zawartości. Flaszka 
była niezniszczalna!
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 Po żur biegałem, bo ja przeważnie poruszałem się biegiem, ale zagapiwszy 
się na coś, stać mogłem długo tracąc nadrobiony czas, do nieodległego prywatnego 
sklepikuna o mikroskopijnych wręcz wymiarach wnętrza. Prowadziły go rodzinnie 
dwie starsze panie: jedna – tyczkowata, druga – niższa i przysadzista. Towaru miały 
na półkach niewiele. Drobne pieczywo, wafle tortowe, trochę słodyczy i własnego 
wyrobu żurek. Pyszny! Do klientów wychodziły z sąsiadującego ze sklepem mieszka-
nia na dźwięk dzwonka potrącanego otwieranymi drzwiami. Żur i jego skromniejszą 
odmianę – zalewajkę jadaliśmy często. Jeszcze częściej częstowały mnie nimi sąsiad-
ki. Lubiły mnie wyjątkowo i dokarmiały czym mogły. 

*
*  * 

 Nadeszły wreszcie moje pierwsze wakacje. Kilka dni przed zakończeniem roku 
szkolnego dotarł do Jaworzna wraz z dwoma kolejowymi wagonami wypełnionymi 
sianem i słomą drugi z moich dziadków. Wraz z nim przyjechał jego najmłodszy syn. 
Obaj mieszkali w małej wiosce na Opolszczyźnie. Z późniejszych relacji rodziców 
dowiedziałem się, że dziadkowie wyjechali tam wraz z kilkoma innymi rodzinami po-
chodzącymi z powiatu chrzanowskiego wkrótce po zakończeniu wojny, w ramach ak-
cji zasiedlania Ziem Odzyskanych. Osadnikom przydzielano tam spore kawałki ziemi 
oraz mieszkania. Babci trudno było się rozstać z rodzinnymi stronami. Próbowała 
różnymi sposobami odwieść małżonka od decyzji. Nie udało się. Przed dziadkiem, 
któremu całymi latami – nie pomijając żadnej okazji – wytykała, iż pochodzi z sier-
szańskich dziadów, nareszcie pojawiła się okazja pozbawienia żony argumentów.
 Powracający z przymusowych robót w głębi Niemiec najstarszy syn wypatrzył 
już w trakcie podróży całkiem nieźle prezentującą się miejscowość i duże gospodar-
stwo. To jego opinia ostatecznie zmusiła babkę do kapitulacji. Nie bez znaczenia były 
też głosy trojga najmłodszych, ale dorosłych już dzieci. razem spakowali ruchomy 
dobytek na potężny wóz ciągniony przez parę koni, którym wspomniany wuj dotarł 
do Jaworzna, i pojechali zdobywać „dziki Zachód”. Z Państwowego Funduszu Zie-
mi otrzymali dziadkowie kilkadziesiąt hektarów gruntów. Zamieszkali w piętrowej 
kamieniczce stojącej w samym rynku miejscowości. Na tyłach kiszkowato ciągnął 
się zwarty kompleks zabudowań gospodarskich. Były tam: przydomowa piekarnia, 
stajnie, gnojownik, chlewnie, drwalnia i wozownia. Chodnik, którym można się było 
do nich dostać, podobnie jak wszystkie miejscowe uliczki, wyłożony był brukiem 
z „kocich łbów”. Wszystko to zamykały potężne, drewniane, dwuczęściowe, podwie-
szane wrota. Za nimi znajdowała się uliczka przeznaczona wyłącznie do celów go-
spodarczych. Tamtędy pędzono bydło i inne hodowlane zwierzęta, przemieszczano 
maszyny rolnicze, tamtędy jeździły zaprzęgi. Po obu jej stronach w zwartym szyku 
stały wielkie, murowane stodoły pomalowane jak jedna na biało.
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 Moi bliscy zamieszkali na parterze przydzielonej kamieniczki, ale piętro cią-
gle zajmowały trzy Niemki – żona i córki poprzedniego właściciela. Były po-
dobno przerażone nową dla nich sytuacją. Zupełnie nie znały języka polskiego. 
Nasi posługiwali się kilkoma zaledwie słowami niemieckimi. Obie rodziny usi-
łowały sobie jakoś radzić z wzajemną komunikacją. Nie obywało się bez konflik-
tów. Zbliżały się żniwa. rosjanie uprowadzili wszystkie konie z okolicy. Wielkie 
maszyny do zbioru zbóż stały bezczynnie. Kto tylko potrafił posługiwać się kosą 
ruszał w pole. Bez  względu na płeć. Wozy ze skoszonym zbożem i zieloną paszą 
przytaczali z odległych upraw osiedleńcy. Ocalałe krowy oszczędzano bojąc się, 
aby nie utraciły mleka. Właśnie przy tego rodzaju zajęciach najczęściej dochodziło 
do nieporozumień z przedstawicielami społeczności niemieckiej. Polacy zarzucali 
im hardość i uchylanie się od ciężkich robót, oni – z widoczną pogardą – oce-
niali brak umiejętności organizacji pracy oraz sąsiedzkiej pomocy u przybyszów. 
Było ciężko i obie nacje nie dojadały. Wkrótce rozpoczęła się akcja wysiedlania 
Niemców. Pozostali tylko nieliczni – ci którzy mogli udowodnić nowym władzom, 
że korzenie mają polskie. Wkrótce po opuszczeniu domu przez trzy wspominane 
już wcześniej kobiety, za ścianą wypełnionej półkami wnęki w kuchni odkryto 
zamurowaną spiżarnię. Czego tam nie było! Worki mąki, cukru i fasoli! Połcie 
wędzonej słoniny i słoje z zaprawionym mięsem. Znaleziono też szaty i naczy-
nia liturgiczne, skórzaną odzież, dwie bele sukna, sprzęt optyczny i sporo innych 
cennych precjozów. „Skarb” trafił w ręce krewniaków w chwili, kiedy rzeczywiście 
był najbardziej potrzebny. Z wyjątkiem „przedmiotów kościelnych”, które przeka-
zali miejscowemu proboszczowi, paru drobiazgów rozdysponowanych wśród naj-
bliższych na pamiątkę, całą resztę wymienili na osiągalne wyłącznie na czarnym 
rynku leki. Zachorowała bowiem poważnie najmłodsza córka dziadków. i pomy-
śleć, że całe to niesamowite odkrycie było zasługą harcujących za ścianą myszy 
i klepiącej wieczorne pacierze babce. To ją zaintrygowały tajemnicze szmery, do-
biegające z miejsca znajdującego się na wysokości ucha.
 Brak żywej gotówki doskwierał wszystkim. aby ją zdobyć, rodzina zdecydowała 
wysyłać do Jaworzna posiadane w nadmiarze siano i słomę. Tu były one wyjątko-
wo poszukiwane. Wagony z towarem musiały być eskortowane przynajmniej przez 
dwu mężczyzn. Zawsze był wśród nich ktoś z rodziny lub przyjaciół. Obawy były 
uzasadnione, albowiem zawartość podlegała w drodze licznym kontrolom organi-
zowanym zarówno przez organa porządkowe do tego uprawnione, jak i podszywa-
jące się pod nie bandy zwykłych rabusiów. Wszyscy poszukiwali ukrytych towarów 
pochodzących z szabru. Na stacji Jaworzno sytuacja powtarzała się. Widziałem, 
jak po odsunięciu drzwi do akcji przystąpili ludzie z opaskami ormo na rękawach. 
Jeden z nich długą zaostrzoną żerdzią źgał wypełnione słomą wnętrze w nadziei na-
trafienia na „niespodzianki”.
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 Po błyskawicznym spieniężeniu dostawy i zaopatrzeniu się w środki przeciw 
atakującym osadników plagom gryzoni, karaluchów i innego paskudztwa, dziadek 
wyruszał w drogę powrotną. Teraz towarzyszyłem mu ja uczepiony tobołków, któ-
rymi poza plecakiem był dokładnie obwieszony. Nie wiem czemu, ale dorośli za-
wsze woleli podróżować nocą. Oszczędzając dnia na pracę, przysypiali w pociągu. 
Tak było i w tym przypadku. a ja spać nie mogłem. Płaszczyłem nos na szybie 
na próżno usiłując dojrzeć coś w zalegającej świat czerni. Jedynie na mijanych sta-
cjach pojawiały się ledwo widoczne zarysy dziwnych budynków oświetlonych mdłym 
światłem nielicznych latarń. O świcie dotarliśmy do stacji przesiadkowej. Dworzec 
lokalki (kolei lokalnej) znajdował się po przeciwnej stronie okaleczonego podczas 
działań wojennych parku. Pociąg, zdawało się, czekał tylko na nas. Za oknem wagonu 
słoneczny ranek odsłaniał mym oczom bajeczne obrazy. Takiego morza wieloodcie-
niowej zieloności, a także ogromnych, znikających gdzieś za horyzontem łanów zbóż 
nie widziałem w Jaworznie nigdy. Kiedy w pewnym momencie, rozpędzony do granic 
swych możliwości pociąg wpadł w wijący się zakrętasami wąwóz w ogóle oniemia-
łem. Wydawało się, że płyniemy wśród błękitnych fal… Na zboczach po obu stronach 
toru kołysały się trącane podmuchami wiatru łany kwitnących niebiesko łubinów.
 Wysiedliśmy wśród szczerych pól. Jedynym pionowym akcentem był słupek 
z nazwą przystanku. To, jak mi objaśniono, nie była stacja docelowa. Stąd prowadziła 
najkrótsza droga do domostwa dziadków. Ścieżką wśród łąk, przez kładkę nad toczą-
cą leniwe wody rzeczką i okolone drutem kolczastym pastwiska dotarliśmy do celu. 
Podobnej wsi też jeszcze nie widziałem. Tak ślicznego rynku nie miało nawet moje 
kochane Jaworzno. Ustawione w czworokąt piętrowe kamieniczki aż kłuły w oczy 
jasnymi kolorami. Dwuspadowe, opadające jedną połacią ku rynkowi dachy, jak je-
den pokryte były jednakową jasnoczerwoną dachówką. Ceramiczne parapety lśniły 
glazurą. Na środku wybrukowanego otoczakami placu stał niewielki ratusz z wysoką 
wieżą, nieco z boku ulokowany był wysoki krzyż z białego marmuru i pompa ze zwi-
niętym w pałąk ramieniem. Od niej, po przekątnej, biegł opadający ku odległemu 
narożnikowi rynsztok. Taplało się w nim stadko żółtawych kaczuszek.
 Dziadek miał o rolnictwie pojęcie dość mętne. Nad gospodarstwem czuwała 
na szczęście babka. Choć znała się i na uprawie roślin i na hodowli – zachowa-
nie jej w każdym szczególe wyrażało niechęć do tych zajęć. Dziadek kochał książki, 
długie dysputy ze spotykanymi ludźmi i włóczęgi po okolicy. Cechy te wyjątkowo 
mi wówczas odpowiadały, wszak i ja kochałem wędrówki. Do dziś nie wiem, skąd 
czerpał wiadomości krajoznawcze i historyczne o tamtych stronach. Gadać mógł 
bez końca. Słuchałem go jednym uchem, jak wszystkie dzieci w tym wieku słuchają 
dorosłych.
 Bardzo spodobali mi się nowo poznani koledzy. Mówili inaczej niż jaworznianie 
– jedni zaciągali śmiesznie, inni wymawiali słowa twardo jakby z trudem. Ubierali się 
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też inaczej. Byli całkiem inni niż chłopcy z mojej klasy. Choć były wakacje, rodzice po-
zostawiali im niewiele wolnego czasu na zabawy. Ciągle musieli coś robić. Narzekania 
na uciążliwość zajęć słyszałem codziennie. Dziwne, bo dla mnie były one intrygujące. 
Wszystko było takie nowe. Mój brak znajomości wiejskich realiów wkurzał przyjaciół 
i bawił zarazem. Lekcji udzielali mi zatem ochoczo, jeden przed drugim. Wybiera-
li momenty i sytuacje ekstremalne. a to prowadzili do chlewni z proszącą maciorą, 
a to do zagrody, do której sąsiad wpychał przyciągniętą na postronku jałówkę…
 Wieczorami było więcej luzu, wyruszaliśmy więc gromadą – malcy i dryblasy 
z sypiącymi się wąsami, nad rzekę wybierać raki. Podwinąwszy wysoko nogawki 
(oni w ogóle nie tolerowali krótkich spodni!) brodziliśmy po grząskim, mulistym 
dnie rzeczki wyciągając spod korzeni nadbrzeżnych olch długowąse, z groźnie roz-
wierającymi szczypce skorupiaki. Jeśli odłów zaplanowany był wcześniej – trafiały 
do przygotowanego kosza, jeśli zaś efektem spontanicznej akcji – do zdjętej z czyjegoś 
grzbietu koszuli, koniecznie z długimi rękawami aby można je było zawiązać. Po za-
padnięciu ciemności, przy rozpalonym naprędce ognisku przystępowaliśmy do uczty. 
Wysypywanych na trawę stworzeń bywało do kilkuset. Trudno było je upilnować. 
Zwłaszcza te bardziej dorodne osobniki rwały ostro tyłem ku wodzie odpychając 
się kleszczami. Po wyrwaniu środkowej „płytki z ogona” wraz z jelitem o czarnej za-
wartości – trafiały wprost w płomienie. Podpieczone i poczerwieniałe porcjowaliśmy 
zawzięcie, wyłuskując ze szczypiec i odwłoków słodkawe mięso.
 Poruszanie się boso po grubej warstwie dennego mułu nie było bezpieczne. Moż-
na było poważnie skaleczyć stopę na skorupie rozdeptanego małża, potknąć się na 
jednym z licznie zatopionych pocisków moździerzowych i artyleryjskich z lat wojny. 
amunicją wszelkiego rodzaju naszpikowana była cała okolica. Stosy wielgaśnych po-
cisków widoczne były przy każdej drodze wylotowej. Co parę dni zjawiało się wojsko, 
aby usunąć kolejne znalezisko. Naboje do broni osobistej uchodziły wśród chłopaków 
za walutę wymienialną, podobnie jak hełmy, bagnety i inne akcesoria żołnierskie.
 Na połów ryb wyciągał mnie co jakiś czas najmłodszy z wujków. rzeka obfito-
wała w nie wyjątkowo. Kursował nawet wśród miejscowych ponury żart, że to efekt 
skonsumowania licznie tu potopionych żołnierzy przesuwającego się frontu. Wędkę 
można było zarzucić z równie dobrym skutkiem w dowolnym miejscu. Przy młynie 
leżącym w środku wsi, solidna betonowa tama z drewnianym przepustem wysoko 
spiętrzała wodę. Tam chadzano na szczupaki, sumy i węgorze. w górnym biegu rzecz-
ki, za ostatnimi zabudowaniami królowały pstrągi. a i wędkarzy było mniej. Właśnie 
tam chodziliśmy z wujkiem. Jeśli nie było nikogo w pobliżu, wycinał w nadbrzeżnych 
zaroślach długą, rozwidloną żerdź i osadzał między ramionami wielki kosz ze stalo-
wego drutu (kosze takie były na wyposażeniu każdego z tamtejszych gospodarstw). 
Po sprawdzeniu trwałości mocowań ruszał wzdłuż brzegu, ciągnąc kosz w nurcie, 
pod prąd. Moje zadanie było łatwiejsze – polegało na płoszeniu ryb. Wyprzedziw-
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szy krewniaka o kilkaset metrów, zawracałem waląc gałęzią po powierzchni wody. 
Nie zdarzyło się ani raz, abyśmy wrócili z próżnymi rękami. Sztuki, które nie poszły 
na patelnię od zaraz, trafiały do piwnicy wypełnionej wodą.
 Obecność wody we wszystkich niżej posadowionych domostwach była efektem 
nieznajomości ze strony osadników istniejącego systemu melioracyjnego w okolicy. 
Po wielu latach zakończyło się to runięciem większości kamieniczek w rynku i spo-
wodowało rozebranie ratusza. Teren osuszono tak skutecznie, że z kilkunastometro-
wej szerokości rzeczki pozostał łatwy do przekroczenia strumyk, bez ryb, bez raków 
i bez małży.
 Pierwszy miesiąc wakacji minął szybko. Pod koniec lipca przyjechał po mnie oj-
ciec. Sierpień miałem spędzić na kolonii, w małym podgórskim miasteczku. Tą aku-
rat perspektywą nie byłem zachwycony. Dziś w mojej pamięci trwa zaledwie kil-
ka zachowanych z niej obrazków. Jakiś świeżo wzniesiony dom, rzeka zastępująca 
umywalnię, jadalnia pod gołym niebem, kuchnia w suterenie i… wszechobecne kury. 
Wchodziły dosłownie wszędzie. Zdarzało się nawet, wcale nie tak rzadko, że wątpli-
we ślady ich bytności odnajdywaliśmy wśród grudek posypki na drożdżowym cieście, 
którym raczono nas na deser.
 Powrót do zajęć szkolnych był wybawieniem od tego koszmaru. Zdecydowanie 
bardziej wolałem posilać się kromką chleba przykrytą kożuchem z mleka posypa-
nym cukrem niż kolonijne „specjały”. W szkole nic się nie zmieniło. Jedynie miejsce 
Szufinki zajął młody, wysoki katecheta. Lał nam skórę przy byle okazji długą gumo-
wą dyscypliną przechowywaną skrzętnie w rękawie sutanny. roślejszych chłopców 
zmuszał do położenia się tułowiem na blacie ławki, mniejszych podnosił jedną ręką 
do góry ucapiwszy za grzbiet jak kocię, i tłukł w napięte pośladki z widoczną satys-
fakcją. Omijaliśmy go zatem szerokim łukiem zarówno w szkole, jak i w kościele. 
Faktem jest, że w szkole był drugą po kierowniku osobą, która starała się skutecznie 
temperować nadmierne emocje naszej rozdokazywanej gromady. Wystarczyła chwi-
lowa nieobecność wychowawczyni lub małe jej spóźnienie po dzwonku, a już podno-
sił się tumult i rozlegały dzikie wrzaski. W powietrzu zaczynały latać piórniki, ścierki 
i gąbki służące do przecierania tablicy, zeszyty oraz najróżniejsze przedmioty wydo-
bywane z kieszeni. Jeśli przepadła, nie daj Boże, cała lekcja – dochodziło do takiego 
rozpasania, że tylko zdecydowana interwencja ciała pedagogicznego mogła ostudzić 
atmosferę. Ciało takie, czasem dwa, a nawet trzy równocześnie, nadciągało niemal 
zawsze ze szkoły żeńskiej. Prócz rześkiego, krępego kierownika był tam również dru-
gi, znacznie młodszy mężczyzna. Tamtejszy kierownik był wyjątkowym raptusem 
i z zaciśniętej w kułak dłoni szybko robił użytek.
 Jednak największy respekt czuliśmy przed „czołgami”, jak nazywaliśmy trzy star-
sze, z wysuniętymi daleko do przodu brzuszyskami, nauczycielki. Zjawiały się najczę-
ściej znienacka. Zatrzymawszy się w drzwiach klasy, donośnym i mocno ochrypłym 
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głosem starały się wymusić ciszę. Bywało, że któryś z rozdokazywanych kolegów wpa-
dał z impetem na posągowe postacie i dopiero wtedy zaczynał się prawdziwy cyrk! 
Panie reagowały natychmiast. Ucapiwszy delikwenta za czuprynę lub ucho, wykony-
wały szybko młynek jego głową. Po czymś takim długo jeszcze tkwił w miejscu zbara-
niały doszczętnie. Czasem, głównie latem, gdy okna były szeroko otwarte, specjalnie 
prowokowaliśmy owe wyczulone panie. Śledziliśmy wówczas uważnie każdy ich krok 
i kiedy już wkraczały w progi naszej szkoły – skakaliśmy z parapetów do ogródka.  
Zastawszy opustoszałą klasę, takim samym majestatycznym krokiem jak na wojsko-
wej defiladzie wchodziły na piętro, gdzie mieścił się gabinet naszego kierownika do-
nieść o wybryku. Kiedy razem z nim wracały, siedzieliśmy już cichutko w ławkach. 
 Wspomniane nauczycielki mieszkały przy tej samej co szkoła ulicy, ale nieco 
bliżej centrum. Codziennie mijaliśmy je w drodze na zajęcia lub po nich. Z dala 
od szkoły były o wiele mniej groźne, nawet sprawiały wrażenie sympatycznych.
 Wraz z rozpoczęciem nauki w drugiej klasie zacząłem systematycznie odwie-
dzać bibliotekę miejską na pięterku narożnej kamienicy przy rynku i jedyną wów-
czas w mieście księgarnię. W pierwszej placówce niewiele mogłem znaleźć dla siebie. 
Zaprzyjaźniona z mamą bibliotekarka zawsze miała dla niej kilka przygotowanych 
tytułów. Wpadałem tam jak bomba, wymieniałem książki, by natychmiast wyruszyć 
w drogę powrotną. Oczywiście, że nie śpieszyłem się do domu. Kusił widokiem naj-
większy wówczas w mieście i najbardziej kolorowy ogród kwiatowy przy plebanii, 
krzątali się przed pobliską remizą strażacy… Po przeciwnej stronie tej samej Sokolnej 
ulicy (już przed wojną nadano jej nazwę Mickiewicza, ale jaworznianie z uporem 
określali ją tak właśnie) mogłem zajrzeć, jeśli tylko drzwi zastałem uchylone, do wnę-
trza rozgłośni radiowej, skąd nadawano „na żywo” komunikaty do mieszkańców, 
transmitowano specjalne audycje muzyczne oraz przemówienia przywódców narodu. 
Wielkie, metalowe megafony zawieszone były w kilku miejscach na słupach energe-
tycznych i „pracowały” całą swą mocą. Mniejsze, w drewnianych skrzyneczkach, tra-
fiły do prywatnych mieszkań w śródmieściu. Władze zdecydowały o konieczności in-
stalowania owych kołchoźników w mieszkaniach kułaków mimo ich zdecydowanych 
protestów. Gospodarze zamieszkali wokół rynku i nieco powyżej – byli to posiadacze 
skromnych na ogół upraw rolnych i hodowli zwierząt nie realizujący obowiązko-
wych dostaw dla państwa – którzy musieli być przecież permanentnie uświadamiani. 
aby zaś przypadkiem nie wyciszali i nie wyłączali odbiorników, instalatorzy pozba-
wiali je stosownych pokręteł. Głośnik taki wisiał w kuchni mego wujostwa, skąd 
nosiłem mleko. Wuj, okropny raptus, wściekał się na dudniącą od świtu do zmierzchu 
skrzynkę, ale wyrzucić jej nie mógł, bo była podobno własnością nie jego a gminy. 
Zakrywał ją zatem kawałkiem starego koca bądź znoszoną kufajką, by stłumić nieco 
dobiegające dźwięki. Niektórzy ze „szczęśliwych” posiadaczy owych cudów techniki 
podejmowali próby rozłączania instalacji, jednak dziwnym zrządzeniem losu rychło 
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docierali do nich monterzy i usuwali uszkodzenia, a oni sami narażali się na niecie-
kawe rozmowy z jeszcze mniej ciekawymi osobnikami.
 Jak już wcześniej wspomniałem, mieszkaliśmy z dala od centrum. Przez kilka 
kolejnych lat budziły nas o świtaniu dźwięki muzyki docierające z gigantofonów jed-
nostki wojskowej, tzw. batalionów górniczych, stacjonującej za Księżym Laskiem. 
Do dziś pobrzmiewają mi w uszach słowa, tłumaczonej z języka rosyjskiego, piosenki:

Hej, wy konie – rumaki stalowe,
hej, na pola prowadźcież nas.
Niech zawarczą traktory bojowe…

 Chłopcy lubili, stojąc przy ogrodzeniu, obserwować teren wojskowy. Tkwiłem 
tam między nimi i ja. Szczególnie po obiedzie, kiedy wolni od zajęć żołnierze rozpo-
czynali dla własnej przyjemności ćwiczenia sportowe. Ćwiczyli na torze przeszkód, 
wznosili piramidy gimnastyczne pokrzykując do nas wesoło.
 Często zachodziliśmy też, szczególnie w soboty i niedziele, na Lonty gdzie była 
świetlica dla mieszkańców tamtejszej kolonii i hotelu robotniczego Azotki. Dwa razy 
w tygodniu docierało tam objazdowe kino. Seanse były bezpłatne. Wyświetlano naj-
częściej filmy radzieckie, rzadziej polskie. Niewiele z nich rozumieliśmy ale świat 
z ekranu i tak był fascynujący. 
 i nadszedł dla Jaworzna czas wielkich budów. W którą by stronę z Pszczelnika 
nie wyruszyć – wszędzie się coś działo! Tuż za oknami naszego mieszkania, na rozle-
głych przyłogach, gdzie dotychczas wyłącznie wypasano kozy, wyrastało całe osiedle 
jednakowych, murowanych domków dla pracowników modernizowanej kopalni Ko-
ściuszko. Dla podkreślenia zmian nadano jej nawet przydomek „Nowa”.
 Wraz z rozpoczęciem robót budowlanych pojawiła się armia obcych ludzi: 
wpierw kopaczy, potem cieśli, zbrojarzy, murarzy, dekarzy, malarzy, mnóstwo jakichś 
pomocników. Wiele zaprzęgów konnych i powożących nimi furmanów. Przyjeżdża-
ły też traktory. Zbudowano drewniane baraki – magazyny, obok których piętrzyły 
się stosy cegieł i desek. W pobliżu przykopy wkopano pionowo wielkiej średnicy 
stalowe rury, aby zapewnić zapas wody niezbędnej na budowie. Tuż za nimi „gaszo-
no” wapno nad wielkimi dołami. Od strony śródmieścia prowadzono nowy rurociąg 
wody pitnej. Skończyła się cisza i spokój. Od świtu do nocy słychać było łoskot, 
nawoływania, na koniec dzikie śpiewy. Oglądaliśmy też niezliczone gorszące sceny 
z udziałem zatrudnionych tam kobiet. Patrzyliśmy na wielkie biby pijackie w dni wy-
płat i obijanie czym popadło biednych koni odmawiających pracy przy permanentnie 
przeładowywanych wozach. 
 W końcu osiedle stanęło. Nim skończyło się planowe zasiedlanie, byliśmy świadka-
mi innych, czasem dramatycznych wydarzeń. Po zapadnięciu zmierzchu przyjeżdżały 
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nie wiadomo skąd wielodzietne rodziny z całym dobytkiem i po wyłamaniu zamków 
w drzwiach wejściowych zajmowały „na dziko” mieszkania. Z nastaniem dnia pojawia-
li się z kolei jacyś ludzie z kopalni w asyście milicji i wśród awantur usuwali „dzikich”. 
Historie takie powtarzały się aż do czasu przybycia ostatniego lokatora z przyznaną 
decyzją kwaterunkową. Najbliższy naszej posesji domek zajmowany był samowolnie 
trzykrotnie przez tę samą rodzinę. W końcu otrzymała brakujący przydział.
 rychło okazało się, że między nowymi mieszkańcami znalazło się wielu dotych-
czasowych naszych znajomych, w kilku przypadkach nawet powinowatych. Nie po-
twierdziła się natomiast długo krążąca po okolicy plotka, iż domki są przeznaczone 
wyłącznie dla przodowników pracy. Owszem, było ich kilku, jednak stanowili zdecy-
dowaną mniejszość.
 W głębi mego ukochanego lasu, daleko za leśniczówką w Podłężu, rosła nowa 
elektrownia, a przy niej jeszcze szybciej, osiedle jednopiętrowych niewielkich bloków. 
Prawie połowę zamieszkiwali specjaliści ze Związku radzieckiego razem z rodzina-
mi. Tworzyli odrębną społeczność. inaczej niż Polacy spędzali wolny czas, inaczej 
żyli. Czasem ich podglądałem, usiłowałem poznać tajniki nieznanych u nas gier i to-
warzyskich zabaw. Z dostępem do nich nie miałem najmniejszych kłopotów, albo-
wiem małżonek mojej chrzestnej matki, doskonały fachowiec, pracował z rosjanami 
przy montażu urządzeń. Wraz z rodziną zajmował mieszkanie w innym końcu tego 
samego osiedla.
 Z Pszczelnika widać było również budowle wyrastające na nieużytkach od stro-
ny śródmieścia. To dla załogi kopalni Kościuszko-Nowa wznoszono wielkie osiedle 
mieszkaniowe. Wcześniej już, za Koczurową Górką zwaną potocznie Kocurkiem po-
wstał w błyskawicznym tempie cały kompleks długich, murowanych baraków. Były 
to budynki hotelowe dla pracowników licznych firm odpowiedzialnych za wykona-
nie inwestycji, a także licznie zjeżdżających z różnych stron Polski młodych ludzi 
chętnych do pracy pod ziemią. W skład tego kompleksu wchodziły także: ogromna 
stołówka z zapleczem kuchennym, świetlica i dwa sklepy ozr (Oddział Zaopatrze-
nia robotniczego). Część obiektów stanęła w miejscu, gdzie dopiero co ukończo-
no składowanie skały płonej wydobytej przy głębieniu szybu i eksploatacji węgla. 
Nową hałdę zaczynano sypać między zabudowaniami dawnego szybu wiatrowego 
(wentylacyjnego) o nazwie Izydor a oddziałem budowlanym kopalni. Dalej, tuż przed 
bocznicą kolejową łączącą stację pkp z kopalnią Bierut, zlokalizowano magazyny ma-
teriałów budowlanych dla wznoszonych osiedli. W większości były to pokraczne, 
drewniane szopy, niektóre pozbawione nawet ścian. Cegły, deski, płyty chodnikowe, 
betonowe kręgi i rury przechowywane były pod gołym niebem. Na skraju wielkich, 
wykopanych specjalnie do tego celu, dołów lasowano palone wapno.
 rozbudowano kopalniane stajnie. Przybyło koni pociągowych, rozrosły się sto-
doły. Większość materiałów budowlanych do wznoszonych budynków mieszkalnych 
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transportowano wszak zaprzęgami konnymi, podczas gdy na budowach obiektów 
przemysłowych coraz liczniej zaczęły się pojawiać samochody ciężarowe różnego prze-
znaczenia, wśród nich wywrotki. Najdziwniejsze tego typu pojazdy krążyły w okolicy 
siłowni „Dwójki”. Pochodziły z ZSrr. Były dziwnie krótkie, wysokie, bez kabiny. 
Kiper przypominał kształtem kopalnianą kolebę do wywozu płonej skały na hałdę, 
choć był znacznie większy. Siedzącego pod otwartym niebem kierowcę chroniła przed 
grożącym jego bezpieczeństwu przesunięciem ładunku solidna stalowa krata. Między 
rampą wyładunkową stacji kolejowej a różnymi magazynami i budowami kursowały 
prawie przez całą dobę zestawy ciągnikowe: traktor ursus i dwie przyczepy. Z czasem 
pojawiły się zgrabniejsze czeskie zetory. W drodze powrotnej ze szkoły zatrzymywa-
liśmy się tutaj na długo. Było na co patrzeć, a ruch był nieprawdopodobny! Mnóstwo 
dziwnie poubieranych ludzi, zaprzęgów konnych, traktorów, aut…
 Jesienią najbardziej lubiliśmy dni, kiedy żołnierze, czasem też więźniowie, 
rozładowywali wagony wypełnione jarzynami sypanymi luzem w wysokie kop-
ce wprost na podłogi. Przeładunku dokonywali szerokimi, wielozębnymi widłami. 
Jarzyny osypywały się na tory. Zbieraliśmy je skrzętnie do tornistrów, przebiegając 
na czworakach między kołami wagonów. Podręczniki i zeszyty wędrowały wcześniej 
za pazuchy. Ładowacze prawie zawsze celowo dorzucali nam towaru. Tacy jak ja, 
zamieszkali z dala od stacji, przynosili wówczas do domu po kilka kilogramów mar-
chwi, pietruszki, cebuli i co tam jeszcze się trafiło. Koledzy z pobliskiej kolonii gór-
niczej zdobywali bez porównania więcej. Zaopatrywali rodziny także w ziemniaki 
korzystając z tego samego źródła.
 Między końcem września a połową listopada wielu chłopaków coraz częściej 
opuszczało zajęcia. To nie były wagary. Oni byli potrzebni przy wykopkach ziem-
niaków! Na wielu z nich spadał dodatkowo obowiązek przygotowania zapasu wę-
gla na zimę. Zbierali go, osypanego z węglarek, wzdłuż torów kolejowych, czasem 
podkradali. Często szukali na hałdzie. Bywałem u nich. Warunki mieli wyjątkowo 
ciężkie. Najczęściej pochodzili z rodzin, w których już to z powodu wypadków gór-
niczych, już to nieszczęść wojennych, brakowało ojców. Zdarzało się, że jeśli nawet 
żyli, byli schorowanymi inwalidami. Chłopcy starali się jakoś dźwigać spadłe na nich 
obowiązki, ale buntowali się wielokrotnie.
 Przy czterorodzinnych, parterowych domach z czerwonej cegły wspomnianej 
kolonii stały w równym rzędzie niewielkie chlewiki, w których mieszkańcy hodowali 
powszechnie króliki, jakiś drób lub gołębie, czasem kozę lub świniaka. Dostarczanie 
świeżej, zielonej paszy dla zwierzaków także spadało na barki dzieci. Jeśli uszatych 
stworzonek było większe stadko – należało zebrać kilka worów trawy dziennie. robi-
łem to i ja. Znałem zatem miejsca, gdzie rosły najsmakowitsze mlecze, powoje i inne 
delikatne rośliny. Gdy brakowało czasu, rezygnując z dotarcia do nich, obłamywali-
śmy drobne gałązki akacji, której nigdzie nie brakowało, nawet w ogrodzie.
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 Moi rodzice oszczędzali mnie jeśli chodzi o wykonywanie gospodarskich obo-
wiązków. Nawet kiedy wydawali mi polecenia – nie nosiły one charakteru kategorycz-
ności. Wiele zadań podejmowałem z własnej woli i raczej dla przyjemności. Czasem 
dlatego, by przypodobać się komuś, czasem dla fantazji, jeszcze innym razem z czy-
stej potrzeby niesienia koleżeńskiej pomocy.
 Na hałdę rodzice zdecydowanie zabraniali mi chodzić. Trafiałem tam jednak sto-
sunkowo często, przynajmniej wówczas. raz udało mi się nawet zebrać prawie tonę 
węgla! Dumny z osiągnięcia musiałem się nim pochwalić w domu, tym bardziej, że po-
trzebny był środek transportu. Nie wyszło mi to na dobre. Węgiel ostatecznie trafił 
do przydomowej szopy, jednak ja, po zdecydowanej reprymendzie, na zawsze straciłem 
chęć do robienia rodzicom podobnych niespodzianek. Oczywiście, że jeszcze nie jeden 
raz byłem na hałdzie, ale wyłącznie celem niesienia kolegom pomocy. Sąsiad zza lasku – 
ojciec licznej gromady dzieci, kiedyś zawołany górnik a teraz rencista, był „Dyrektorem” 
hałdy. Większą część doby spędzał u podnóża zwałowiska, przesiadując we wnętrzu 
najsolidniejszej z wielu tamtejszych bud skleconych przez zbieraczy węgla. Wznosili 
je dla schronienia w razie niepogody wykorzystując resztki kopalniaków i fel, taśm 
do przenośników transportowych, blach i jeden Bóg wie czego jeszcze. Niektóre z tych 
„budowli” mieściły nawet prymitywne legowiska wysłane starymi łachami. U „Dyrekto-
ra” była nie tylko solidna prycza, ale i ławki, zaś na środku pomieszczenia stał, osadzony 
na kilku cegłach, wysoki piec zrobiony z kawałka grubej rury. Pracował nieprzerwanie. 
Zimą bywał rozgrzany do czerwoności przez całą dobę. Tytuł „Dyrektora” był prze-
chodni. Doświadczeni, długoletni zbieracze przyznawali go najbardziej zaufanemu 
człowiekowi ze swego grona, znającemu się na górniczym rzemiośle.
 Wybraniec ten decydował, kto może zbierać węgiel w najbardziej zasobnej weń 
części hałdy i kto najpierwej sprzeda swoje zbiory. Jeśli zaszła konieczność, realizując 
decyzje „Dyrektora”, zbieracze pożyczali węgiel najbardziej potrzebującemu gotówki. 
On też był ostatnią instancją przy rozliczeniach finansowych.
 W „biurze” trwał nieustannie ruch. Transakcje mocno zakrapiano wódką. Zmęcze-
ni bieganiem po wysokim, osuwającym się nieustannie stoku, solidnie napici hołdzio-
rze często zasypiali byle gdzie. i zdarzyło się kiedyś wielkie nieszczęście – na śpiącego 
młodzieńca runął potrącony czyjąś stopą (jego?) piec. Nim delikwenta wyciągnięto 
spod rozżarzonej rury spłonęła na nim watowana odzież i zwęgleniu uległa skóra 
całego brzucha. Przewieziony do miejscowego szpitala zmarł po kilkunastu dniach. 
Pochodził z mojej ulicy, mieszkał w jednym z tych pięknych domków w niedawno 
wzniesionej kolonii. Ostatni raz widziałem go przez okno szpitalnej izolatki podczas 
odwiedzin u leżącego po sąsiedzku wuja. Jego bluźniercze krzyki, potem tylko przeraź-
liwe wycia, słyszeć musieli chyba wszyscy w okolicy, nie tylko pacjenci. Medycyna była 
wówczas bezradna wobec takich przypadków. Nawet nie potrafiono mu osłonić czymś 
odkrytych wnętrzności.
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 Na zboczu i krawędzi hałdy, tam gdzie opróżniano koleby, też czyhały niebezpie-
czeństwa. Współpracujący ze zbieraczami robotnicy z obsługi kolejki dbali, aby wa-
goniki przed opuszczeniem terenu kopalni dopełnione zostały kęsami najlepszego 
węgla. Wtajemniczeni „swoi” wychwytywali je, nim jeszcze transport dotarł do celu. 
robili to w trakcie jazdy, przeskakując z wozu na wóz. Znacznie starszy ode mnie 
chłopak, też z sąsiedztwa, wpadł przy takim zajęciu pod koła i stracił nogę. Bywało, 
że zbieracze w pogoni za toczącymi się po zboczu hałdy kęsami, dopadali je pędząc 
w podskokach. Porywani ciężarem zdobyczy, koziołkując, staczali się aż do podnóża 
łamiąc przy tym kończyny, rozbijając głowy. Zdarzały się także wypadki śmiertelne.
 Czasem, między starymi wyjadaczami pojawiali się, zupełnie nieświadomi prawi-
deł zbieractwa, poszukiwacze usiłujący darmo zdobyć opał na zimę. Grzebiąc wśród 
siwych łupków i poprzerastanych pirytami łat wzbudzali politowanie u fachowców. 
Nikt im nie przeszkadzał. Z czasem najstarsi, schorowani zbieracze z Podłęża opu-
ścili hałdę. Odkryli, że o wiele korzystniej jest zbierać węgiel pod kolejką linową 
łączącą kopalnię Kościuszko z nową elektrownią.
 Przy każdym gwałtownym 
zatrzymaniu ruchu (a takie 
zdarzały się wyjątkowo czę-
sto), wiele rozkołysanych wa-
goników spadało z liny nośnej 
na ziemię. Zanim na miejscu 
upadku pojawiły się pierwsze 
kopalniane służby, węgiel, choć 
bardzo drobny, był już uprząt-
nięty. Oprócz „spadów” moż-
na też było przy odrobinie 
samozaparcia zdobywać wę-
giel zgrabiając go bezpośrednio z wagoników na skręcie. Jedynym miejscem na całej 
trasie kolejki, gdzie można było poń sięgnąć wprost rękami, był zakręt znajdujący 
się w pobliżu leśniczówki na Podłężu. Linia transportowa obniżała się tam tak dalece, 
iż wagoniki przesuwały się tuż nad ziemią. Funkcje lin nośnych przejmowały stalowe 
prowadnice zamocowane na konstrukcji tworzącej szeroki łuk. Właśnie w tym osło-
niętym lasem miejscu oczekiwali potrzebujący. Gołymi rękami lub grabkami ściągali 
węgiel, zaś po załadowaniu w worki przenosili lub przewozili go na taczkach, ro-
werach, do domów. Pracownicy, którzy na bieżąco nadzorowali owo miejsce i dys-
ponowali w stróżówce telefonem, tolerowali drobnych podkradaczy. Wykonywali 
oni wszak kawał dobrej roboty odciążając ich w obowiązkach uprzątania nieustannie 
osypującego się węgla z przepełnionych a wpadających tu w dziwne drgania wagoni-
ków. Moi rówieśnicy i chłopcy nieco starsi wykorzystywali skręt jako miejsce startowe 
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do przejażdżek kolejką. Wystarczyło się mocno uczepić jednego z czterech uchwy-
tów wagonika, by wraz z nim przejechać niemal 150 metrów po wznoszącej się znów 
na słupy linie do miejsca, gdzie za ogrodzeniem, bo zakręt obwiedziony był rozbieral-
nym płotem z betonowych płyt, stał ostatni z trzech na całej trasie, drewniany most 
zabezpieczający ruch drogowy przed skutkami upadku elementów linii przesyłowej 
i przewożonego opału. Na nim było nasze miejsce dogodnego lądowania. Przesuwają-
ca się tuż pod stopami wiszącego powierzchnia mostu, wyłożona była grubą warstwą 
trzciny celem amortyzowania ewentualnych upadków wagoników. Zdarzało się mniej 
doświadczonym „zawodnikom”, że odpadali wcześniej. Na ogół nie były to groźne 
upadki, ale czasem zdarzały się i takie. Pamiętam zdarzenie, kiedy to sparaliżowany 
strachem kolega nie zdołał w porę puścić uchwytu i odpadł z wysoka daleko za mo-
stem. Szczęściem upadek złagodziły licznie tam rosnące młode sosny.
 Klasowych kolegów z Pszczelnika miałem raptem dwóch. Gdzieś po trzecim 
czy czwartym roku nauki dogoniłem jeszcze czterech. W tamtych latach nauczy-
ciele obibokom nie pobłażali. Komu zresztą i w czym pobłażali? Nie tolerowali le-
woręcznych, nie znali pojęcia dysleksji… Mańkutów uczyli posługiwania się prawą 
ręką aż do skutku, a dyslektyków traktowali jak zwykłych tumanów. Uczeń piszący 
niestarannie, z błędami, był karany doraźnie (dostawał po łapach), bądź w sposób 
bardziej wyrafinowany, czyli oprócz obowiązkowego wypracowania domowego mu-
siał na przykład przepisać kilkaset razy zdanie naszpikowane pułapkami ortograficz-
nymi. Moi przerośnięci koledzy mieli za sobą wiele takich „torów przeszkód”.
 W trzeciej klasie, gdzieś około połowy maja, nadszedł czas pierwszych komunii. 
Ksiądz katecheta pracował nad nami ze zdwojoną energią. Pacnięć otwartą dłonią 
w łepetynę, podkręcania uszu i zwyczajowego „trzepania portek” nikt by nie zliczył. 
Zanim wreszcie nadszedł ów nadzwyczajny i z niecierpliwością oczekiwany dzień, 
każdego z nas czekała jeszcze seria przymiarek granatowych ubranek u krawca, do-
bierania białych koszul i butów. Nawet jeśli nie były nowe a po starszym rodzeń-
stwie – musiały zostać dopasowane, odświeżone. Dla mnie ubranie szyła w prezencie 
chrzestna matka. Biegałem przez las na osiedle przy Siłowni do kolejnych przymia-
rek wiele razy.
 Pierwsza komunia! Obowiązkowa zbiórka na podejściu do kościoła św. Wojcie-
cha od strony plebanii i ostatnie poprawki wizerunku. Dokonywały ich na wyprzódki 
matki, babki, jakieś rzadko wcześniej widywane ciotki. Stojąc na białym, wapiennym 
bruku u podnóża poczernionych przez czas murów okalających teren kościoła, wo-
dziliśmy wzrokiem po tłumie zebranych niżej osób wypatrując bliskich. impreza 
przebiegła szybko i bez zakłóceń. Po wyjściu ze świątyni znów zbiórka i wymarsz 
na śniadanie do pobliskiej ochronki. Podano kakao, rogal z masłem i jakieś ciastko. 
Krewni oczekiwali w przedsionku i na zewnątrz. Prezenty? Dla mnie najcenniejszym 
i zupełnie niespodziewanym prezentem były trzy czerwone, stuzłotowe banknoty,  
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wetknięte w rękę przez którąś z licznie tu występujących ciotek. To była wówczas bo-
daj równowartość trzech bochenków chleba, ale ileż radości mi przysporzyły… To były 
moje pieniądze! Wkrótce kupiłem za nie kilka książek. Były o wiele tańsze niż chleb.
 Z jedyną w mieście księgarnią byłem już wówczas mocno zaprzyjaźniony. Sym-
patyczna, młoda sprzedawczyni zawsze z dużą życzliwością przyglądała się moim 
ustawicznym poszukiwaniom wśród półek. Księgarnia była maleńka, ulokowa-
na w narożnym domku przy wylocie ówczesnej ulicy Farnej, obok Cechu. Zajmo-
wała jedno wąskie, kiszkowate w kształcie pomieszczenie. Ustawione wzdłuż 
trzech ścian regały z książkami czyniły go jeszcze węższym. Przejście dla klientów 
miało nie więcej niż metr szerokości. W „moim” kącie, oprócz wielu innych tytułów, 
znajdowało się sporo tłumaczonych z języka rosyjskiego książeczek zawierających 
opowieści myśliwych, poszukiwaczy rzadkich gatunków ziół, kamieni szlachetnych, 
złota. Były też zbiory przepięknych legend. Pociągały mnie takie tematy. Nic za-
tem dziwnego, że kupowałem sporo. Ceny oscylowały wokół złotówki. Za dwa złote, 
lub dwa z „ogonkiem”, można było nabyć nawet książkę dwutomową! Pochłaniałem 
lektury w iście stachanowskim tempie. Jeśli nie zdążyłem którejś przełknąć w ciągu 
popołudnia – kończyłem wieczorem barykadując się w wychodku. Za źródło świa-
tła musiała wystarczyć świeca, rzadziej kolejarska, ojcowska karbidówka. rodzice 
interweniowali w takich przypadkach często, uzasadniając swe akcje już to troską 
o mój wzrok, już to niestosownością miejsca. Faktycznie, wnętrze drewnianej ubi-
kacji zawieszonej nad kloacznym dołem nie zawsze pięknie pachniało. No, ale kiedy 
ja przedzierałem się właśnie przez tajgę, czułem tylko cedry!
 Życie szkolne toczyło się aż do czerwca bez większych niespodzianek. One się 
zdarzały ale wyłącznie poza szkołą. Wiosną, wkrótce po zniknięciu ostatnich płatów 
śniegu, do pszczelnikowego lasku przyjeżdżał cygański tabor. Wyprzęgnięte od kolo-
rowych, zdobionych wozów konie stały pod gołym niebem. Wozy i wielkie namioty 
starali się Cyganie ustawiać w krąg. Na środku tlił się ogień, przy którym egzotycz-
nie odziane kobiety coś pichciły. Młodsze rozchodziły się po okolicy, aby wróżbami 
zarobić nieco grosza. Mężczyźni usiłowali w tym czasie sprzedawać mieszkańcom 
sztuki sukna i klepane ręcznie patelnie. Stare, przyczerniałe od dymu kobiety i naj-
młodsze dzieci pozostawały na miejscu, tkwiąc godzinami w stosach piernatów.
 Sąsiedzi natychmiast zwiększali czujność, nagle przypominali sobie o istnieniu 
zamków w drzwiach (mieszkania w tamtych latach zamykano wyłącznie na czas 
dłuższych, wielodniowych wyjazdów, podczas kilkugodzinnych nieobecności gospo-
darzy dobytku doglądali najbliżsi sąsiedzi), robili wszystko, aby domowe ptactwo nie 
opuszczało podwórek. My małolaty nie dostrzegaliśmy tych problemów i aż do wy-
jazdu taboru, wszystkie wolne chwile spędzaliśmy wśród namiotów. Cyganie byli nam 
życzliwi, cierpliwie tolerowali nieustanne podglądanie. Czasem bywało, że zjeżdżały 
równocześnie lub w kilkudniowych zaledwie odstępach dwa różne tabory. Wówczas 
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jeden z nich zatrzymywał się nieco dalej – w Księżym Lasku przy Chacharówce. 
Nigdy obozy nie stanęły obok siebie. To wtedy zrodził się we mnie głęboki senty-
ment do romów.
 a Chacharówka? Tak nazywali mieszkańcy najbliższej okolicy kolonię robotni-
czą fabryki Azot. Wzniesiono ją w początkach lat międzywojennych dla pierwszych 
fachowców ściągniętych spoza Jaworzna. Przyjechali tu wraz z rodzinami, tworzy-
li odizolowany nieco od tubylców krąg towarzyski. Pielęgnowali skrzętnie własne 
zwyczaje, rozrywki, modele zachowań. Choć zdecydowani katolicy, nie poddawali 
się dyktatowi tutejszego proboszcza, który publicznie nazywał ich chacharami wła-
śnie (w gwarze śląskiej chachar = łobuz). epitet przylgnął do nich na całe lata, po-
dobnie jak i do osiedla.
 Gdzieś w połowie maja męska część młodzieży z Pszczelnika rozpoczynała in-
tensywne przygotowania do palenia sobótki, którym to terminem określaliśmy za-
równo samo to niezwyczajne ognisko, jak i towarzyszące mu tradycyjnie zabawy. 
Starsi młodzieńcy – kawalerka, opracowywali szczegółowy plan: wyznaczali dokład-
nie miejsce wzniesienia stosu, wyrąbywali starannie wybrane okazy sosen w pobli-
skim lesie, ociosywali je z gałęzi. Do nich należało też zabezpieczenie w porę instru-
mentów muzycznych i grajków. My małolaty, przez kilka dni z rzędu zwłóczyliśmy 
drewno na miejsce akcji. Silniejsi chłopcy transportowali żerdzie, młodsi i wątlejsi 
– gałęzie i chrust. Wznoszenie sobótki zaczynano w przededniu Zielonych Świąt, 
w dniu palenia. Nigdy wcześniej, aby uniknąć zniszczenia stosu przez konkurencję. 
Naszym stałym miejscem była, nieistniejąca już dziś, piaszczysta wydma za ostatni-
mi domami od strony Azotki. Na granicy lichego pastwiska dla kóz i piaskowej go-
lizny wkopywano solidną, kilkunastometrową żerdź. Wokół niej starannie układano 
sośninę. Na wierzchu stał główny budowniczy odpowiedzialny za fachowe sple-
cenie i ubicie ciężarem własnego ciała podawanego materiału. Gotowy stos mógł 
osiągnąć wysokość nawet 10 metrów! Jeśli gałęzie zostały dobrze splecione i spra-
sowane – płonął długo i cały czas osuwał się wolno wzdłuż żerdzi. Ogień pod-
kładano wraz z nastaniem zmierzchu, kiedy zebrali się już wszyscy zainteresowani 
udziałem w obrzędzie. Głównie była to dorastająca młodzież płci obojga, rodzice 
i opiekunowie czujnie śledzący poczynania podopiecznych, no i oczywiście dzieciar-
nia. W miarę gęstnienia ciemności rosło napięcie wśród uczestników, wszak gdzieś 
w oddali podobnych grup było więcej. We wszystkich zadawano sobie takie same 
pytania: gdzie w tym roku zabłyśnie pierwsza sobótka?, czyjego ogniska płomienie 
sięgną najwyżej?, czyje płonąć będzie najdłużej? Wygranie tego swoistego konkursu 
było sprawą honoru grupy. Zwycięzcy chełpili się zasłużoną sławą aż do następnych 
zmagań za rok. Przy każdej okazji.
 W zasięgu naszej widoczności były: stare Podłęże (Pszczelnika nikt wówczas 
do Podłęża nie odważyłby się zaliczyć!), Stara Huta i były Bory. Śledziliśmy się wza-
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jemnie. Gorąco bijące od ogniska zmuszało obecnych do odsunięcia się na bezpiecz-
ną odległość i utworzenia kręgu. Posiadacze instrumentów rozpoczynali nieśmiało 
przygrywki. Tuż po nich włączały się ze śpiewami dziewczęta mocno wspomagane 
przez starsze, nieliczne kobiety. Gdzieś w tle buczeli mężczyźni. W ciemności krą-
żyły wśród wtajemniczonych butelki z płynami rozweselającymi. Między ogniskiem 
a pierwszym rzędem uczestników, na doskonale oświetlonej powierzchni, dokazywa-
ły dzieci. Kiedy spłonął już drąg stanowiący rdzeń stosu, młodzieńcy zaczynali popi-
sy sprawnościowe. Najwyżej cenionymi były skoki przez płomienie, gdy te strzelały 
jeszcze na wysokość kilku metrów. Trzeba było skakać i daleko, i wysoko. Zawodni-
cy prawie zawsze wychodzili ze zmagań z nadpalonymi fryzurami i brwiami. Czę-
sto, startujący z przeciwnych kierunków, z załzawionymi od dymu oczami, wpadali 
na siebie lądując razem w żarze ogniska.
 Kulminacja zabawy następowała, gdy ogień z lekka przygasał. Kawalerka, grup-
kami po dwu i więcej chłopaków, wysmarowawszy dłonie węglem drzewnym, wy-
łapywała upatrzone wcześniej dziewczęta. Uwalniano je dopiero po dokładnym 
uczernieniu odkrytych części ciała. Wśród pisków i krzyków broniły się zaciekle, 
odsłaniając przy okazji niewidoczne na co dzień części ciała. Jedne, wyrwawszy 
się z rąk napastników uciekały, inne raczej przywierały do wybranka osłabiając zde-
cydowanie jego napastliwość, by po pewnej chwili zatracić się razem w ciemnościach. 
Każda z owych sobótkowych nocy miała w sobie coś dzikiego, coś pogańskiego. 
ich szczególnej atmosferze można się było poddać bez reszty, albo od niej uciekać. 
Dorastająca młodzież kochała sobótki, rodzice jakby trochę mniej…
 Na przełomie maja i czerwca rozpoczynały się pierwsze sianokosy. Jedna 
z łąk wujostwa znajdowała się w Łęgu, prace w tamtym miejscu prawie zawsze od-
bywały się z udziałem rodziców i krewniaków z naszego podwórka. Łąka nie była 
zbyt duża. Leżała wśród stawów i stawków obleganych od lata do jesieni przez ama-
torów kąpieli. Była jednak długa. Jeden koniec – od strony grobli – niemal zawsze 
tonął w wodzie, drugi – nadprzemszański, był piaszczysty, przesuszony i jałowy. Kosił 
na długo przed świtem (o rosie, jak mawiano), kosą, najczęściej w pojedynkę, wuj. 
Świeżo skoszoną trawę z podmokłej części łąki prawie natychmiast przenoszono 
na teren położony wyżej i dopiero tam rozrzucano do suszenia. robiły to kobiety. 
Do godzin popołudniowych wielokrotnie przerzucały i przetrząsały drewnianymi 
grabiami rozłożoną trawę. Jeśli pogoda dopisywała wystarczał nawet jeden dzień, 
by dostatecznie wyschła. rozkładana cieniutką warstwą, wielokrotnie przewracana, 
po południu już była zgarniana jako siano w blechy. Każda z blech stanowiła porcję 
w sam raz na kopę. Przy kopieniu, zwłaszcza kiedy dzień był nieco wietrzny, przy-
datni byli mężczyźni. W kopach oczekiwało siano czasu zwózki. idealne warunki 
do suszenia trafiały się rzadko. Na ogół wszystkie niemal czynności powtarzano wie-
lokrotnie przez kilka kolejnych dni.
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 Sianokosy oznaczały dla dzieci głównie dzikie zabawy, przerywane przez oba-
wiających się o bezpieczeństwo swych pociech rodziców w najciekawszych momen-
tach. Kusiła nas zwłaszcza woda. Stawy, choć w przeważającej części raczej płytkie, 
były niebezpieczne. Obfitowały w liczne, zdradliwe, pozostałe po rzecznych wirach 
zagłębienia, a także w ogromne korzeniaste pnie tkwiące na dnie. W poprzek Ły-
piowego Stawu, tuż pod powierzchnią wody, leżał potężny bezkory dębowy pień. 
Z upodobaniem łaziliśmy po oślizłym balu obserwując kręcące się w wodzie okonie. 
atrakcją Stawu Starzyckich była zaś wysepka z chałupą na środku. Wyspa miała 
niewiele więcej średnicy niż sklecone z drewna i kamieni chatka wraz z chlewikiem. 
Docierało się do niej po wąskiej, ściąganej na noc kładce. Zamieszkiwał ją starszy, 
samotny mężczyzna, który z sobie tylko znanych powodów uciekł od żony i dzieci 
– naszych sąsiadów. Z czasem otoczył staw wraz z niewielkim kawałkiem gruntu 
przedziwnym ogrodzeniem. Nad poszarpanym, koślawym murem sterczały ku niebu 
jakieś zardzewiałe rury, druty, szyny i blachy, nawet koła rowerowe! Podobno cegły 
na piec i komin przynosił po kilka w torbie z jaworznickich kopalń, kiedy tam jesz-
cze, na długo przed wojną, pracował. Płaskie kamienne płyty wyrywał ze świeżych 
umocnień brzegów Przemszy.
 Las był w pobliżu, zatem o drewno kłopotać się zbytnio nie musiał. Żył sam. 
Czym się żywił – mało kto wiedział. Pewnym jest, że łowił sporo ryb w stawach, 
w Przemszy. Na wędki, na podrywkę. raki wyjmował rękami. Z czasem zamieszkała 
z nim jakaś kobieta, hodowała kury, króliki, kozy. Uprawiała ogród. W mieszkaniu, 
mimo całego prymitywizmu, zrobiło się nawet czysto i schludnie. Lubiliśmy podpa-
trywać tych odludków. Kiedy gospodarza odwiedzali synowie – przemykałem na wy-
spę wraz z nimi.
 Przypadków utonięć w stawach było sporo. Tylko nieliczne osoby umiały pły-
wać. Mężczyźni nadrabiali braki szalonymi skokami do wody. Siła rozpędu miała 
ich donieść, w co mocno wierzyli, do płycizny u przeciwległego brzegu. Jeśli się prze-
liczyli w rachubach – bywało nieciekawie. Kobiet wśród pływających nie było niemal 
w ogóle, zatem stroje kąpielowe uważano za zbędne. Młodzieńcy świecili gołymi 
pośladkami, starsi zakrywali swą męskość dwoma przemyślnie powiązanymi chust-
kami do nosa.
 inną niezmiennie towarzyszącą sianokosom atrakcją była zwózka. Siano ładowa-
no wysoko na wóz z drabinami solidnie ubijając. Z wierzchu, wzdłuż wozu, ładunek 
był dociśnięty specjalnym drągiem nazywanym pakwązem, wycinanym każdorazowo 
na tę okoliczność w pobliskim lesie (w gospodarstwie zawsze coś takiego się przyda). 
Obu końców był on przywiązany sznurami do rozwory. Na wierzchu zasiadali: fur-
man, ze dwie dorosłe osoby i kilkoro starszych dzieci. reszta towarzystwa podążała 
pieszo za wozem. Najtrudniej było przeprowadzić wóz przez las. Na duktach leśnych 
czyhały liczne pułapki: wielkie kałuże o torfiastym dnie, piaszczyste wydmy, mostki 



43

z przegniłych okrąglaków. Jeśli koła nie ugrzęzły i wóz nie przechylił się zdradziecko 
powodując niebezpieczne przesunięcie ładunku, nic mu już w dalszej drodze zagrozić 
nie mogło. Kiedy już doszło do tego lub, co gorsze, wóz się wywrócił, siano trzeba 
było układać od nowa. Lata mokre niosły z sobą konieczność zmiany dróg prze-
jazdu. Wybierano wówczas trasę dłuższą – wzdłuż Przemszy do Białego Brzegu, 
potem obok linii kolejki wąskotorowej ku azotce. Nie była ona preferowana przez 
woźniców albowiem w pobliżu fabrycznej wieży chlorowej niemal zawsze paskudnie 
śmierdziało. Najkrótsza droga wiodła przez las ku Pszczelnikowi, obok Chłopków 
i opuszczonego, nigdy nie ukończonego budynku gajówki z lat okupacji.
 Sianokosy w Łęgu nie kończyły zbioru traw w gospodarstwie wujostwa. W ko-
lejności czekały jeszcze dwie łąki położone w innych częściach miasta. Tam pomagali 
inni krewniacy, nasza rodzina zjawiała się rzadko.

*
*  * 

 Kolejne wakacje również spędziłem u dziadków na Opolszczyźnie. Niewiele 
się u nich zmieniło. Odeszli „na swoje” kolejni synowie, najmłodszy odbywał służbę 
wojskową. Dwoje leciwych ludzi nie mogło podołać obowiązkom. Dziadek, zamiast 
pilnować prac polowych, z upodobaniem oddawał się zielarstwu. Ciągle odnajdywał 
w okolicy nowe gatunki leczniczych roślin, zbierał, suszył, selekcjonował. Babka zu-
pełnie się zagubiła w nowej rzeczywistości. Coraz częściej zamiast szykować obiad 
zadawalała się piwem w miejscowej gospodzie „Pod lipami”, wieczorami klepała pa-
cierze przy wyłączonym świetle. Pewnie nadsłuchiwała też odgłosów z piętra, które 
w całości wynajęła właśnie Cyganom.
 Ogromny strych i duży pokój na poddaszu w całości wypełniały różnej wielkości 
wiązki suszonych roślin. Pokój służył także do wstępnej segregacji i obróbki ziół. 
Tutaj dziadek je kruszył, wytrząsał nasiona, przygotowywał do transportu. Najcen-
niejsze gatunki sprzedawał w Krakowie i Katowicach, gdzie można było uzyskać 
godziwe ceny, bardziej pospolite w najbliższych punktach skupu.
 Lubiłem częste z nim wyprawy. Choć miejsca występowania ziół miał doskonale 
rozpoznane, prowadził do nich tak, abym za każdym wyjściem mógł oglądać coś no-
wego. Był bezgranicznie szczęśliwy widząc w oczach wnuka zachwyt. Dzięki niemu 
poznałem okolicę znacznie lepiej niż miejscowi. Wiele czasu spędzałem też z przyja-
ciółmi. Ubyło ich od poprzednich ferii. Jeden utonął, inny za nadmierne umiłowanie 
broni trafił do poprawczaka, kilku wyjechało z rodzicami do Niemiec.
 Wakacje przeleciały a nim się spostrzegł. Wróciłem do Jaworzna kilka dni przed 
rozpoczęciem roku szkolnego, wszak rodzice musieli mieć czas na zmianę odzieży 
z której w ciągu dwu miesięcy wyrosłem. W swojej klasie również zastałem zmiany. 
Pojawiło się kilku „drugoroczniaków”. Jeden był nawet z całkiem innego, mocno 
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oddalonego, rejonu szkolnego. Był blady i piegowaty. Skołtuniona czupryna płonęła 
mu czerwienią. Bardzo szybko okazało się, że na naukę czasu raczej nie traci. Kochał ro-
bić psikusy. Głównie nauczycielom, ale i kolegom nie przepuścił jeśli zaszli mu za skórę. 
Pomysły miał iście szatańskie. realizacja niektórych wymagała wielodniowych przy-
gotowań. Kiedyś, wsuwając metalowe pudełeczko po kremie do nauczycielskiego 
biurka, polecił nam pilnie obserwować reakcję wychowawczyni na jego znalezienie. 
Wgapiliśmy się zatem w jej szczupłą sylwetkę, gdy tylko weszła po dzwonku do klasy. 
Usiadła, wysunęła szufladę, by wyjąć zeń dziennik i dostrzegła błyszczący przedmiot, 
którego tam na poprzedniej lekcji nie było. Sięgnęła poń ręką, zdecydowanym ru-
chem zdjęła wieczko i… Co się wówczas dziać zaczęło! z pudełka na wszystkie strony 
prysnęły dziesiątki albo i więcej pcheł! Chyba wszystkie kundle w okolicy obrał nasz 
kolega z insektów. Choć nikt nie odważył się go wydać i tak natychmiast trafił do kan-
celarii kierownika. Wrócił po niedługim czasie intensywnie masując tylną część ciała, 
wsunął zeszyty za pazuchę i popędził do domu. Podobno po ojca, z którym rozmo-
wy zapragnęły ciała pedagogiczne. ani o tym, ani o żadnym z kolejnych podobnych 
incydentów (a było ich, było!) informacja do ojca nie dotarła. Kolega przez tydzień 
nie pojawiał się w szkole, po którym to czasie zjawił się jak gdyby nic się nie stało. 
Polubiłem tego rudzielca, a on mnie. Mieszkał w pobliżu rynku i miał liczne rodzeń-
stwo. Wszystkim płonęły fryzury choć różnymi odcieniami czerwieni.
 W czwartej klasie, za sprawą trójki przyjaciół, trasy moich powrotów ze szkoły ule-
gły zdecydowanej zmianie. Coraz chętniej kręciłem się w okolicy cmentarza na Pech-
niku, gdzie wszyscy mieszkali. W domu jednego z nich od lat przedwojennych mieścił 
się zakład fotograficzny. Zmieniali się najemcy, ale zakład trwał i przyciągał nas. Jed-
nak to nie wyposażenie atelier, nie procesy obróbki fotochemicznej ani liczni klienci 
byli magnesem. W zakamarkach domu i budynku gospodarczego zachowały się stare 
negatywy zdjęć na szklanych płytach. Wcale nie zachwycały nas utrwalone na nich 
postacie. Były śmieszne. Spoglądały białymi oczami, a w uśmiechu szczerzyły czarne 
zęby. Nas interesowało wyłącznie szkło! Ciskana z rozmachem płytka, zakreśliwszy 
w powietrzu łukowaty tor, zawracała ku rzucającemu. Świetna zabawa. Takie płytki, 
po uprzednim usunięciu warstwy emulsji, doskonale nadawały się też do zrobienia 
małego akwarium, terrarium…
 Nie dalej niż sto metrów od zakładu, przy ulicy Kolejowej, znajdował się zanie-
dbany, betonowy zbiornik przeciwpożarowy. Niewykorzystywany od lat, zanieczysz-
czony, zarósł moczarką i okrężnicą. Między roślinami pływały przeróżne stwory: 
jakieś drobne rybki, traszki, pijawki, kałużnice i żółtobrzeżki… Było mnóstwo błot-
niarek i zatoczków. To tam zdobywaliśmy wiele okazów do hodowli.
 Przyjaźń ze wspomnianą trójcą, ratowana przez jakiś czas wspólnymi wypada-
mi do pobliskiego kina Złocień, nie trwała zbyt długo. Po paru miesiącach całkiem 
ostygła, bo jednak zdecydowanie lepiej czułem się z chłopcami spod lasu. Jeden 
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był synem leśniczego, dwaj inni mieli wspólnego dziadka – niegdyś gajowego, pozo-
stali po prostu znali las. W tamtych czasach etatowi pracownicy Lasów Państwowych, 
leśnicy wszystkich stopni, nosili w pracy służbową broń – przeważnie myśliwskie du-
beltówki. Na młodych ludziach, takich jak my, robiło to ogromne wrażenie. Koledzy 
mieli już za sobą pierwsze udziały w polowaniach. W nagankach. Choć uczestnictwo 
ograniczało się do płoszenia zwierzyny, mogli na zakończenie oglądać pokoty, łado-
wali zdobycz na furmanki. a bywało jej sporo. Czasem nawet dwa, trzy wozy. Bywało, 
że najgorliwsi naganiacze otrzymywali w nagrodę jakiegoś ustrzelonego ptaka, zają-
ca. Chłopcy, którzy nie mieli okazji (ja!) brać udziału w tych ekscytujących impre-
zach zasłuchiwali się w mocno przerysowywane relacje naganiaczy. Wydawało mi się, 
że znam leśny kompleks Podłęża, jednak w konfrontacji z ich doświadczeniami wie-
dza moja dziwnie marniała. Zdecydowanie brakowało mi informacji o życiu i obycza-
jach zwierzyny łownej, o występujących w Jaworznie gatunkach drapieżnych ptaków. 
Sporo wiadomości zdążyłem już zaczerpnąć z literatury rosyjskiej, ale jak można było 
porównywać polowania na niedźwiedzie, łosie czy rosomaki z polowaniami na zające, 
lisy, dzikie króliki? Jak porównywać rozległe obszary syberyjskiej tajgi z naszymi la-
sami? relacje syna leśniczego z podsłuchanych wśród goszczących u nich myśliwych 
potrafiłem umiejscowić, opisane sceny odtworzyć w wyobraźni. Kiedy była mowa 
o podchodzeniu lisów na Golisuce – miałem przed oczami podziurawiony dawnymi 
biedaszybami teren porosły samosiejkami sosny. Znałem go jak swoją kieszeń. Gdy cho-
dziło o dzikie króliki – wyobraźnia podsuwała widok czmychających zwierzątek w re-
jonach rudnej Góry, starej prochowni przy Chłopkach, na górce koło Obrozecka. 
 Spotykaliśmy się w różnych miejscach: koło leśniczówki, przy pobliskiej ga-
jówce, u wejścia na leśną wieżę obserwacyjną, na Kierkowie. Najfajniej było przy 
wieży. Wysoka drewniana budowla, podzielona na piętra podestami, do wysokości 
pierwszego kilku metrów obita była szczelnie deskami. Dostępu do schodów broniły 
drzwi zamykane na wielką kłódkę. Dzięki sprytowi kolegi wykradającemu ojcu klucz, 
mogliśmy – wdrapawszy się na najwyższy poziom – oglądać wspaniałą panoramę 
okolicy. Falujące nawet przy najlżejszym podmuchu wiatru wierzchołki sosen spra-
wiały wrażenie, że wieża płynie wśród fal. Stąd najlepiej było widać śródmieście z gó-
rującym między okalającymi go drzewami kościołem św. Wojciecha. Z przeciwnej 
strony zamykał horyzont podobny widok. Podłużne wzniesienie, z podobno starym, 
dworskim parkiem, przecinała na wpół zaśniedziała iglica wieńcząca wieżę kościoła 
w Dziećkowicach. Miał on w sobie coś przyzywającego. Nie tylko przyciągał wzrok 
wysmukłą sylwetką i czerwienią murów, ale też przypominał o swym istnieniu melo-
dyjnym głosem dzwonu. Słychać go było niemal w każdym miejscu lasu Podłęża.
 Wielokrotnie wybierałem się tam z rodzicami jednak nigdy nie osiągnęliśmy 
celu. idąc najkrótszą z możliwych tras, pokonując Przemszę w bród, traciliśmy za-
pał tuż za wodą podczas obowiązkowego suszenia ciał. Jeśli wybieraliśmy drogę przez 
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Jeleń, rodzice zawsze wpadali na kogoś ze znajomych lub krewnych, z kim nie wi-
dzieli się ruski rok. Czas upływał na wspomnieniach i relacjach z najświeższych wy-
darzeń. Nudziły mnie i męczyły te pogwarki. Nijak bowiem nie mogłem poskładać 
w logiczną całość rwanych informacji kto jest czyim strykiem, wnukiem, kumotrem. 
To były dla mnie sprawy zupełnie niewyobrażalne. Puszczałem je mimo uszu.

*
*  * 

 W klasie piątej, już od pierwszych dni września, mój w miarę ustabilizowany 
świat zaczął się gwałtownie zmieniać. Zacne, stare pechnickie szkoły podstawowe 
– męska i żeńska – stały się nagle z dnia na dzień jedną i do tego koedukacyjną. 
Połączono je fizycznie przebijając mur dzielący dotychczas budynek na dwie bliź-
niacze części. Na zasłużoną emeryturę odszedł dotychczasowy kierownik szkoły mę-
skiej przezywany przez uczniów Bimbrem – Sacharyną. Żegnał go inspektor oświaty 
podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Odbierając nagrodę za długoletnią 
pracę – wielką skórzaną teczkę – eks-kierownik nie omieszkał dobitnie zaakcento-
wać: serdecznie dziękuję za skromny prezent.
 Wraz z połączeniem obu placówek grono pedagogiczne wzbogaciło się o grupę 
młodych nauczycielek i nauczycieli. Kierownictwo przejął dotychczasowy kierownik 
szkoły żeńskiej. W klasie zapanował sądny dzień! Zupełnie nie byliśmy przygotowani 
do tak bliskich, nieustannych kontaktów z płcią odmienną. Śmieszne doświadczenia 
z dzieciństwa dawno poszły w niepamięć. Jeżyliśmy się na sam dźwięk dziewczęce-
go głosu. Nowa wychowawczyni próbowała zrazu sadzać nas w rzędach przemien-
nie: jedna ławka – dziewczęta, druga – chłopcy. W sąsiednich rzędach na odmianę. 
Nie udało się. Potrzebny był rząd czwarty. Sytuację rozwiązano zatem tak: rząd mę-
ski, rząd żeński, trzeci mieszany. Z czasem, dzień po dniu, konfiguracja ta ulegała 
coraz bardziej widocznemu rozdrobnieniu. Zaczęły się zawiązywać nowe przyjaźnie, 
obumierały dotychczasowe. Mało tego, pojawili się nowi wrogowie.
 Wiele, wiele się od poprzedniej jesieni zmieniło… Zniknęła religia jako szkol-
ny przedmiot. Na lekcjach wychowania fizycznego nie graliśmy już w piłkę nożną. 
Jej miejsce zajął szczypiorniak rozgrywany między drużynami o mieszanym składzie. 
Dla piłki kopanej zarezerwowany był czas przed rozpoczęciem lekcji i po ich zakoń-
czeniu. Szkoła nie posiadała sali gimnastycznej. W dni ciepłe i pogodne ćwiczyliśmy 
na boisku o ziemnej, nierównej powierzchni, przy niepogodzie na korytarzu. Powstał 
zespół artystyczny. Graliśmy jakieś scenki oparte na treści lektur szkolnych, tańczyli-
śmy tańce ludowe. Zespołem opiekowała się młoda, wyjątkowo zgrabna nauczycielka. 
Bardzo ją lubiliśmy choć była zetempówką. Do Jaworzna trafiła wraz z większą grupą 
absolwentek liceów pedagogicznych. Skierowano je tu nakazem pracy. Wszystkie po-
chodziły z okolic Wieliczki i Bochni. Miały dziwny uraz do biurek i katedr. Zdecy-
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dowanie wolały siedzieć przy naszych, na szczęście już nowych, ławkach. Najczęściej 
przy pierwszej dowolnego rzędu.
 Owa chęć zbliżenia z uczniami niosła z sobą określone konsekwencje – prowo-
kowała chłopców do zaglądania pod spódnice (spodnie weszły do codziennej mody 
pań znacznie później). Żądni „widoków” zamieniali się tuż przed lekcją wybranej pani 
miejscami ze stałymi lokatorami ławek. Podglądacz musiał obowiązkowo zrzucić ja-
kiś przedmiot z pulpitu, by stworzyć pretekst do schylenia się pod ławkę, co uczy-
niwszy zapuszczał wzrok w intrygujący punkt. Bardziej ryzykownym był sposób 
„na lusterko”. Wybierający go wysuwał stopę z przytwierdzonym do niej lusterkiem 
ku siedzącej z drugiej strony ławki nauczycielki i uważnie śledził odbicie. Wszystkie 
wyniki obserwacji rozpowszechniane były szeroko i natychmiast. Były też nieustan-
nie aktualizowane.
 Zainteresowanie świeżutkim ciałkiem pedagogicznym nie kończyło się wraz 
z lekcjami. Obserwacją objęliśmy także życie prywatne, zajęcia domowe pań. Nic nie 
mogło ujść naszej uwadze, ona zaś doskonale zdawały sobie z tego sprawę. To mu-
siało wyzwalać złe emocje, więc prały nas przy byle okazji. Dostrzegaliśmy „subtelną” 
różnicę między reakcjami starych i młodych nauczycielek. Te pierwsze biły za kon-
kretne przewinienia, drugie za „krzywy uśmiech” lub zbyt późno wypowiedziane 
„dzień dobry”. Każdy pretekst okazywał się być dobrym.
 rychło po połączeniu z klasą żeńską dopadła nas też fala wzmożonego zain-
teresowania koleżankami. robiliśmy rzeczy najdziwniejsze, aby zająć ich uwagę.  
Dobieraliśmy sympatie. Wymienialiśmy karteczki z przedziwnymi tajemnymi tre-
ściami. Z wielkim niezadowoleniem przyjmowaliśmy fakt, że wszystkie zgrabniejsze 
i ładniejsze koleżanki bardziej interesują się starszymi od nas repetentami. Nadrabia-
liśmy braki doświadczenia i wieku „szpanując” nadzwyczajnie.
 Nadszedł czas, kiedy miejsce wypartej ze szkoły religii zajęła katecheza orga-
nizowana w kościele parafialnym. Popularnością zaczęły się cieszyć wieczorne i po-
ranne nabożeństwa. Nasze dziewczęta nie opuszczały żadnych. Czy godziło się za-
tem lekceważyć sytuację? Oczywiście, że nie. Mało tego, punktem honoru stało 
się uczynienie czegoś więcej. Zatem wszyscy (z wyjątkiem dwu czy trzech kocików) 
zostaliśmy… ministrantami. Od tej chwili dziewczęta, które okupowały w kościele 
miejsca najbliższe głównemu ołtarzowi, miały nas zawsze przed sobą. Służyliśmy 
do mszy „chętnie”, po czterech, a nawet po sześciu. Niech widzą! Po nabożeństwach 
porannych wędrowaliśmy do szkoły wielkim stadem, ale już po wieczornych maleń-
kimi grupkami do domów. Odprowadzanie koleżanek to był cały rytuał. Para sym-
patyzujących z sobą młodych ludzi nie mogła iść sama. Niefrasobliwe pozbycie 
się osób bezpieczających prawie zawsze kończyło się źle. Bicie „obcych” (z innej 
dzielnicy, nawet z innej ulicy) za podrywanie „tubylczych” panien było obyczajem po-
wszechnym, przechodzącym niezmiennie z kawalerki na podrostków. W większości  
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przypadków kończyło się na zastraszeniu ale dochodziło też do dotkliwych po-
turbowań, a nawet ciężkich obrażeń ciała. Między „gospodarzami” a „obcymi” wy-
buchały nierzadko regularne bitwy. O stopniu wzajemnej zajadłości świadczyły 
wielokilometrowe gonitwy.
 Sytuacja wcale nie zmieniała się na lepszą, gdy miejscem spotkań stał się kościół. 
Śmiem twierdzić nawet, że działo się dokładnie odwrotnie. Zgromadzenie w jednym 
miejscu i w tym samym czasie tak wielu młodych ludzi ze zwalczających się dzielnic, 
wyzwalało w nich najdziksze instynkty. Księża byli tego świadomi. Nawet podejmo-
wali próby przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom, rozprowadzając zwaśnione 
grupy w pewnych odstępach czasowych. Oczekiwanych rezultatów jednak nie było. 
rosła jedynie mobilność skłóconych i wydłużał się zasięg pościgów.
 Kontakt z płcią odmienną miał wyjątkowo pozytywny wpływ na naszą prezencję. 
Zaczęliśmy bardziej dbać o wygląd. Zarzuciliśmy powszechny jeszcze do niedawna 
zwyczaj wdziewania ojcowskich gumiaków w dni deszczowe, a zapominania o obu-
wiu w słoneczne i ciepłe. Specjalnie dla Nich hodowaliśmy najdziwniejsze, pod-
patrzone u filmowych amantów fryzury. Prześcigaliśmy się w wyszukiwaniu coraz 
nowszych sposobów zaimponowania. Zdarzały się sytuacje śmieszne, sytuacje głupie, 
niebezpieczne też. Doświadczyłem takiej. Moja sympatia mieszkała na terenie daw-
nego obozu pracy przymusowej Chrusty. Tuż za budynkami barakowatego kształtu, 
ku Golisuce, rozciągał się obszar zniszczony eksploatacją piasku i nielegalnym wy-
dobywaniem węgla w czasach nam współczesnych. Właśnie tam, wśród głębokich 
dołów i pozostawionych wysepek piasku, lubiła spędzać z koleżankami wolny czas. 
Kiedyś, z dumą i ostentacją w głosie zakomunikowała w klasie, że jako jedyna sko-
czyła z kilkumetrowej skarpy. Wśród naszych dziewcząt była najbardziej wyspor-
towana, to fakt. Żadna z przyjaciółek nie odważyła się zaryzykować. Czy mogłem 
zlekceważyć takie wyzwanie? Ja?
 Jeszcze tego samego dnia zdecydowałem się w obecności świadków pobić ów re-
kord. ruszyliśmy gromadą na miejsce. Dziewczyna weszła tylko do domu żeby  
zostawić podręczniki. Obiecała zaraz dołączyć, aby wskazać to nadzwyczaj trudne miej-
sce. Nim nadeszła, sami znaleźliśmy najwyższą skarpę. Była rzeczywiście imponująca. 
Wśród dopingujących okrzyków rozpocząłem serię skoków. Sam. Udawały się wspa-
niale. Kiedy na horyzoncie ukazała się dziewczyna, rozochocony, śmignąłem w dół sko-
kiem z przewrotką. Podczas lądowania na miękkim piaskowym stoku nogi ugrzęzły 
głęboko, nie zdążywszy złapać równowagi – runąłem na twarz. W obu dużych palu-
chach stóp poczułem przeszywający ból. Nie przyznałem się do poniesionej kontuzji. 
Po latach, całkiem przypadkowo, zaprzyjaźniony chirurg odkrył zaleczone pęknięcia 
kości. Na dodatek okazało się, że skakać miałem w innym, o wiele niższym miejscu. 
Za niepotrzebne ryzyko ukarany zostałem przez sympatię kilkudniowym milczeniem. 
No i udowadniaj tu człowieku, iż dla wybranki serca gotów jesteś nawet nogi połamać!
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 „Odprowadzanie”, czy choćby tylko współuczestnictwo w randkach kolegów 
(ochrona!) pochłaniały sporo czasu. Na szczęście, amok po paru miesiącach znacznie 
zelżał, a może zaczęła do nas docierać stara prawda, że nawet najbardziej niewinnym 
romansom asysta nie sprzyja? Może wreszcie oswoiliśmy się wszyscy z sytuacją?

*
*  * 

 W szkole pojawiła się nowa nauczycielka języka polskiego. Starsza, dystyngowa-
na, o nieco orientalnej urodzie. Była wyjątkowo wysoka. Włosy zaplatała przeważ-
nie w koronę, rzadziej wiązała w kok. Nosiła obco brzmiące dwuczłonowe nazwisko 
i była wdową. Samotnie wychowywała podobnej urody córkę. Ogromny zasób wie-
dzy o języku i kulturze, a także sposób funkcjonowania w otoczeniu, czyniły ją inną 
od wszystkich znanych mi osób. Chociaż bardzo starała się ukryć, że pochodzi z zu-
pełnie innego świata, nie zawsze jej się to udawało. Polubiłem ją od pierwszej chwili, 
a odkąd zorganizowała i zaczęła prowadzić szkolne koło plastyczne stałem się wprost 
wielbicielem. efektem wspólnej pracy opiekunki i członków koła były liczne, staran-
nie wybrane cytaty z dzieł polskich pisarzy przeniesione na ściany szkolnych koryta-
rzy. Długie teksty z kartonowych, wymodelowanych trójwymiarowo liter przez kilka 
kolejnych lat nie tylko wyzwalały doznania estetyczne, ale też skutecznie ograniczały 
możliwość prezentowania haseł wówczas politycznie poprawnych i pożądanych.
 W tym samym roku szkolnym rozpoczęliśmy naukę języka rosyjskiego. Uczy-
ła go jedna z tych młodych nauczycielek, w życiu prywatnym sympatia, a wkrótce 
żona mojego krewniaka z tego samego podwórka. Często na lekcjach uśmiechała 
się do mnie zaczepnie. Zawsze, kiedy się decydowałem na odwzajemnienie, dosta-
wałem otwartą dłonią w dziób. To było okropne. Po każdym takim przypadku po-
stanawiałem ignorować zaczepki. Niestety, nie byłem konsekwentny. Chociaż nauka 
rosyjskiego nie sprawiała mi najmniejszych kłopotów, a oceny uzyskiwałem zeń naj-
wyższe – szybko przestałem te lekcje lubić.
 Po kilku miesiącach odeszło z klasy kilkoro przyjaciół – ich rodzice otrzymali 
mieszkania na powstającym właśnie Osiedlu Stałym. Przez pewien czas usiłowa-
łem za wszelką cenę utrzymywać z nimi kontakty, odwiedzałem w nowym miejscu, 
jednak dla podtrzymania przyjaźni było to niewystarczające. Z tamtych, zawsze 
pieszych, wypraw pozostały w pamięci obrazy obozu pracy dla młodocianych. 
Z zewnątrz wyglądał zdecydowanie ponuro. Wysoki mur, przeszklone wieżyczki, 
uzbrojeni strażnicy. W środku było ciekawiej. Kilka osób z klasowego, uczniowskie-
go grona miało któreś z rodziców zatrudnione w obozie i dzięki temu mogliśmy 
bez żadnych problemów tam wchodzić. Zupełnie nie interesowały nas izby miesz-
kalne ani pomieszczenia produkcyjne. Jedynie świetlica, a w niej aktualnie wyświe-
tlane filmy. Na zasadzie przypadku oglądaliśmy też zajęcia kulturalne osadzonych. 
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Był tam jakiś zespół muzyczny (ktoś całkiem fajnie śpiewał), ktoś grał w szachy… 
Zapamiętałem duże gipsowe rzeźby robotników z przynależnymi ich zawodom 
atrybutami w rękach. Z całą pewnością były to prace wykonane rękami więźniów, 
ale mam poważne wątpliwości czy były to prace oryginalne, czy tylko udane kopie. 
Jedna z nich do złudzenia przypominała posąg odlewnika stojący przez lata przed 
dworcem pkp w Trzebini.
 Tak się dziwnie składało, że koleżeńskie więzi klasowe całkowicie zaspokajały 
nasze potrzeby kontaktów z płcią piękną. Dla nich, dla dziewcząt zrezygnowaliśmy 
z wielu wcześniejszych rozrywek. Zupełnie zaniedbaliśmy męskie dziedziny sportu. 
Dawne, dalekie wypady za miasto zastąpiliśmy znacznie krótszymi, ale za to w mie-
szanym towarzystwie. Żadnych szaleństw, wszystko teraz było zaplanowane 
 i „poukładane”. Sytuacja zaczęła powoli wracać do normalności dopiero w roku na-
stępnym. Okiełznane zostały nawet największe szkolne miłości. Ja pod tym względem 
całkiem odpadłem w konkurencji wiekowej ze starszym o dwa lata (ale z tej samej 
klasy) rywalem. On był wyższy, bardziej męski, artystycznie uzdolniony i… bez pro-
blemu mógł wprowadzić „naszą” dziewczynę na film dozwolony od lat szesnastu, 
a nawet osiemnastu!

*
*  * 

 Nadchodząca zima pochłonęła wolne chwile bez reszty. To była wyjątkowa i chy-
ba jedyna zima, w czasie której łyżwiarstwo wzięło górę nad wszystkimi innymi spor-
tami zimowymi. Nigdy już podobna sytuacja nie miała się powtórzyć. Łyżwiarskie 
szaleństwo rozwinęło się głównie dlatego, że nie uprzątany, zalegający ulice śnieg 
sprasowany został równiutko na całej szerokości najważniejszej i najdłuższej w mie-
ście ulicy. Zaczęły się zwariowane wyścigi na „torze łyżwiarskim” od Borów po Dą-
browę Narodową. Czasem, choć znacznie rzadziej, lodowiskiem były nam Stawy 
Ziarki położone między azotką a Borami lub nawet stare koryto Przemszy w Jeleniu. 
Wszystkie te zabawy odbywały się, jak kiedyś, bez dziewcząt! Tylko nieliczne z nich 
posiadały łyżwy. ale jeśli już miały to jakie! Do jazdy figurowej! My zadawalaliśmy 
się powszechnie dostępnymi w handlu okazami: z dwoma parami „żabek” lub z jedną 
parą „żabek” w przedniej części i zaczepem w tylnej. Wymienione elementy służyły 
do przytwierdzania łyżew do trzewików o grubym skórzanym spodzie. Żadne z bę-
dących wówczas w powszechnym użyciu rodzajów damskiego obuwia nie nadawało 
się do zespolenia z takim sprzętem.
 Tamte zwariowane jazdy nie były wolne od momentów dramatycznych. Zmę-
czeni długotrwałym ślizganiem korzystaliśmy czasem z okazji, jakie niosły prze-
jeżdżające z rzadka samochody ciężarowe lub traktory z zestawami przyczep. 
Uczepieni zwisających w narożnikach burt łańcuchów pozwalaliśmy się ciągnąć. 
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Ukryci przed wzrokiem kierowców z tyłu pojazdu, mknęliśmy póki nie zboczył 
z trasy lub nie zatrzymał się. Pozbawieni możliwości wcześniejszego dostrzeżenia 
na jezdni „miejsc czarnych” – narażaliśmy się na gwałtowne, niekontrolowane hamo-
wania. Nagłe zatrzymanie łyżew kończyło się dla delikwenta szarpnięciami, których 
ręce obejmujące łańcuch nie wytrzymywały. Upadki na jezdnię bywały niebezpieczne. 
Z kolei na ostrych zakrętach, stopy spychane siłą odśrodkową uderzały w krawężnik 
lub nawet w mijany właśnie płot. O ile pamiętam, żaden z zapamiętanych przypad-
ków tragedią się nie skończył, ale przecież mógł. Na stawach też nie było całkiem 
bezpiecznie, ale wjeżdżaliśmy i na nie.
 Jeśli tylko śnieg nie pokrył tafli lodowej, uczyliśmy się prostych figur. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyła się jazda tyłem. O hokeju nie było nawet mowy, 
bo gdzie mogliśmy go obejrzeć? Kto miał nas uczyć zasad gry? Telewizji wszak 
nie było. Dla wielkiej płyty lodowej na powierzchni stawu zawsze czułem respekt, 
ale kiedy pękała wydając charakterystyczne „rozbiegające” się trzaski, kiedy nabierała 
ciemnych barw nasiąkając wydobywającą się szczelinami wodą – odczucie owo po-
tęgowało się niepomiernie. Zdarzało się, wcale nie tak znów rzadko, że trzeszczenie 
lodu podążało tuż za uciekającym łyżwiarzem. Jak on wtedy pędził! Stopień zagro-
żenia lodowatą kąpielą ocenić mógł dopiero dopadłszy brzegu.
 Wraz ze zbliżaniem się wiosny malały możliwości ślizgania. Najpierw znikał 
lód z ulic, potem ubywało go na stawach. W ciągu dnia, ciągle jeszcze gruba tafla 
zalewana była kilkucentymetrową warstwą wody z topniejącego wokół śniegu. Wcale 
nam to nie przeszkadzało. Dopiero kiedy lód zaczynał rozmiękać, a łyżwy zapadały 
się głęboko opuszczaliśmy stawy.
 Pierwsze wiosenne wypady za miasto odbywaliśmy, dla odmiany, już w towa-
rzystwie dziewcząt. Kierunki narzucało samo położenie szkoły. Mieliśmy do wybo-
ru: Podwale, Wały, Warpie, Sodową Górę. Podwale to były wówczas tereny rolnicze 
i polna droga wzdłuż ciągu prywatnych kamieniołomów. Właściciele gospodarowali 
zasobami kamienia bardzo oszczędnie, aby jak najmniej uszczuplić gruntów upraw-
nych. Sięgali poń tak głęboko, jak tylko było to możliwe. Wyłamane płyty wapienia 
albo natychmiast wywozili na miejsce przeznaczenia, albo układali w pobliżu ka-
mieniołomów w siągi. Bezużyteczny rumosz i czerwoną glinę wypełniającą skalne 
szczeliny odrzucali od łomu. Powstawał w ten sposób nasyp zasłaniający od strony 
drogi dno kamieniołomu.
 W latach pięćdziesiątych eksploatacja odbywała się tylko sporadycznie, ukrad-
kiem i zawsze ręcznie. Wspomniany nasyp pokryła darń. Ukryte między nim a ka-
mienną ścianą niewielkie placyki wabiły zielonością traw. Lubiliśmy tam zachodzić 
by, ukryci przed wścibskim wzrokiem postronnych obserwatorów, zagrać w piłkę, 
w zośkę, w karty, zapalić ukradkiem papierosa. Czasem pojawiali się też dorośli 
ze swymi… nałogami.
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 Gdy świeża ruń przysłoniła już pozostałą z jesieni szarzyznę, ruszaliśmy gromad-
nie na sasanki. Na Sodowej Górze można było wówczas spotkać wielu mieszkańców 
Jaworzna. a w słoneczne niedzielne popołudnia?
 W dni powszednie buszowaliśmy my. Wierzchołek wzgórza zupełnie nie przy-
pominał dzisiejszego widoku. Tam były pastwiska z marną, niziutką trawą. Nieliczne, 
rachityczne sosny nie stanowiły dla wzroku penetrującego horyzont żadnej przeszko-
dy. Od strony szybu kopalni galmanu (Feliks) zbocze było mocno okaleczone liczny-
mi odkrywkami. Wśród nich widoczne jeszcze były resztki wąskich torów, wózków 
do ręcznego transportu urobku, zarysy fundamentów jakichś zabudowań. W pobliżu 
przydrożnego krzyża rozsypywał się od dawna nieczynny piec wapienniczy.
 Sasanki kwitły po obu stronach drogi do Szczakowej. Najobficiej w pobliżu 
szczytu. Można je było też znaleźć na dwu sąsiednich wzgórzach. Już wtedy były 
objęte prawną ochroną. Wiedzieliśmy o tym, ale było ich takie zatrzęsienie, że nikt 
sobie nie odmawiał bukietu.
 Kolejne dwa miesiące – maj i czerwiec – niosły z sobą, co dziwne, ograniczenie 
wypadów terenowych. Dni były coraz dłuższe, temperatury wyższe, nauki było niby 
nieco mniej, a czasu na wycieczki jakby ubywało. W ogóle do końca roku szkolnego 
nic się ciekawego nie chciało wydarzyć.
 Wakacje. Połowę spędziłem po raz drugi i zarazem ostatni na kolonii w Zembrzycach.  
 Ośrodek był piękny, nowoczesny, okolica wspaniała. Tylko młodzieży zbyt wiele, 
a ja tłoku nigdy nie znosiłem. Na dodatek musiałem dawać baczenie na młodszego 
brata, którego mi wciśnięto do grupy. Jedynym pożytkiem wyniesionym z kolonii była 
umiejętność pływania. Doszedłem do niej jak najbardziej sam, bez niczyjej pomocy, 
podczas licznych kąpieli w rzece. W sierpniu, u dziadków pogłębiałem ją na miej-
scowym basenie pod okiem tamtejszych „pływaków”. Było ich kilkoro. Na basenie 
spędzali po kilka godzin dziennie. Pomoc ograniczała się do lakonicznych uwag. 
Dla mnie najważniejszym było, że cały czas mieli mnie w polu widzenia.

*
*  * 

 W trakcie nauki w klasie siódmej, ostatniej klasie szkoły podstawowej według 
ówczesnego systemu edukacji, miało miejsce wydarzenie nadzwyczajne – reaktywo-
wano, wkrótce po wydarzeniach październikowych, Związek Harcerstwa Polskiego. 
W szkole powstały dwie drużyny: męska i żeńska. Właśnie w tej kolejności. Drużyny 
stworzyli studenci – jaworznianie kształcący się na uczelniach krakowskich. Po kilku 
szybko po sobie następujących spotkaniach (bo nie były to jeszcze zbiórki) z ucznia-
mi zainteresowanymi organizacją okazało się, że drużynowym zostanie ostatecznie 
ktoś zupełnie inny. Pracownik elektrowni. Zapraszał nas często do mieszkania miesz-
czącego się na piętrze pięknej willi nieopodal szkoły. Byliśmy zafascynowani jego 
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znajomością historii skautingu, harcerstwa, autentycznymi kronikami przedwojennej 
drużyny zhp – wszystkim co odtąd mieliśmy kontynuować. Opowieści drużynowego 
chłonęliśmy jak gąbka wodę.
 Prawie każdy z nas znał po trosze historię miejscowego harcerstwa z opowiadań 
rodziców, krewnych czy też znajomych. Ja wiedziałem jeszcze i to, że jeden z mo-
ich nieco dalszych krewniaków zginął jako gimnazjalista-ochotnik podczas obrony 
Lwowa i spoczywa na tamtejszym cmentarzu Orląt. inny zaś poległ w Powstaniu 
Warszawskim działając wcześniej w Szarych Szeregach.
 Zaczęły się zbiórki, alarmy, zajęcia terenowe. Właśnie od tamtego czasu zrodziła 
się we mnie potrzeba poznawania Jaworzna w sposób zorganizowany, planowany.  
Zanim na dobre pochłonęło nas terenoznawstwo i przyrodoznawstwo, zimowe mie-
siące poświęciliśmy nadrabianiu zaległości z wiedzy o ideologii harcerstwa i skautin-
gu. Dzięki wrodzonej pasji poszukiwawczej udało mi się dotrzeć do bogatej, przed-
wojennej literatury przedmiotu. Sporo pozycji udostępnił mi drużynowy, ale znacznie 
więcej wyszperałem sam.

 i stało się! Zachorowałem na harcerstwo.

 rok szkolny biegł jak opętany. Zima, przedwiośnie, wiosna z ostatnimi przed 
ukończeniem podstawówki sprawdzianami wyników, egzamin wstępny do liceum. 
i jeszcze udana próba zakwalifikowania się na pierwszy w życiu obóz harcerski o li-
mitowanej liczbie miejsc. Drużynowy dwoił się i troił, aby jego podopieczni wypadli 
jak najlepiej. Łudził się naiwnie, iż po wakacjach znajdzie w nas pomocników. Oka-
zało się, że nikt spośród pechnikowskich absolwentów z tamtego rocznika po wa-
kacjach do iii Drużyny Harcerzy nie wrócił. Przeszliśmy do drużyn istniejących 
przy wybranych przez nas szkołach ponadpodstawowych. Ja trafiłem do Błękitnych 
Pierwszaków – i Drużyny Harcerzy im. Kazimierza Pułaskiego. i dobrze się stało. 
Poznani na obozie druhowie ze starszych klas jedynego wówczas w mieście ogólnia-
ka byli mi azylem w nowym, niezbyt przyjaznym środowisku.
 W liceum od pierwszych dni nauki czułem się bowiem źle. Stosunki koleżeńskie 
były niby poprawne, ale dla mnie wyraźnie widocznym był podział na tych z „ludu” 
i tych „lepszych”. i raczej nie uczniowie byli jego twórcami. inicjowali go i utrwalali 
konsekwentnie nasi nauczyciele. Nie wszyscy, jedynie nieliczni, ale jednak… To bo-
lało. Bardzo bolało. i chyba wówczas zrodził się we mnie po raz pierwszy bunt, który 
po latach zaowocował lewicową orientacją polityczną. Trudno było znieść dualizm 
postaw kilku belfrów, którym nawet tembr głosu zmieniał się podczas rozmowy 
z różnymi uczniami. Na wysłuchanie dzieci lekarzy, prawników, dyrektorów więk-
szych zakładów znajdowali czas, życzliwe słowa i porady. Dla nas rezerwowali szyder-
stwa i niechęć. Nie były w stanie zrekompensować tego nawet nadzwyczajne wysiłki 
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pozostałych wykładowców. Owszem, dostrzegaliśmy je i docenialiśmy, ale prawda 
była taka: oba rodzaje zachowań występując równocześnie obok siebie – tym bardziej 
uwidaczniały ich odmienność.
 Trafiłem do klasy i „b”, która tym różniła się od klasy „a”, że drugim obok ro-
syjskiego językiem obcym był niemiecki. W tamtej była nim łacina. Kiedy okazało 
się, że u „łacinników” wiele ławek świeci pustkami, zaczęto pod różnymi preteksta-
mi wyrównywać stany klas. Jako zainteresowany studiami przyrodniczymi trafiłem 
w dwa miesiące od rozpoczęcia roku szkolnego między wielbicieli martwego języka. 
Dla pocieszenia stworzono przeniesionym warunki kontynuowania nauki niemiec-
kiego. Zorganizowano specjalny kurs. Kiedy jednak najzasobniejsi finansowo kole-
dzy rychło odeszli na lekcje prywatne, grupa rozsypała się bezpowrotnie. Oswajanie 
się z nowymi nauczycielami (profesorami!) i nowymi dla nas sposobami edukacji 
wcale łatwym procesem nie było.
 Z braku miejsca w szkolnym baraczku przy ulicy Żwirki i Wigury, nauka odby-
wała się na dwie zmiany. Niższe klasy rozpoczynały zajęcia rankiem, wyższe po po-
łudniu. Kiedy dziewczęta miały wychowanie fizycznie w sali, chłopcom szykowano 
zajęcia terenowe i na odwrót. Boiska sportowego przy szkole też właściwie nie było. 
Na niewielkim placyku z trudem udawało się rozegrać mecz siatkówki, nic więcej. 
Placyk urywał się kilkumetrowej wysokości skarpą kończącą hałdę dawnej kopal-
ni węgla Jacek usypaną z żużlu i popiołu. Kiedy ktoś zbiegał zboczem, na przykład 
za uciekającą piłką, trudno było dojrzeć jego sylwetkę wśród tumanów kurzu. U pod-
stawy skarpy, na ugorujących gruntach prywatnych właścicieli, rzucaliśmy oszczepem, 
dyskiem, trenowaliśmy pchnięcie kulą. Miękki, nierówny teren z resztkami miedz, 
kretowiskami i dołkami po pozyskiwanej darni bywał miejscem sytuacji nie tylko 
niespodziewanych ale i niebezpiecznych. Koledze, któremu zaledwie na moment sto-
pa utknęła w jakiejś dziurze, fatalnie rzucony z przeciwnej strony oszczep przebił 
spodnie w kroku omijając klejnoty o milimetry.
 Z trudem przyzwyczajałem się do nowego środowiska. Najlepiej czułem 
się w dwu miejscach: w szkolnej bibliotece u boku najwspanialszego ze wspaniałych 
przewodnika po księgozbiorze – polonisty oraz wśród przyjaciół z drużyny harcer-
skiej. ósmoklasiści byli najmłodszymi jej członkami, najstarsi byli już na studiach. 
Dzięki mocnym więzom z instruktorami, którzy doświadczenie zdobywali jeszcze 
w latach międzywojennych, szybko udało się załatwić lokal na harcówkę. Została 
nią niewielka świetlica przy ulicy Bolesława Bieruta będąca własnością rejonu Sieci 
energetycznych. Mieściła się w krótkim drewnianym baraku. Zimą była wyjątkowo 
dobrze dogrzewana, posiadała niewielką scenkę. Wykorzystaliśmy to niemal natych-
miast. Utworzyliśmy grupę teatralną zestawiając repertuar z utworów Konstantego 
ildefonsa Gałczyńskiego, głównie z Zielonej Gęsi. Do premiery przygotowywali-
śmy się z ogromnym zaangażowaniem. aktorzy wprost przechodzili samych siebie, 
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by opanować przydzielone kwestie. Próby odbywały się często. Byliśmy zafascynowa-
ni twórczością Mistrza.
 i nadszedł dzień kiedy widownię szczelnie wypełnili zaproszeni goście specjal-
ni, rodzice, osoby zaprzyjaźnione. To nie była zwyczajna sala widowiskowa, wszak 
na co dzień lokal pełnił rolę stołówki pracowniczej. Nasi kochani goście zasiedli za-
tem przy stołach zestawionych w rzędy, rozkoszując się po równo talentami swych 
potomków i ciastami, które specjalnie na tę okazję upiekły, według najlepszych do-
świadczeń, nasze mamy, siostry, ciocie… Widowisko udało się wspaniale. Był aplauz, 
była radość, a kiedy zostaliśmy już sami, było nieprawdopodobne obżarstwo. Siostra 
jednego z druhów upiekła na ten wieczór prócz ciasta doskonałe precelki w takiej 
ilości, że z trudem przytaskaliśmy je w ogromnej walizie. Jak one ze stołu znikały!
 Przygotowany repertuar wykorzystywaliśmy jeszcze wielokrotnie przy różnych 
okazjach, w różnych rejonach Polski podczas uroczystych wieczornic, harcerskich 
ognisk dla ludności w miejscowościach gdzie przyszło nam obozować podczas ferii.
 Wraz z nadejściem kolejnej wiosny drużyna coraz częściej organizowała zajęcia 
pod gołym niebem, na peryferiach miasta. Wspaniale udawało nam się łączyć zabawę 
z terenoznawstwem i przyrodoznawstwem. Obszarem naszego działania były naj-
częściej okolice Wilkoszyna, Dobrej i Jeziorek. Zdobytej wiedzy starczyło na długo. 
Mnie umiejętność orientacji w terenie, sporządzania odręcznych planów i „czytania” 
map przydawała się jeszcze w wojskowej szkole podoficerskiej – pozwalała oszczę-
dzać czas na poligonach, zdobywać dodatkowe dni urlopu.
 Zawiadamianie o terminach i miejscach zbiórek odbywało się sposobem tra-
dycyjnym dla ówczesnego harcerstwa, wynikającym głównie z braku innych środ-
ków łączności czyli na podstawie „listy alarmowej”. Lista zawierała nazwiska człon-
ków drużyny spisane według kolejności powiadamiania, która była konsekwencją 
odległości miejsc zamieszkania. Każda z osób przejmujących listę, po zapoznaniu 
się z dołączonym rozkazem, wpisywała godzinę otrzymania wiadomości przy swoim 
nazwisku, składała podpis i pędziła najszybciej jak to możliwe do następnej. W przy-
padku jej nieobecności trzeba było dotrzeć do kolejnej na liście.
 Takim sposobem w kilka godzin, pieszo, rowerem, motocyklem, informacja do-
cierała do wszystkich. Lista była aktualizowana w zależności od potrzeb, dołączali 
wszak do drużyny nowi członkowie, starsi odchodzili na studia, podejmowali gdzieś 
pracę, inni zmieniali miejsca zamieszkania w szybko rozrastającym się Jaworznie. 
a w mieście znikały jeden za drugim lepiankowate i barakopodobne twory archi-
tektoniczne. Narastała też dziwna niechęć mieszkańców „starego” Jaworzna do loka-
torów nowych mieszkań w powstających osiedlach. Zjawisko to wcale nie dotyczyło 
wyłącznie osób przybyłych z odległych regionów kraju, ale także tubylców. Ostra-
cyzm dosięgał ich za to, że mieli czelność przyjmować oferowane przez „komuni-
stów” lepsze od dotychczasowych warunki bytowania. Bo „dali się kupić”! Własnego 
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krewniaka, który skorzystał z takiej okazji łatwiej było usprawiedliwić („…dzieci-
ska w takiej ciasnocie musiały mieszkać…”, „…wujek schorowany po obozie…”, itp.), 
ale obcego mieszkańca z innego zakątka miasta? a co dopiero przybysza z drugiego 
końca Polski? ów absurdalny podział utrzymywał się jeszcze przez ładnych kilkana-
ście lat. Nie były w stanie zniszczyć go nawet coraz częściej zawiązywane przyjaźnie 
między „starymi” jaworznianami a blocorzami.
 Dzisiaj, po latach, wydaje mi się, że tamte polityczne uzasadnienia doklejane były 
bez głębszej refleksji i raczej dla zakamuflowania zwyczajnej zawiści. Zawiści, że komuś 
udało się osiągnąć w życiu więcej, w krótszym czasie, mniejszym wysiłkiem. Wszak 
w opinii tuziemców, mieszkańcy bloków to lenie, którzy nie wiedzą co robić z wol-
nym czasem pozostałym po odrobieniu dniówki, podczas gdy oni muszą jeszcze tyrać 
„na swoim”. Może u podstaw tak arbitralnych osądów wygłaszanych przez jaworznian 
leżało, ugruntowane w ciągu dziesiątków a nawet setek lat zmaganie z nieurodzajną, 
kamienistą bądź piaszczystą ziemią przeświadczenie, iż ciężka praca jest wartością samą 
w sobie? Do wysnuwania tego rodzaju przypuszczeń upoważniają liczne obserwacje 
beznadziejnych wysiłków krewnych i znajomych, aby wyhodować cokolwiek na posia-
danym spłachetku ziemi. efekty zawsze były niewspółmierne do wkładu pracy.
 Dzięki harcerstwu mogłem uczestniczyć w licznych, zupełnie nieprzewidywal-
nych akcjach, często na peryferiach miasta. Przykładem niech będzie roznoszenie 
wezwań do obowiązkowych szczepień dzieci przeciw jakiejś groźnej, epidemicznej 
chorobie, co wówczas zdarzało się jeszcze dość często. Któregoś dnia każdy czło-
nek drużyny otrzymał plik zawiadomień adresowanych do rodziców-mieszkańców 
określonej ulicy. Do rejonów działania dowożono nas sanitarką. Mój zastęp miał 
do obsłużenia Długoszyn i Górę Piasku. Do dziś stoją przed mymi oczami wnętrza 
niektórych mieszkań i dostrzeżone sceny. Ba! Gdybym ich nie widział – ja, wychowa-
ny także w ciężkich warunkach, nigdy i nikomu nie uwierzyłbym, że tak można żyć. 
Spróbujcie sobie wyobrazić dużą mroczną izbę wypełnioną zwalającym z nóg smro-
dem, a w niej gromadę dzieci w różnym wieku odzianych zaledwie w krótkie koszuli-
ny, jednakowo bladych i osypanych strupami. Wśród nich, w szaroburej pościeli leżeli 
chyba rodzice. Mężczyzna dojrzawszy mnie w otwartych drzwiach, usiadł, wysunął 
nogi spod pierzyny i zastygł w bezruchu. Wyrecytowałem formułkę o celu wizy-
ty, położyłem zawiadomienie wśród garów na stole i najzwyczajniej uciekłem. Fetor 
z tamtego wnętrza towarzyszył mi do końca dnia, raz po raz targając żołądkiem.
 W klasie siedziałem obok kolegi, którego przygarnęło na czas edukacji bezdziet-
ne wujostwo chcące ulżyć rodzinie w wychowaniu gromadki dzieciaków. Mieszkali 
tuż przy kościele, w organistówce. Czasem, choć rzadko, zaproszony przez przyjacie-
la, zachodziłem tam. Z każdego kąta wiało dziwnym chłodem. W mieszkaniu było 
czysto i schludnie, domownicy grzeczni, dystyngowani, ale jakby bez serca. To chyba 
od nich najbardziej zawiewało zimnem. Gdyby nie domowa biblioteczka, w której 
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po raz pierwszy w życiu wypatrzyłem książki o Jaworznie i o zabytkowych rzeź-
bach w kościele, nigdy nie zdecydowałbym się powtarzać wizyt. Gospodarze nie byli 
chyba zadowoleni z mojej spostrzegawczości. Może nawet podejrzewali mnie 
o niecne zamiary, bowiem tak przykuwające moją uwagę książki rychło zniknęły. 
Za sprawą wujostwa kolega miał tak wspaniale zorganizowany czas, że nie starczało 
go na drobne przyjemności w przyjacielskim gronie. Wszystko, na co mógł sobie 
pozwolić, to kilkanaście minut wyrwanych z czasu niezbędnego na dojście ze szko-
ły do domu czy z domu do szkoły, jednak nic więcej. Po zbiórce harcerskiej pędził 
do domu nie zważając ani na kolegów, ani na koleżanki, którym zresztą wyjątkowo 
się podobał. Niemal wszystkie spotkania towarzyskie miał zaplanowane przez opieku-
nów. Oczywiście, trochę się buntował, ale wychowany w ostrym reżimie bał się prze-
kraczać ustanowione normy. Jeśli dobrze pamiętam, nigdy nie dostał zgody na udział 
w obozie harcerskim, rajdzie czy choćby tylko w sobotnio-niedzielnym biwaku.  
rodzinie zupełnie wystarczały: widok wystrojonego w czyściutki mundurek mło-
dzieńca, świadomość złożenia przezeń przyrzeczenia harcerskiego i jego znajomość 
kilku nostalgicznych piosenek powstałych jeszcze u zarania polskiego skautingu.
 Zachowanie kolegi, podobnie zresztą jak i metody wychowawcze jego rodziny, 
były dla mnie niezrozumiałe. Ja, jak to pięknie ujął ojciec mego drużynowego, byłem 
„nieujarzmionym ptakiem”. Żyłem życiem człowieka pierwotnego. Większość wol-
nego czasu spędzałem w lasach. Miałem tam zamaskowane przed obcymi kryjówki. 
Niedostępne. Jedne zawieszone w koronach najwyższych świerków, skołtunionych 
wierzchołkach gonnych sosen, inne w wykrotach obalonych drzew, w zapomnianych 
przez leśników ziemiankach do przechowywania sadzonek, w zdziczałych i prze-
rośniętych dawnych leśnych szkółkach. Tam ukrywałem się przed „złymi ludźmi”, 
odpoczywałem po wyczerpujących eskapadach, tam wreszcie często się uczyłem. 
Oczywiście, podczas wiosennych, letnich i jesiennych ciepłych dni.
 Do biblioteki szkolnej zaglądałem często. Księgozbiór nie był imponujący, 
ale inny niż w bibliotece publicznej. Młodzież zachodziła doń głównie w poszuki-
waniu lektur. Mnie najbardziej przyciągały tytuły związane z naukami przyrodniczy-
mi, głównie z botaniką i zoologią. Polonista, pełniący także obowiązki bibliotekarza, 
uważnie przyglądał się moim poszukiwaniom. Kiedyś, odnotowując w karcie kolejne 
wybrane tytuły, rzucił pod moim adresem krótkie zdanie: musisz już sporo wiedzieć 
na ten temat… Odpowiedziałem cytatem ze starego myśliciela: Panie Profesorze!, 
wiem, że nic nie wiem. To chyba w tamtym momencie zrodziła się nasza wzajemna 
sympatia. Jeszcze nie przyjaźń, ale już coś więcej niż zwykła więź między nauczycie-
lem a uczniem. Mój profesor był mentorem nie nachalnym a skutecznym. Dlaczegóż 
pozostali usiłowali wszelkimi sposobami przekonywać mnie (zresztą nie tylko mnie), 
że bez względu na zainteresowania i zasób zgłębionej wiedzy ciągle jestem zwykłym 
zerem. aż dziw, że aż tak się w to angażowali.
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 Pierwszym, który chciał mnie złamać i ośmieszyć przed klasą był nowy katecheta 
(religia znów wróciła do szkół). Zajście sprowokowaliśmy my – uczniowie. We trój-
kę, solidarnie oprotestowaliśmy jego szyderstwa z dorobku Darwina. Sprzeciwiliśmy 
się sposobowi dyskredytowania poważnej teorii naukowej. Głośno, podczas lekcji re-
ligii. efekt? Zostaliśmy natychmiast wyrzuceni za drzwi. Ostatnie dosłyszane słowa 
brzmiały: Jesteście za młodzi żeby się wymądrzać! Możecie nie przychodzić więcej na lek-
cje, jak się nie podoba. Zachowanie księdza było żenujące…
 religia odbywała się zawsze na lekcji ostatniej. Postanowiliśmy zaczekać na ko-
rytarzu na koniec zajęć. Wszak w klasie pozostały nasze rzeczy. Po zrelacjonowaniu 
wydarzeń dyrektorowi, który akurat wyszedł z kancelarii i zainteresował się naszą 
obecnością w tym miejscu, zaraz po skończonych zajęciach udaliśmy się wyjątkowo 
grzecznie do domów. Jak nigdy dotychczas. Przyrzekliśmy sobie wzajemnie, że nigdy 
więcej na religii się nie zjawimy. realizacja tego postanowienia okazała się jednak 
trudniejsza niż sądziliśmy. Jeszcze tego samego dnia informacja o incydencie do-
tarła, wraz ze stosownym komentarzem księdza, do rodziców całej trójki. Nie wiem 
jak było u innych, ale do mojej matki katecheta przyniósł ją osobiście. Był stałym 
i mocno uprzywilejowanym klientem sklepu spożywczego gdzie pracowała. Przez 
kilka kolejnych dni zjawiał się tam pod pretekstem odbioru specjalnie dlań odkła-
danych, trudnych wówczas do zdobycia, produktów i przekonywał mamę z uporem, 
iż powinienem jak najszybciej wrócić na religię przeprosiwszy go uprzednio przed 
klasą za zachowanie. Nie pomogły płacze matki, nie wróciłem. Przywołany na pomoc 
ojciec stanął po mojej stronie. Zresztą, po paru miesiącach i tak ponownie usunięto 
ten przedmiot z programu szkolnego. Dwaj pozostali koledzy poddali się szybko. 
Nie tylko zaczęli uczestniczyć w lekcjach religii, ale zmuszeni byli zaliczyć utracone 
tematy u katechety na wikarówce.
 Przede mną pojawił się niewielki problem: co począć z tak pozyskaną godziną? 
Do domu nie mogłem wszak wcześniej pójść nie odprowadziwszy klasowych przy-
jaciół do centrum miasta. Potrzebne mi było zajęcie. Zainteresowałem się zatem 
składem hałdy, którą codziennie idąc do ogólniaka przemierzałem. Musiała kiedyś 
płonąć, bo była koloru czerwonego. W kawałkach przepalonych łupków można 
było bez większego trudu znaleźć pięknie odciśnięte fragmenty karbońskich pa-
proci i skrzypów. Tamto pierwsze zainteresowanie paleontologią miało dalsze kon-
sekwencje – coraz częściej i uważniej przyglądałem się mijanym nie tynkowanym 
kamiennym murom. Zachodziłem wszędzie gdzie w okolicy kamień wydobywano 
bądź składowano. rozpocząłem poszukiwania specjalistycznej literatury. Nawet 
nie podejrzewałem, że prawdziwy poligon jest tuż przede mną…
 rodzice (głównie ojciec) zdecydowali o budowie domu tuż obok dotychczasowej 
siedziby. Działkę otrzymali od dziadków. Oni też zagwarantowali dostawę palonego 
wapna z wapiennika w Niwiskach. Właściciel, kupując od nich w latach międzywo-
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jennych teren pod kamieniołom, zobowiązał się część zapłaty wyrównać w naturze. 
Umowa opiewała na czternaście fur wapna dostarczonych na wezwanie. Mimo upły-
wu lat umowy dotrzymał.
 Koniec lat pięćdziesiątych nie był okresem sprzyjającym budownictwu indywi-
dualnemu. Większość materiałów budowlanych kupowano „na zapisy”, co w prak-
tyce oznaczało miesiące oczekiwań na realizację zamówienia i prawie zawsze jego 
ilościowe zmniejszenie. a przecież budowa nie mogła trwać latami! Trzeba było 
sobie jakoś radzić. W naszym przypadku oznaczało to pozyskanie sposobem go-
spodarczym: kamienia, drewna na więźbę dachową, znacznej części stali zbrojenio-
wej. Kamień łamaliśmy wraz z ojcem w skale wujostwa, pod fachowym nadzorem 
i przy wielkim udziale dalekiego krewniaka. Po zebraniu nadkładu ziemi, wyłamy-
waliśmy kamień ręcznie odspajając klinami warstwa po warstwie. aby oszczędzić 
ornego pola schodziliśmy z robotą tak głęboko, jak to było możliwe. Walenie mło-
tem w żelastwo, łupanie wielkich płyt na mniejsze kawałki bardzo mi się podobało. 
Wszak całkiem niedawno, w wielkiej tajemnicy, rozpocząłem z przyjaciółmi tre-
ningi kulturystyczne. Teraz mogłem połączyć jedno z drugim.
 Mniej mi się podobało wywożenie taczkami skalnego rumoszu z głębszych 
partii kamieniołomu. Popychanie ciężaru ku górze po stromo ustawionej de-
sce łatwe nie było. Deska uginała się, przechylała, a stopy osuwały za krawędzie. 
Bywało, że taczka spadała. Trud rekompensowały znaleziska paleontologicz-
ne. Na powierzchni odspajanych płyt raz po raz ukazywały się pojedyncze kości, 
zęby, odciski i odlewy nieznanych mi żyjątek. W przerwach na odpoczynek mozo-
liłem się nad ich pozyskaniem.
 imponował mi krewniak – emerytowany górnik. Chudy, żylasty, niewielki czło-
wieczek podnosił, zdawało się bez najmniejszego problemu, wielkie kawały kamienia 
i spokojnie układał przy drodze dojazdowej w siągi. Jeśli surowca zabrakło, równie 
spokojnie schodził w dół po desce i wynosił stamtąd w rękach „łupy” przed sobą opie-
rając je o nagi tors. Cały czas pokpiwał z naszych wysiłków, cały czas był uśmiechnię-
ty. roboty ni można se obrzydzać bo nic z tego nie bydzie! – mawiał.
 Drewno kupował ojciec w leśnictwie. Sami wycinaliśmy wskazane sosny, 
okrzesywali z gałęzi i wstępnie na miejscu korowali. Stal zbrojeniową uzyskiwali-
śmy z uszkodzonych betonowych słupów elektrycznych, na których rozbicie uda-
ło się ojcu uzyskać zgodę gdzieś w elektrowni. W zależności od godzin wolnych 
od pracy zawodowej ojca wędrowaliśmy na siłownię ii i tam kruszyliśmy młotami 
ułożone jeden na drugim wybrakowane słupy.
 Moja rodzina nie była wówczas żadnym wyjątkiem jeśli chodzi o sposoby 
zdobywania materiałów budowlanych. Tak robiła większość chętnych do wznie-
sienia własnego domu. Normą była też wzajemna pomoc przy pracach budow-
lanych. Było pięknie, kiedy do nas przychodzili sąsiedzi i znajomi usuwać ziemię 
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pod fundamenty, rozrabiać i transportować (wszystkie czynności wykonywano 
ręcznie!) na kolejne kondygnacje beton. Gorzej gdy na wezwanie trzeba było tę po-
moc odrobić. Na naszej budowie dwukrotnie stawiało się prawie dwudziestu chłopa 
– przedstawicieli kilkunastu rodzin. Odrabiać chodził albo ojciec, albo ja, czasem 
szliśmy razem. Najgorzej było dostać się między górników. Narzucali takie tempo, 
że z największym trudem nadążałem. Choć na ogół rodzice starali się mnie oszczę-
dzać – w takich wypadkach na wyrozumiałość liczyć nie można było.
 Mój wspaniały wychowawca klasowy znając sytuację kilkakrotnie przychodził 
na budowę, by z determinacją ofiarować pomoc. rodzice wzbraniali się jak mo-
gli, ale pan profesor był nieustępliwy. Nie było też odważnego, by powiedzieć 
mu, że przy jego kondycji fizycznej bardziej przeszkadza niż pomaga. i pomyśleć, 
że robił to tylko dlatego aby odciążyć swego ucznia od obowiązków.

1  Lata sześćdziesiąte

 Nowy rok 1960 witaliśmy całą drużyną we własnej harcówce. Ogromnym na-
kładem pracy odgruzowaliśmy uzyskaną od miasta część piwnic pod Domem Legio-
nów. Brakowało w nich okien, brakowało drzwi, instalacji elektrycznej. Gruz, resztki 
węgla i śmieci zalegały niemal pod strop. Przy świetle karbidówek, w tumanach pyłu 
ładowaliśmy to w wielkie gary i wynosiliśmy przed budynek. Na szczęście wejście 
do piwnic znajdowało się na zapleczu budynku, od strony ówczesnej siedziby sądu. 
Mogliśmy tam sypać pryzmy dowolnej wysokości nim udało się załatwić samo-
chód wywrotkę. Ściany nowej siedziby wzniesione były z nie tynkowanych głazów. 
Po oczyszczeniu pobieliliśmy je wraz z sufitem, a dno wyłożyliśmy starymi płytami 
chodnikowymi. W kąt wstawiliśmy żelazny piecyk łącząc go długą rurą z przewodem 
kominowym. instalację elektryczną założyli zaprzyjaźnieni elektrycy. Wstawiliśmy 
drzwi i okno. Wokół ścian stanęły ławy. Jedynym mankamentem był brak toalety. 
Co prawda tuż nad nami istniało „coś” takiego, ale ogólnodostępne, a nie sprzątane 
chyba od 1945 roku przedstawiało obraz nie nadający się do opisania. Powtarzające 
się skargi mieszkańców na „toto” można odnaleźć w ówczesnej prasie.
 radość z własnej, pierwszej w mieście, harcówki była wielka. Opał przynosili-
śmy z domów, każdy po kilka kawałków węgla. Kiedy piecyk i długa rura rozgrzały 
się, było całkiem fajnie. Przygotowywaliśmy się intensywnie do kolejnej akcji wa-
kacyjnej. Zgłębialiśmy tajniki nawigacji wodnej, sygnalizacji morskiej i kolejowej. 
Gromadziliśmy środki na planowane kolejne dwa obozy: stacjonarny i wędrowny. 
Zbieraliśmy i sprzedawali złom żelazny, metale kolorowe, butelki. Sprzedaż złomu 
okazała się najbardziej efektywną, a o za sprawą zaprzyjaźnionych dyrektorów przed-
siębiorstw, głównie kopalń. Wskazywali miejsca na terenie zakładów, które mieliśmy 
oczyścić z żelastwa, bywało, że tylko ładowaliśmy na wagony złom już zebrany.
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 Od wiosny, w dni wolne 
od nauki, rozpocząłem uważne 
wędrówki po okolicy. Niedawno 
zostałem członkiem Oddziału 
Górnośląskiego Polskiego To-
warzystwa entomologicznego 
– poszukiwałem więc owadów. 
Co prawda robiłem to już wcze-
śniej, ale pobieżnie i przypad-
kowo. instruowany przez star-
szych, doświadczonych, często 
cieszących się zasłużoną sławą w Polsce i europie „kolegów”, zwracałem uwagę 
nie tylko na przedstawicieli poszczególnych gatunków, ale w równej mierze na śro-
dowisko przyrodnicze jako całość. Zacząłem dostrzegać wzajemne relacje między 
jego elementami. Wątpliwości mogłem prawie natychmiast konsultować ze specjali-
stami. Pomagali mi bardzo chętnie, byłem wszak najmłodszy w oddziale.
 Poszukiwałem konkretnych gatunków w miejscach, które zapamiętałem 
z lat wcześniejszych jako tych, gdzie już podobne egzemplarze spotykałem, a także 
w miejscach obfitujących w ulubioną przez nie roślinność. Przemierzałem o różnych 
porach roku i dnia tereny rolnicze, leśne i śródmiejskie. Bliższe i dalsze. raz po raz od-
krywałem coś nowego, rzadkiego nie tylko w Jaworznie ale i w kraju. Oglądałem 
widoki zapierające dech w piersiach, zapadające w pamięć na zawsze. Tak oto moje 
rodzinne miasto podobało mi się coraz bardziej mimo prymitywnej, czasem grani-
czącej z brzydotą architektury. Z uporem maniaka szukałem w otaczającym mnie 
świecie piękna. i znajdowałem.
 Zachwycałem się kamiennymi murami w najstarszej części Jaworzna powyżej 
rynku. Gdzie indziej też można je było znaleźć, ale tu było największe skupisko: 
ściany szczytowe domostw, ściany stodółek w podwórzach, jakichś budynków go-
spodarczych, popielników… i te mury! Setki metrów murów z kamieni układanych 
na lichej zaprawie, a jeszcze częściej bez niej. Murów okalających posesje i mikrosko-
pijne ogródki, wybiegających poza obszar zwartej zabudowy ku gruntom uprawnym. 
Tam zaś, w przewidywaniu przyszłych budów, kamienie ułożone starannie w siągi. 
W kolorystyce dominowała biel przeplatana odcieniami żółci i różu. Z szarych szcze-
lin wyrastały zwisające kępki paprotki – zanokcicy podkreślające swą zielonością 
dominującą barwę wapieni. Wiosną zakwitały kobierce rosnących na wierzchu mu-
rów rozchodników i macierzanek. Jaskrawa żółć i jasny fiolet. W zależności od kąta 
padania promieni słonecznych, cienie na powierzchni kamieni przesuwały się, zwę-
żały lub poszerzały. Po przejściu deszczu to szarzały, to znów skrzyły się srebrzy-
ście. Jeśli przybliżyć wzrok – można było rozpoznać wystające ze skały fragmenty 
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najróżniejszych nieznanych żyjątek. Nie wiem dlaczego, ale te najbardziej odległe 
od siedzib ludzkich stosy kamieni upodobały sobie dudki. Kto widział wiosną „kła-
niającego” się przed partnerką dudka, rozpościerającego wachlarzowato czub piór 
na głowie ten wie, że takiego widoku się nie zapomina. 
 Opisywana część miasta na mój prywatny użytek otrzymała nazwę „jaworznic-
kiego Montparnasse”. Od czasu obejrzenia francusko-włoskiego filmu o Modiglia-
nim słowo Montparnasse przylgnęło do mnie. Kamienne zaułki Jaworzna miały 
dla mnie równie znaczącą wartość, jak owa dzielnica Paryża dla tamtejszej bohemy.
 Wśród ubogich, kamienistych, długich a wąskich pasów uprawnych ról domi-
nowały miedze. Węższe i szersze, niskie na terenach płaskich, wysokie na stokach 
pagórów. Porośnięte krzewami leszczyny, derenia i tarniny, wysokimi paprociami, 
obejmowały brzegi pól jak haft grubymi splotami przędzy obejmuje delikatne par-
tie zdobień serwety. Miedze wysokie zbudowane były z kamieni zbieranych przez 
całe pokolenia rolników. Wyorywane każdej kolejnej wiosny i każdej jesieni usuwane 
na pobocza i w miejsca, gdzie skała wychodziła nad powierzchnię gleby. Tam spo-
tykało się często roślinność typową dla wapieni Jury Krakowsko-Częstochowskiej 
i buczyn karpackich. Dziś podobne, acz mocno zubożałe florystycznie miejsca zna-
leźć jeszcze można na obrzeżach Ciężkowic. Toną one jednak wśród chwastów ple-
niących się na coraz częściej ugorujących gruntach.
 Jesienią, na spłachetkach takich ugorów trafiających się wówczas tu i ówdzie 
między obrabianymi gruntami, ukryci wśród chaszczy miedz, czatowali na zdobycz 
ptasznicy. Pułapki – tajnie rozkładali między sypiącymi nasionami kępami ostów, 
dokładnie maskowali, osypywali nasionami i stawiali obok klatki z okazami ptaków 
„na wabia”. Kiedy zwabione okazy przysiadły już na przynęcie, pułapka zatrzaskiwała 
się po uwolnieniu blokady sprężynowego zamknięcia połączonej ze stanowiskiem 
łowcy długim sznurkiem. Tym sposobem każdej jesieni pozyskiwano szczygły i czyże 
(cyze). Czasem wpadały w pułapki inne gatunki, a bywało, że trafiła się i pustułka 
skuszona łatwym łupem. Złowione ptaki sprzedawano bez żenady na jarmarkach, 
choć już wówczas były to praktyki prawnie zabronione. Nabywcami byli najczęściej 
hodowcy kanarków „wykorzystujący” nabyte egzemplarze do krzyżówek. Wszak po-
dobno bastardy śpiewają najpiękniej.

*
*  * 

 a w mojej harcerskiej drużynie założyłem zastęp grotołazów. Pojęcie o jaski-
niach, sprzęcie niezbędnym do poruszania się w nich, o czających się zagrożeniach 
miałem nikłe. Cała moja wiedza na ten temat pochodziła z nielicznych wówczas pu-
blikacji w prasie popularnonaukowej, a ta, jak wiadomo, skupia się głównie na efek-
tach określonych badań.
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 Pierwszą, a dla niektórych członków zastępu także ostatnią „ekspedycją”, była 
penetracja jaskini w Diablej Górze koło Bukowna. Dotarliśmy tam, jak przystało 
na wytrawnych harcerzy, piechotą. Całe nasze wyposażenie stanowiły pożyczone 
od zaprzyjaźnionych górników skórzane hełmy wyparte z kopalń przez nowoczesne 
– tekstolitowe, czasem przechowywane w rodzinach jako pamiątki sentymentalne 
lub tylko jako materiał na zelówki, ręczne latarki elektryczne, jakieś kawałki świe-
czek. Łączna długość korytarzy jaskini wynosiła wówczas około 80 metrów. Niewiele, 
ale za to korytarzy bardzo ciasnych, rozłożonych na trzech poziomach i dwu piono-
wych szczelinach. W niektórych partiach widać było ślady robót górniczych i resztki 
klockowatych drewnianych podpór wyraźnie osypującego się stropu.
 Jeden z młodszych kolegów po zaklinowaniu się w zacisku, przerażony sytuacją 
rozpłakał się w głos. Na moje polecenia nie reagował, zrezygnował z samodzielnych 
prób uwolnienia się z pułapki. Jakoś wspólnymi siłami „ujarzmiliśmy” go i wywlekli 
na powierzchnię. Kilka lat później w tej samej jaskini ugrzęźli uczniowie pobliskiej 
szkoły zawodowej. ich wyciągali ratownicy górniczy. Po akcji część korytarzy zawalili 
celem uniknięcia w przyszłości podobnych sytuacji.
 Po przygodzie w Bukownie zastęp grotołazów był takim już tylko z nazwy. 
Ja swoją pasję eksploratorską przeniosłem zaś na grunt pozaharcerski i pozaszkol-
ny. Znalazłem kilku podobnych pasjonatów obeznanych nieco ze specjalistycznym 
sprzętem, technikami wspinaczkowymi, literaturą fachową. Poznawałem jaskinie 
coraz dłuższe i głębsze. ale korciły mnie wszystkie istniejące w okolicy nieczynne 
szyby wentylacyjne, sztolnie, szczeliny skalne, studnie, a nawet piwnice. Zainspiro-
wany przez przyjaciela i jego starszego brata opracowującego właśnie przyrodnicze 
zbiory pierwszej polskiej ekspedycji speleologicznej do jaskiń na Kubie, poszukiwa-
łem w nich wszelkich form życia. W Jaworznie tego typu pozostałości po górniczej 
działalności przodków było jeszcze sporo. 
 Moja ciekawość podziemi zdecydowanie wyprzedzała możliwości zaopatrzenia 
w sprzęt. Polski rynek nie oferował praktycznie nic. Hełmy załatwiało się, jak już 
wspomniałem u górników, oświetlenie karbidowe i elektryczne także, liny z natural-
nego włókna (sizal!) należało zamawiać ze znacznym wyprzedzeniem w wytwórni, 
haki wykuwał zaprzyjaźniony kowal itd. … Pierwsze atestowane haki produkcji fran-
cuskiej zdobywaliśmy w ścianach skalnych podkrakowskich dolinek, pozostawione 
tam podczas zajęć wspinaczkowych przez żołnierzy dywizji desantowo-szturmowej 
nazywanych krótko „komandosami”. Chodziliśmy za nimi jak cień, bo było warto.
 Byle jaki sprzęt i niewystarczająca jego ilość stały się przyczyną mojej pierw-
szej podziemnej przygody na terenie miasta: utknąłem na dnie szybu wentylacyjne-
go w pobliżu kopalni Sobieski. Z opresji uwolnili mnie przyjaciele ściągnięci przez 
pozostałego na powierzchni kolegę. Przypadek ten zupełnie mnie nie zraził. Wręcz 
przeciwnie. ale odtąd wiedziałem już, że gwarancją sukcesu jest niezawodny sprzęt, 
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kondycja i wcześniejsze rozpoznanie interesującego mnie obiektu w oparciu o istnie-
jącą już literaturę czy dokumentację.
 Moje rozliczne zainteresowania nie podobały się ani rodzicom ani nauczycielom. 
Zdecydowałem się zerwać wszystkie istniejące więzi. Z rodziną, z miastem. Zdespe-
rowany porzuciłem szkołę i zgłosiłem się na ochotnika do wojska. Nim po kilkunastu 
miesiącach nadeszło wreszcie upragnione wezwanie do stawienia się przed komisją 
poborową, moja sytuacja zmieniła się całkowicie. Dwukrotnie na krótko opuszczałem 
Jaworzno. Wreszcie podjąłem pracę w laboratorium pobliskiej „azotki”. Znalezienie 
jej wcale takie znów proste nie było, choć prawdą jest, że Polska rzeczpospolita Lu-
dowa gwarantowała ją każdemu. Jednak na początku lat sześćdziesiątych obowią-
zywała w tym względzie określona procedura. aby być przyjętym należało dołączyć 
do podania o pracę drobny ale nieodzowny papierek – skierowanie z Wydziału Za-
trudnienia Miejskiej rady Narodowej. W skierowaniu takim wskazywano konkretny 
nie obsadzony etat, o którego zwolnieniu zakład miał obowiązek natychmiast infor-
mować ów wydział. Taka urzędnicza kołomyjka.
 W moim przypadku wyglądało to tak: O wolnym etacie laboranta wiedział kie-
rownik laboratorium i ja. W mrn wiedziano tylko o wolnym etacie sprzątaczki. Kiedy 
zjawiłem się tam prosząc o skierowanie, spławiono mnie podając za przyczynę brak 
takowego etatu. Wróciłem do fabryki roztrzęsiony, a tam piękna pani obsobaczyła 
mnie jeszcze za to, że nie wziąłem papieru jaki dawali. Przecież to formalność – do-
rzuciła – teraz ja będę musiała się tłumaczyć. Ba, a skąd ja miałem wiedzieć, że takie 
kombinacje w ogóle istnieją?
 W końcu pracę dostałem. Znalazłem się wśród kobiet. Pierwszą informacją, jaką 
od nich otrzymałem była ta, że jako zupełnie zielonego w sprawach związanych z funk-
cjonowaniem laboratorium kierownik z całą pewnością będzie mnie właśnie zabierał 
do magazynu odczynników po alkohol etylowy. Używano go w znacznych ilościach 
do większości przeprowadzanych analiz. Z faktu, że to ja będę go przenosił, wyni-
kał konkretny obowiązek. Musiałem jak najszybciej pokonać drogę z piwnicy, gdzie 
magazyn się znajdował, do sali głównej. Tak się też stało. W laboratorium czekały 
zaufane osoby z dwoma naczyniami, jednym próżnym i drugim z wodą destylowaną. 
Kiedy zjawiałem się w drzwiach z wielką butlą etanolu przystępowano do błyska-
wicznej operacji: odbierano z moich rąk alkohol, odlewano ściśle wyliczoną ilość, 
uzupełniano stan wodą i natychmiast przystępowano do sporządzania potrzebnego 
do pracy odczynnika. Kierownik, zamknąwszy zamki u drzwi magazynu, zaplombo-
wawszy je, docierał na górę, kiedy było już po wszystkim. Pozyskaną „działkę” spiry-
tusu zagospodarowywano potrzeb załogi.
 a ja, od chwili podjęcia pracy podpadłem przełożonemu. Fakt ten nie miał 
nic wspólnego z przenoszeniem alkoholu. Przed rokiem, jeszcze w liceum, zapuści-
łem brodę. To ona drażniła mego pryncypała. Przygadywał mi mniej lub bardziej 
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paskudnie, brakarzom obiecywał nagrody za ogolenie mnie. informacje o tym ja-
koś tam do mnie docierały, bo ludzie mnie lubili. Puszczałem je mimo uszu, bądź 
ostrzegałem, że wstąpię na drogę sądową jeśli ktoś targnie się na mój zarost. Kiedy 
po niespełna roku mocno zawiany kierownik działu kadr zaczął mnie uświadamiać, 
że nigdy nie dostanę całej premii jeśli nie usunę zarostu reakcja moja była szyb-
ka – nazajutrz złożyłem podanie o natychmiastowe zwolnienie. W mojej głowie 
nie mieściło się, że ktoś mógł pozbawiać mnie systematycznie 3% premii z jedenastu 
przyznawanych wszystkim.
 Byłem wtedy jednym z dwu zaledwie jaworznian noszących brodę. Sytuację mia-
łem nie do pozazdroszczenia, tym bardziej, że byłem młody i łatwiej przychodziło 
dorosłym opluwać mnie. Złośliwości sypały się zewsząd. Na ulicy, w restauracji, w ka-
wiarni słyszałem rzucane ukradkiem lub wprost: „ty Mośku”, „żydzie”, „żydku”. Naj-
łagodniejszy epitet to – „spieprzaj stąd Mojżeszu!” Zaczynałem rozumieć co znaczy 
polski antysemityzm. a przecież krew miałem jak najbardziej polską i po przodkach 
bardzo katolicką. Wielokrotnie, mimowolnie i zupełnie przypadkowo, stawałem 
się główną postacią awantur. Ktoś mnie obraził, ktoś inny z obecnych ostro zareago-
wał biorąc mnie w obronę. raz nawet, ale to podczas kilkutygodniowej autostopowej 
włóczęgi w okolicach Chełma i Włodawy, omal mnie nie pobito. To tam właśnie 
stary dziaduś – kombatant wykrzyczał mi w twarz, że „u generała Hallera takich jak 
ty za brody wieszaliśmy na drzewach!” To było przykre, męczące. Stopniowo zaczyna-
łem przywykać do niekomfortowych sytuacji. a brodę zapuszczałem jeszcze dłuższą!
 Coraz częściej przesiadywałem też w lokalach gastronomicznych. Stali bywalcy 
dawali gwarancję, że nikt obcy bezkarnie mnie nie zaczepi. Poznawałem życie miasta, 
jak najbardziej od środka. Dogłębnie. Lokali na przyzwoitym (w miarę!) poziomie 
było niewiele: dwa kluby młodzieżowe, jedna kawiarnia, trzy restauracje. Oczywiście 
były jeszcze jakieś bary szybkiej obsługi, jadłodajnie noszące w na szyldach słowo 
„restauracja”, ale nikt szanujących się obywateli tam nie zaglądał. Natomiast do wy-
mienionych wcześniej owszem. Tam można było nie tylko zobaczyć szacowne po-
stacie jaworznickie, ale jeszcze posłuchać muzyki „na żywo”. Najstarsi i najwierniejsi 
klienci zjawiali się tuż po otwarciu. Zajmowali zawsze te same miejsca, dyskuto-
wali sącząc swoje kawki, herbatki, wychylając „fikołki”. Byli wśród nich zasłużeni 
emerytowani nauczyciele, działacze sportowi, przedstawiciele dozoru technicznego 
miejscowych zakładów. W takim otoczeniu można było z ust naocznych świadków, 
nierzadko też uczestników różnych wydarzeń, poznawać prawdziwą historię miasta.
 W kawiarni i obu klubokawiarniach rej wodziła młodzież. Sławą cieszył się klub 
przy ulicy Sportowej. Wejście doń uzależnione było od posiadania karty wstę-
pu. Uzyskać ją nie było łatwo, zaś stracić można było szybko. Nad funkcjonowa-
niem czuwała rada programowa. Sporo ciekawych inicjatyw kulturalnych zrodziło 
się właśnie tam. Bywałem tam raczej rzadko, aby bowiem wejść, musiałem wpierw 
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znaleźć „wprowadzającego”, czyli po prostu znajomego posiadacza karty. Nie zawsze 
takowy zjawiał się na życzenie, a jeśli nawet, to okazywało się, że już kogoś wpro-
wadza. Oficjalnie posiadacz karty mógł wprowadzić tylko jedną osobę. Umawianie 
się z wyprzedzeniem, na konkretny termin, przerastało moją wytrzymałość. Ja ko-
chałem sytuacje improwizowane, zrodzone spontanicznie. Syrenka w śródmieściu 
i Bałamutka w Osiedlu Stałym spełniały oczekiwania, więc mimo uboższej lub żad-
nej oferty kulturalnej trafiałem do nich często. Wraz z paczką przyjaciół staraliśmy 
się tworzyć atmosferę do dyskusji o sztuce. Wspierali nas pochodzący z Jaworzna 
studenci szkół artystycznych wpadający co pewien czas do rodziców po zaopatrze-
nie i finansowy zastrzyk.
 Piękną inicjatywę założenia grupy twórczej zniszczyła najzwyczajniejsza sprzą-
taczka… a było tak. Kiedy już zorganizowani i zdecydowani oficjalnie podczepili-
śmy się pod Miejski Dom Kultury, nasze wieczorne spotkania raz po raz przerywała 
dozorczyni i sprzątaczka w jednej osobie. Powinna, zgodnie z obowiązkami, zamykać 
placówkę o godzinie dwudziestej, ale skoro w całym obiekcie pozostawało zaledwie 
kilka lub kilkanaście osób, na dodatek bez asysty instruktora, robiła co w jej mocy 
abyśmy się wynieśli wcześniej. Ostentacyjnie wymiatała śmieci z pomieszczenia, 
gdzie właśnie przebywaliśmy, zmywała podłogę mokrą szmatą chlapiąc brudną wodą 
na nasze obuwie. Po kilku takich zdarzeniach, widząc iż sytuacji nie zmieniają inter-
wencje u kierownika, opuściliśmy niegościnne miejsce. Koledzy podejmowali jeszcze 
bezskuteczne próby znalezienia innej siedziby, ale ja byłem już na drugim końcu 
Polski. Była jesień 1963 roku. Upomniało się o mnie Ludowe Wojsko Polskie.
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1  A Steinkeller?…

 Jaworzno, choć o wiele za późno, doceniło wkład inżyniera Zdzisława Krudziel-
skiego w rozwój miejscowego przemysłu, a przecież człowiek ten jedynie unowocze-
śniał, poprawiał i reorganizował rzeczy już zastane. O całe sto lat wcześniej i niemal 
od podstaw tworzył w Niedzieliskach nowoczesny, jak na owe czasy, zakład hutniczy 
i osiedle pracownicze. Tworzył człowiek legenda, prekursor rodzącego się na ziemiach 
polskich kapitalizmu – Piotr antoni Steinkeller. Pochodził z zasiedziałej w Krakowie 
rodziny kupieckiej. Handlem artykułami kolonialnymi oraz transakcjami bankowy-
mi zajmowali się dziad – Piotr Steinkeller, ojciec – także Piotr Steinkeller, wreszcie 
nasz bohater – Piotr antoni. Tradycją rodzinną było nadawanie synom imienia ojca, 
wszak firma, którą kolejno kierowali lub tylko współkierowali, nosiła niezmiennie 
nazwę Piotr Steinkeller.
 Piotr antoni urodził się 15 lutego 1799 roku 
w Krakowie jako pierwsze z pięciorga dzie-
ci. Żyłkę kupiecką musiał już chyba zdradzać 
w dzieciństwie, skoro ojciec wyznaczył właśnie 
jego na sukcesora majątku. Po śmierci ojca, jako 
czternastolatek, wyjechał wraz z młodszym 
bratem rudolfem do Wiednia. Obok nauki, 
rozpoczął intensywne szkolenie praktyczne 
w tamtejszych wielkich firmach handlowych, 
poznawał też języki obce. Znajomość niemiec-
kiego i podstawy francuskiego wyniósł z domu. 
W stolicy austrii gruntownie opanował angiel-
ski i poprawił francuski. Krakowskim domem 
handlowym do czasu dojścia syna do pełnoletniości i powrotu (rok 1818) kierowa-
ła matka wraz z długoletnim, zaufanym wspólnikiem męża – Karolem Scholtzem. 
Dzięki współpracy z warszawskim kupcem Janem anthonin, udało się rozszerzyć 
wpływy firmy na Warszawę i Królestwo Polskie.

część ii

Z JaWOrZNeM ZWiąZaNi
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 rychło okazało się, że ojciec nie pomylił się czyniąc najstarszego syna odpowie-
dzialnym za firmę. Piotr antoni był człowiekiem nad wyraz dynamicznym. Świadom 
ryzyka, podejmował się realizacji zadań wielkich. W sprawach handlowych bywał 
dla konkurentów bezwzględnym. W kwestiach przemysłowych i rolniczych przyj-
mował zawsze rozwiązania najnowocześniejsze i prekursorskie. Jeśli zaś przyjmował 
gdzieś rozwiązanie tracące nieco myszką – oznaczało to tylko tyle, że wybrał rozwią-
zanie ekonomicznie korzystniejsze. Wszystko wskazuje na to, że był przede wszyst-
kim nieprzeciętnie pracowitym samoukiem.
 Podczas nieustannie powtarzających się podróży służbowych po europie za-
opatrywał się w wydawnictwa książkowe i czasopisma traktujące o najnowszych 
osiągnięciach nauki w dziedzinach, które akurat interesowały go najbardziej. Kiedy 
potrzebował pomocy fachowców – wybierał najlepszych!
 Jaworznem zainteresował się u progu lat dwudziestych xix wieku nieprzypad-
kowo. Na świecie (anglia, indie, rosja) zaczął się run na cynk, a w Jaworznie i oko-
licy właśnie zaczynano wydobywać jego rudy. Nie był w tym czasie jedynym kupcem 
krakowskim tu inwestującym. Na terenie dzisiejszego Pechnika wykupił pole węglo-
we Jan Bochenek, a w Dąbrowie Maurycy Samelson. Steinkeller został właścicielem 
dwu hut cynku na terenie Jaworzna. Nakłady inwestycyjne skierował do Niedzielisk. 
Prawdopodobnie przesądziła o tym bliskość pokładów węgla i rud (jedno na miej-
scu, drugie w Długoszynie).Tamtejszej hucie nadał imię Józefina, od imienia matki. 
Drugą hutą mógł być zakład zlokalizowany w miejscu dzisiejszej hali targowej Man-
hattan. To tylko moje przypuszczenie wysnute z nazwy aniela. Takie imię nosiła 
zaślubiona w 1824 roku żona Piotra, córka wymienionego wcześniej kupca z War-
szawy – Jana anthonin. W tym samym roku małżonkowie opuścili Kraków przeno-
sząc się do Warszawy. Mógł to być jeden z powodów przesądzających o późniejszej 
sprzedaży tych zakładów.
 Stosunkowo krótki okres zainteresowania Steinkellera Jaworznem przyniósł na-
szej miejscowości kilka istotnych korzyści: powstał – jak na owe czasy – nowoczesny 
zakład produkcyjny i wzorcowe osiedle mieszkaniowe dla pracowników. Dzięki 
zaś wyposażeniu huty w najnowocześniejszy sprzęt gaśniczy możemy chyba uważać 
jej właściciela za twórcę zakładowego systemu ochrony przeciwpożarowej.
 Jeśli ktoś jest zainteresowany postacią Piotra Steinkellera odsyłam do artykułu 
Marii Leś-runickiej w pierwszym numerze Zeszytów Historycznych Miasta Ja-
worzna wydawanych przez Muzeum Miasta Jaworzna.

1  Szwajcar w Pieczyskach

 Przyszedł na świat w niewielkim szwajcarskim miasteczku w roku 1857, jako pią-
te dziecko w rodzinie producenta jedwabiu Hermana Senna i Doroty Sus de domo 
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Leopold. Otrzymał imię po ojcu. Przodkowie tej rodziny od niepamiętnych czasów 
zajmowali znaczącą pozycję wśród mieszkańców okolicy. W wieku czterech lat Her-
mann junior nieoczekiwanie stracił matkę, z którą był mocno związany uczuciowo. 
Strata ukochanej osoby wyryła głęboką skazę na jego psychice – zamknął się na dłu-
go przed światem zewnętrznym i z oporami poddawał się metodom wychowawczym. 
Z chwilą osiągnięcia stosownego wieku, wysyłany był przez zajętego interesami za-
wodowymi ojca kolejno do zamiejscowych, a później do zagranicznych szkół. Zgod-
nie z planami rodzica, po zakończeniu edukacji miał przejąć rodzinną firmę. Po nie-
spodziewanej śmierci ojca będącej w dużej mierze konsekwencją upadku i likwidacji 
własnego przedsiębiorstwa, dwudziestopięcioletni wówczas Hermann został zmu-
szony do samodzielnych poszukiwań drogi kariery zawodowej.
 Pierwsze próby, podjęte w branży farbiarskiej na terenie Saksonii, nie dały mu żad-
nej satysfakcji. Przemysł włókienniczy zupełnie go nie pociągał. Z pomocą przyszła 
starsza siostra i jej mąż – liczący się w Berlinie kupiec. Wspólnie znaleźli Herman-
nowi zatrudnienie w niewielkiej niemieckiej cementowni w Wilda. Tam odnalazł 
siebie. Wykonywana praca dawała mu prawdziwe zadowolenie.
 W 1887 roku przejął zarządzanie równie małą cementownią w Szymiszowie koło 
Strzelc Opolskich. Tam również poznał pannę Klarę Stockmann – przyszłą żonę. 
Związek małżeński zawarli w 1891 roku. Trzy lata później – 2 stycznia 1940 roku, 
jak wynika z mowy pożegnalnej Fritza Baumle podczas pogrzebu H. Senna w St. Gal-
len, przyjął ofertę pracy w miejscowości „położonej na krańcu świata, niebywale 
biednej i zaniedbanej…” – naszej Szczakowej. Objął stanowisko dyrektora tutejszej,  
rokującej duże nadzieje zawodowe, cementowni.
 W nowym środowisku musiał się chy-
ba poczuć niezbyt komfortowo, szczegól-
nie w pierwszych dniach. Języka polskiego 
nie znał zupełnie, nawet po kilkunastu latach 
nie zdradzał ochoty do porozumiewania się 
w nim, choć prawdopodobnie go rozumiał. 
Miejscowe zwyczaje były mu obce, a do tego, 
inaczej jak tubylcy, był absolutnym absty-
nentem, nie pil i nie palił.
 Hermann Senn był człowiekiem za-
mkniętym, okazującym uczucia bardzo po-
wściągliwie i głównie wobec najbliższych. Ko-
chał muzykę poważną i przyrodę – w Kronice 
szczakowskiej parafii jest wzmianka o napo-
minaniu założycieli cmentarza przed usu-
waniem z jego terenu starych, unikatowych 
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sosen. Można zaryzykować twierdzenie, że był pierwszym na naszym terenie 
obrońcą środowiska naturalnego, ekologiem, kiedy zaledwie nauka ta została na za-
chodzie zdefiniowana.
 W wykonywanej pracy zawodowej widział sposób na osobiste spełnienie. Per-
fekcyjnie dokładny, zorganizowany, a równocześnie energicznie wprowadzający no-
woczesne rozwiązania w zasięgu działania. Tuż po przybyciu do Szczakowej przystą-
pił do modernizacji fabryki. Czas od objęcia przezeń funkcji dyrektora do wybuchu 
i wojny światowej to lata nieznanego tu wcześniej przyspieszenia rozwoju całych 
Pieczysk. Przy projektowaniu pierwszych budynków i kolonii mieszkaniowych moc-
no zaznaczył swój udział będący bratem dyrektora Paul Senn.
 Brak znajomości języka polskiego skazywał dyrektora na korzystanie z po-
średnictwa innych pracowników w kontaktach ze społeczeństwem. W konsekwen-
cji powszechnie uważano, że inicjatorami wielu przedsięwzięć byli właśnie oni. 
Już u schyłku życia sam Senn relacjonował krewnym, że miał swój wkład w wytycza-
nie pierwszych ulic w Pieczyskach, uruchomieniu ujęcia wody pitnej z eksploatowa-
nych kamieniołomów, powołaniu konsumu, powstaniu szkoły, przedszkola, kościoła 
i cmentarza. Czy miał przyjaciół w Szczakowej trudno dziś dociec. Z całą jednak 
pewnością stwierdzić można, że kontakty towarzyskie utrzymywał z zamieszkałymi 
tu osobami pochodzenia austriackiego, czeskiego oraz innymi obcokrajowcami po-
rozumiewającymi się językiem niemieckim. Całkiem niezłe relacje łączyły go z miej-
scowym proboszczem, a także z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Kiedy 
w 1912 roku odwiedził parafię biskup adam Stefan Sapieha, uroczystą kolacją po-
dejmował go w swojej willi nie kto inny jak właśnie dyrektor Senn. Wspólnie z żoną, 
która przed zamążpójściem pracowała jako nauczycielka, organizował kursy języka 
niemieckiego. Można domniemywać, że nauka tego języka prowadzona w szkole po-
wszechnej w Pieczyskach (co, mimo zaleceń ówczesnych władz szkolnych rzadko 
udawało się w innych szkołach w rejonie Jaworzna) odbywała się głównie dzięki 
uporowi Sennów. Zresztą inicjatywy pani Klary nie skończyły się na tym jednym 
przedsięwzięciu. To ona była pomysłodawczynią i współorganizatorką Frauverien 
– stowarzyszenia pań posługujących się językiem niemieckim, które wzięło na siebie 
odpowiedzialność za organizowanie między innymi imprez towarzyskich i kultural-
nych oraz wspierało samotne i biedne kobiety.
 Wybuch i wojny światowej zdecydowanie wyhamował industrialne inicjatywy 
Hermanna Senna. Spadły zyski cementowni. Zaangażował się w działalność zawią-
zanego przez aktywistów „zawieszonych” organizacji – tg Sokół, Towarzystwo Szkół 
Ludowych, Frauverien – Komitetu ratunkowego Wojennego, któremu przewodził 
miejscowy proboszcz ksiądz Bachorz, a równie mocno zaangażowane w działal-
ność Komitetu były panie Hafnowa i Weberowa. Śmierć najstarszego syna i zwią-
zane z zakończeniem wojny wydarzenia w najbliższej okolicy złamały dyrektora. 
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On i jego żona, którzy z przedstawicielami żydowskiej społeczności współpracowa-
li na co dzień, nie rozumieli wybuchu „polskiego nacjonalizmu” uzewnętrznionego 
tu w tzw. Pogromie żydowskim. Senn nie pojmował też, jak to możliwe, że nagle 
załoga, której przedstawiciele przesyłali mu coroczne zapewnienia wdzięczności 
za troskę, uznała go za krwiopijcę godnego wypędzenia tam, skąd przyjechał. Opu-
ścił zatem dopiero co powstałą Polskę i udał się do rodzinnej Szwajcarii. Po krótkim 
pobycie gdzieś u podnóża alp osiadł na stałe w miejscowości Beregenz w austrii. 
Wystawił dom i stworzył piękny ogród. Choć sprawiał wrażenie, że nic poza przyro-
dą już go nie interesuje, przeżywał głęboko wszystkie wydarzenia polityczne na świe-
cie, a postęp technologiczny w szczególności. Żyjąc z dala od Polski, Szczakowej 
i Pieczysk, pilnie śledził rozwój „swojej” cementowni. Nie do uwierzenia, ale każde-
go roku otrzymywał od dawnego zaufanego pracownika relacje o sytuacji w fabryce 
i w mieście aż do 1938 roku, kiedy po zajęciu austrii przez hitlerowskie Niemcy 
opuścił swą cichą przystań nie godząc się z nowymi porządkami. Zmarł 31 grudnia 
1939 roku, pozostawiając wspaniale udokumentowany okres w naszych stronach.

1  Szczakowscy bracia…

 Czy jest coś szczególnego co łączy Wawel z Jaworznem? Okazuje się, że tak. Tym 
czymś jest pomnik T. Kościuszki na koniu ustawiony u podnóża katedry po i wojnie 
światowej. autorem rzeźby był Leonard Marconi, ale dzieło kończył jego asystent 
i powinowaty – antoni Popiel urodzony, trzeba trafu, w Szczakowej.
 rodzina Popielów pojawiła się w naszych stronach z chwilą objęcia przez gło-
wę rodziny stanowiska naczelnika C.K. Urzędu Cłowego. W Szczakowej. Musiało 
to nastąpić gdzieś z początkiem lat sześćdziesiątych xix wieku. Syn antoni przyszedł 
na świat 13 czerwca 1865 roku. Jego o dwa lata 
starszy brat urodził się jeszcze w Szczuczy-
nie. Obaj spędzili dzieciństwo w Szczakowej 
i wszystko wskazuje na to, że w tutejszej szkole 
trywialnej rozpoczynali naukę. Kontynuowa-
li ją już w Brodach koło Lwowa gdzie znaleźli 
się po kolejnym przeniesieniu służbowym ojca. 
O matce chłopców wiemy na dzień dzisiejszy 
tylko tyle, że nazywała się z domu Stanicek 
i na imię miała… antonina.
 Tadeusz został w roku 1876 przyjęty 
do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych gdzie, 
po kolejnych kursach u różnych bardziej lub 
mniej uznanych mistrzów pędzla, trafił wreszcie 
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w 1881 roku na Oddział Kompozycyjny (tzw. Majsterschule) kierowany przez sa-
mego Jana Matejkę. Wszyscy kolejni nauczyciele malarskiego rzemiosła dostrzegali 
u ucznia nieprzeciętny talent. Matejko starał się nawet o przyznanie Tadeuszowi 
stypendium w ówczesnym Wydziale Krajowym. Po licznych sukcesach na wystawach 
sztuki, między innymi Salonie Paryskim, kontynuował studia w Wiedniu i Mona-
chium. Jego naścienne malowidła zdobią liczne kościoły i pałace w całej europie 
od Petersburga i Moskwy zaczynając, na Padwie kończąc. Najbliżej Jaworzna prace 
Tadeusza Popiela oglądać można w krakowskim kościele Franciszkanów (zdobienia 
w nawie głównej oraz mozaika św. Franciszka w absydzie na ścianie zewnętrznej).
 Zmarł w Krakowie 22 lutego 1913 roku. Za życia był malarzem cenionym 
i płodnym. Choć pozostawił po sobie wiele prac olejnych (portrety, pejzaże, sceny 
historyczne), fresków i witraży, prekursorem w sztuce jednak nie był. Z czasem zo-
stał zapomniany. Dziś, dzieła jego znów zaczynają się pojawiać na aukcjach sztuki. 
Pochowany jest na cmentarzu rakowickim.
 Młodszy z braci Popielów, wspomniany na wstępie antoni szedł wydeptaną przez 
Tadeusza ścieżką. Nie dokończywszy nawet rozpoczętego we Lwowie gimnazjum, 
zapisał się do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1882. i on pierwsze kroki 
w sztuce stawiał pod okiem Władysława Łuszczkiewicza oraz izydora Jabłońskiego. 
Dopiero później było inaczej. Trafił do Walerego Gadomskiego. Między latami 1885 
a 1888 przebywał w Wiedniu. W tamtejszej akademii Sztuk Pięknych pobierał na-
uki u Hellera, a także u Koniga. Po krótkiej podróży po europie wrócił do Krakowa. 
rzeźby jego autorstwa pojawiały się na kolejnych wystawach Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych.
 Z Krakowa przeniósł się antoni wkrótce do Lwowa zostając asystentem profe-
sora Leonarda Marconiego na Politechnice Lwowskiej, w pracowni rysunku i mode-
lowania. Po śmierci teścia (w roku 1895 ożenił się z Marią Cyprianą Marconi) zajął 
jego miejsce i pozycję.
 Był równie jak brat pracowity. Najwięcej dzieł zostawił we Lwowie. Warto wiedzieć, 
że spod jego ręki wyszły: alegoryczna grupa Sprawiedliwość przeznaczona do westybu-
lu Pałacu Sprawiedliwości, grupa Sława, Muzyka i Poezja na frontonie teatru miejskiego 
i wreszcie 21 metrowej wielkości pomnik a. Mickiewicza. W Krakowie oglądać moż-
na popiersie Henryka rodakowskiego umieszczone na gmachu Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych od strony Plant. On też jest autorem pomnika Kornela Ujejskiego 
w Szczecinie (trafił tam dopiero po wojnie przeniesiony z Lwowa), pomnika adama Mic-
kiewicza w Krynicy, Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie, licznych popiersi ludzi polskiej 
nauki i kultury, figur religijnych w różnych miejscowościach Polski i dzisiejszej Ukrainy.
 Osłabiony chorobą, której nabawił się w Chicago podczas prac nad pomnikiem 
Kościuszki, zmarł po powrocie do Polski w Lubieniu, gdzie poddawany był leczeniu 
7 lipca 1910 roku. Pochowany jest na cmentarzu Łyczakowskim.
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1  Dwaj Hugoni

 inżynier górniczy Hugon Kowarzyk trafił do Jaworzna najprawdopodobniej 
w roku 1892, kiedy to miejscowymi kopalniami węgla zarządzał w imieniu wiedeń-
skiej spółki właścicielskiej dyrektor rudolf Grundig. Dwa lata później jego obowiąz-
ki przejął Maurycy Katser, u boku którego Hugon zajmował stanowisko inspektora 
górniczego (dziś powiedzielibyśmy – naczelnego inżyniera).
 Nie wiemy dziś jeszcze gdzie zdobywał wykształcenie i doświadczenie, ale pew-
nym jest, że już wówczas musiał być doskonale zapowiadającym się fachowcem. 
Był aktywnym członkiem Towarzystwa Górniczego w Krakowie zrzeszającego naj-
lepszych specjalistów w branży.
 Urodził się 15 lutego 1864 roku, prawdopodobnie w pobliskiej Sierszy. W Ja-
worznie otrzymał mieszkanie w parterowym domu stojącym do dziś u zbiegu ulic 
Grunwaldzkiej i Zacisze. Nazwisko panieńskie żony (Bożena Spacek), osoby wy-
kształconej, o wyraźnie widocznych cechach odmienności kulturowej, pozwala snuć 
domysły o czeskim pochodzeniu, a także o ewentualnych związkach męża z którąś 
uczelnią górniczą w tamtych stronach.
 Państwo Kowarzykowie wychowali w Jaworznie troje dzieci własnych (Hugona, 
antoninę i Władysławę – z czasem żonę dyrektora kopalń inżyniera Władysława 
Zechentera) oraz przygarniętą sierotę – Stanisławę. Chociaż dochody inspektora nie 
były małe, dzieci przyzwyczajane były do życia w warunkach skromnych, do wyrze-
czeń, do codziennego wykonywania nałożonych obowiązków.
 Hugon Kowarzyk był człowiekiem pogod-
nym, ale zarazem surowym i wymagającym. 
Oceny swoje wygłaszał dobitnie i, jeśli trzeba 
było, prosto w oczy. istnieje co najmniej kil-
ka pisemnych dowodów, że presji z zewnątrz 
nie poddawał się. aż do owego pamiętnego 
wydarzenia w 1919 roku, kiedy to podczas 
strajku pracownicy kopalni usiłowali wrzu-
cić go do szybu obwiniając za wszystkie nie-
korzystne decyzje dyrekcji i rady nadzorczej. 
To było dla niego, także dla rodziny, a szczegól-
nie córki antoniny, która płacząc i modląc się, 
z różańcem w ręku, szła za tłumem wlokącym 
ojca od budynku dyrekcji ku szybowi zlokalizo-
wanemu na terenie dzisiejszej kopalni Piłsudski, traumatyczne przeżycie. Plotkarskie 
opowieści zrodzone wówczas oraz prasowe relacje z wydarzeń sprawiły, że jaworznia-
nie zapomnieli o licznych dla miasta i kraju zasługach Hugona Kowarzyka.
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 Wspomniałem w poprzednim numerze, że Hugon Kowarzyk był jednym 
z pierwszych członków i działaczy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Jaworz-
nie. Druhowie z organizacji musieli mieć do niego wielkie zaufanie powierzając mu 
w pewnym okresie funkcję przewodniczącego Komisji rewizyjnej. Nie zapominaj-
my, że w tamtych latach Sokół był rozsadnikiem inicjatyw kulturalnych i, co może 
jeszcze ważniejsze, szkołą wychowania patriotycznego.
 Kiedy wiosną 1918 roku na terenie Jaworzna i okolicy ukrywało się przed 
żandarmerią wojskową ponad dwustu legionistów – dezerterów z armii austriac-
kiej i rosyjskiej, wśród członków spontanicznie utworzonego Komitetu Obywa-
telskiego do spraw opieki nad nimi znalazł się również starszy inspektor – Hugon 
Kowarzyk. To za jego, między innymi, wiedzą i przyzwoleniem, ukrywano przez 
tydzień w starej podziemnej stajni upadowej Zacher kilkudziesięciu zbiegów. 
On też był najlepiej zorientowanym, którzy z legionistów pracujących w kopalni 
posługują się fałszywymi dokumentami.
 inżynier Hugon Kowarzyk był niekwestionowanym autorytetem w branży gór-
niczej. W odbudowywanych i modernizowanych, po serii katastrof w roku 1902 
kopalniach Fryderyk-August i Rudolf, wprowadził szereg nowatorskich rozwiązań 
technicznych. On był pomysłodawcą i realizatorem między innymi: wywozu w chod-
nikach na żelaznej kolejce za pomocą liny wiszącej u góry, z nieprzerwanym biegiem 
oraz automotorycznego wywozu łańcuchem. Wcześniej uratował kopalnie przed za-
topieniem tworząc wyjątkowo skuteczny system odwodnienia zalewanych wyrobisk. 
Doceniając doświadczenie zawodowe inspektora, właściciele spółki już po jego przej-
ściu na emeryturę podpisali z nim pięcioletnią umowę na doradztwo techniczne.
 Hugon Kowarzyk – senior, pracował i mieszkał w Jaworznie 28 lat. W roku 1920 
opuścił miasto przenosząc się do Krakowa. Tam też zmarł po ii wojnie światowej.
 W Jaworznie, jak już wcześniej wspomniałem, urodził się syn państwa Kowa-
rzyków – Hugon Wendelin Stefan Kowarzyk. Wydarzenie miało miejsce dokładnie 
10 grudnia 1906 roku. Hugon junior edukację rozpoczął na miejscu. Nie jest wyklu-
czonym, że pobierał również naukę w elitarnej wówczas szkółce z niemieckim języ-
kiem wykładowym, wszak oboje rodzice doskonale nim władali. Szkołę ponadpodsta-
wową – jakbyśmy dziś napisali – ojcowie wybrali mu z dala od Jaworzna, w maleńkim 
galicyjskim miasteczku – Chyrowie. Liczący wtedy 3,5 tysiąca mieszkańców (900 na-
rodowości polskiej, 500 ukraińskiej, 1900 żydowskiej) Chyrów słynął głównie z kon-
wiktu. Przyklasztorna szkoła prowadzona przez jezuitów zapewniała naukę i miesz-
kanie 500–600 wychowankom. W okolicy słynęła także z racji posiadania wspaniałej 
sali teatralnej na 1000 miejsc. Nic dziwnego, że odwiedzały ją często teatry objazdowe. 
W warunkach surowej dyscypliny kształtował się tam charakter naszego bohatera.
 Nie znamy jeszcze dokładnie młodzieńczej karty jego życiorysu, wiemy natomiast 
z całą pewnością, iż w pewnym momencie opuścił konwikt i pieszo wrócił do Jaworzna. 
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Mogły to być ostatnie lata i wojny lub czas wojny polsko-ukraińskiej. Wiemy też,  
że uczestniczył krótko u boku ojca w życiu tg Sokół, a nawet pracował w kopalni.
 Po zdobyciu świadectwa dojrzałości Hugon Kowarzyk – junior rozpoczął studia 
w Krakowie na Wydziale Lekarskim uj. Był studentem pracowitym, ale też wybitnie 
uzdolnionym. W roku 1930 był już posiadaczem tytułu doktora wszech nauk lekar-
skich, a w 1939 obronił pracę habilitacyjną o przydługim tytule: Badania nad pocho-
dzeniem, własnościami i znaczeniem fizjologicznym cholinosterazy krwi.
 W latach okupacji prowadził w Krakowie prywatną pracownię analiz medycz-
nych. Po wyzwoleniu wyruszył na Ziemie Zachodnie. Osiadł we Wrocławiu i uczest-
niczył w tworzeniu Uniwersytetu Wrocławskiego, a dokładnie wydziału medycznego. 
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1945. Pięć lat później pracował 
już na wrocławskiej akademii Medycznej, gdzie też w roku 1957 doczekał się tytułu 
profesora zwyczajnego.
 Kilkanaście lat był kierownikiem Za-
kładu Patofizjologii instytutu immunologii 
i Terapii Doświadczalnej Polskiej akademii 
Nauk. Przez wiele lat przewodniczył też Ko-
misji Podstawowych Nauk Medycznych pan. 
Za wybitne osiągnięcia w badaniach nad krze-
pliwością krwi, wektorowymi badaniami pola 
elektrycznego serca człowieka, oraz badania 
cytostatyczne był wielokrotnie wyróżniany 
i nagradzany. Co charakterystyczne dla jego 
osobowości – nigdy nie przywłaszczał sobie 
wyników badań uzyskanych podczas prac 
zespołowych. W trakcie przygotowywania 
przez wychowanków bibliografii prac profe-
sora, głównym jego życzeniem było, by nie 
pominąć przypadkiem wkładu współautorów. Hugonowi Kowarzykowi – juniorowi 
towarzyszyła wiernie przez wiele lat, we wszystkim co robił, żona Zofia (de domo 
– Wołkówna) także lekarz, nauczyciel akademicki i naukowiec. Profesor dr Hugon 
Kowarzyk zmarł we Wrocławiu 7 marca 1985 roku.

1  Mościckiego związki z Jaworznem.

 W roku 1912, na zaproszenie Politechniki Lwowskiej, dr ignacy Mościcki opuścił 
gościnną Szwajcarię i przyjechał wraz z rodziną do Lwowa. Pracę dla kraju uważał 
za najważniejsze zadanie. Już rok wcześniej założył w Szwajcarii z kilkoma przy-
jaciółmi towarzystwo mające na celu eksploatację przypadających Polsce patentów. 
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Sam (a w ślad za nim kilku innych naukowców polskiego pochodzenia) sprzedając 
zachodnim odbiorcom swoje patenty zawsze wyłączał z nich tereny ziem polskich. 
Powołanemu towarzystwu oddawał prawa do swych patentów. Dochody od nich 
przeznaczane były na rozwój polskiej nauki. Po otrzymaniu tytułu profesora zwy-
czajnego przejął obowiązki dziekana Wydziału Chemii. Kierował Katedrą Techno-
logii Nieorganicznej i elektrochemii Technicznej Politechniki Lwowskiej. Szybko 
zorganizował od podstaw instytut elektrochemiczny. Tam to właśnie przygoto-
wał plany budowy fabryki kwasu azotowego dla Miluzy i fabryki żelazocyjanków 
w Borach koło Jaworzna. Koncepcję budowy jaworznickiej fabryki zaczął obmyślać 
w 1915 roku wraz z zaprzyjaźnionym doktorem Stefanem Ossowskim. Według 
wstępnych założeń miała ona składać się z dwu głównych części: kwasowej i cyjano-
wej. Pierwsza miała wytwarzać kwas azotowy, druga cyjanowodór zmydlany do amo-
niaku, łączony z kwasem w azotan amonowy do produkcji nawozów sztucznych. 
Powołana w 1916 roku Spółka akcyjna Azot zaczęła realizować budowę rok później. 
Po dwu latach stały już pierwsze obiekty.
 Czas był wyjątkowo trudny. Trwała wojna światowa. Wszystko było skompliko-
wane i nie do końca przewidywalne. Żona prof. ignacego Mościckiego, Michalina 
z Czyżewskich, z chwilą wybuchu wojny, dla bezpieczeństwa udała się do rodziny 
w Kongresówce, dwu synów było w Legionach Polskich.
 Spotkali się w 1918 roku na terenie Jaworzna. Zamieszkali na Starej Hucie. Mi-
chalina, synowie legioniści – Józef (w Polsce odrodzonej dyplomata) i Franciszek 
(później wspaniale zapowiadający się chemik, zmarły przedwcześnie w roku 1927), 
wraz z nimi przyszły zięć i dyrektor „azotki” – inż. Tadeusz Zwisłocki. Profesor krążył 
między Jaworznem i Lwowem. Tu nadzorował montaż urządzeń w fabryce i chyba 
też czuwał nad bezpieczeństwem, ukrywających się pod fałszywymi papierami wśród 
jej pracowników, dezerterów z armii austriackiej i rosyjskiej. Właśnie wiosną tego 
roku do Jaworzna trafiło około dwustu byłych legionistów z Batalionu rezerwowego 
Legionów Polskich stacjonującego w miejscowości Dołżby koło Skolego. Na wiado-
mość o przejściu na stronę rosyjską Polskiego Korpusu Posiłkowego brygadiera Józe-
fa Hallera, czmychnęli słusznie przewidując aresztowania. W Jaworznie zaopiekował 
się nimi powołany spontanicznie Komitet Obywatelski złożony z najdostojniejszych 
w mieście person, wśród których znaleźli się: jedyny aptekarz, burmistrz, ksiądz ka-
techeta, naczelnik sądu, kierownictwo kilku kopalń i zakładów. Znaleziono dla nich 
zakwaterowanie i pracę.
 Grupa zatrudnionych przy budowie fabryki chemicznej była największa. Nadzór 
opiekuńczy z ramienia ko sprawował nad nią zespół pod kierownictwem Michaliny 
Mościckiej i żony ówczesnego dyrektora fabryki doktora K. Sulikowskiego – przyja-
ciela naszego profesora jeszcze z lat pobytu we Fryburgu.
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Działania wojenne, jak już wspomniałem, nie służyły realizacji planów s.a. Azot. Zmie-
niały się kursy walut, kulał transport, zagranicznych dostawców urządzeń zasadnie po-
dejrzewano o sabotaż.
 W Polsce wyzwolonej, niepodległej, też zrazu nie było łatwo. Fabryka przecho-
dziła chwile ciężkie. Po odzyskaniu części Śląska wraz z Chorzowem, a w nim du-
żych, niemal ukończonych przez Niemców zakładów przygotowanych do produkcji 
nawozów sztucznych, stracił sens główny cel spółki Azot. Naukowcy z rady Za-
wiadowczej (ignacy Mościcki, Stefan Ossowski, J. Nowak i inni) szukali rozwiązań 
dobrych zarówno dla rozwijającego się zakładu, jak też dla bezpieczeństwa odzyska-
nego państwa. Dzięki kontaktom z wojskiem zrodziła się myśl zbudowania, obok 
dysponującej potrzebnymi surowcami jaworznickiej fabryki, wytwórni lontów i ma-
teriałów wybuchowych. Powstała ona i rozwijała się ze zmiennym szczęściem.
 W drugiej połowie 1922 roku prof. dr i. Mościcki zjawiał się w Jaworznie wielo-
krotnie. Wpierw usiłował zdiagnozować niedomagania sprowadzonych za pośrednic-
twem czeskiej firmy Škoda generatorów wysokich napięć, naprawianych nieskutecznie 
przez producenta w ramach gwarancji nieomal dziesięć miesięcy. Po ustaleniu przy-
czyny, osobiście nadzorował prace naprawcze wykonywane przez zakładowych fa-
chowców. Ponieważ w tym czasie przy fabryce funkcjonowało już kasyno inżynierskie 
(robotnicze także), a do dyspozycji ważniejszych gości stały pokoje gościnne, tym ra-
zem profesor najprawdopodobniej korzystał z nich, podobnie zresztą, jak korzystał 
z usług miejscowego przedsiębiorstwa transportowego (dziś powiedzielibyśmy tak-
sówkowego). Do Lwowa, Krakowa i Chorzowa woził go zawsze ten sam kierowca. 
Ostatni pobyt ignacego Mościckiego w Jaworznie, wtedy już Prezydenta rzeczy-
pospolitej Polskiej, miał miejsce 5 października 1927 roku. 
Przybył na zaproszenie Związku Byłych Legionistów Pol-
skich, by swą obecnością uświetnić uroczystość poświęcenia 
sztandaru miejscowego koła. Uroczystość poprzedziło nabo-
żeństwo celebrowane przez księdza prałata Skoczyńskiego. 
Po jej zakończeniu, Prezydent w otoczeniu przedstawicieli 
władz wyższych związku i władz miejskich odebrał defila-
dę. Później, wraz z małżonką odwiedził dzieci najbliższego 
przedszkola przy ulicy Królowej Jadwigi. Wieczorem w gwareckim kasynie wziął 
udział w uroczystym bankiecie.
 Jak powszechnie wiadomo ignacy Mościcki opuścił granice Polski we wrześniu 
1939 roku. internowany na terenie rumunii, po zrzeczeniu się prezydentury i inter-
wencji ówczesnego prezydenta usa F.D. roosevelta wyjechał do Szwajcarii 25 grudnia 
tego samego roku. Zamieszkał we Fryburgu gdzie zaczęła się jego naukowa i zawodo-
wa kariera, a którego był honorowym obywatelem. Kilka miesięcy później przeniósł 
się do Genewy i, zmuszony brakiem środków, podjął pracę w Laboratorium Chemicznym 
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Hydro-Nitro. Mniej więcej w tym samym czasie zaczął pisać wspomnienia. Ostatnie 
miesiące życia, schorowany i opuszczony, spędził w podgórskiej wiosce Versoix koło 
Lozanny. Zmarł rankiem drugiego października 1946 roku. Pochowany został na miej-
scowym cmentarzu. Za nagrobek ma zwykły drewniany krzyż z inicjałami i.M.
 Jaworznianie, dla jego zasług dla miasta nazwali jeszcze przed wojną ulicę bie-
gnącą prościutko od centrum ku fabryce Azot aleją Mościckiego. Choć nie zdążono 
jej utwardzić, z obu stron obsadzono ją najmodniejszym wówczas w ogrodnictwie 
gatunkiem akacji o charakterystycznym kopulastym pokroju korony. Niemcy z na-
staniem okupacji zmienili nazwę na akazienallee. Po wyzwoleniu nie przywrócono 
jej pierwotnej nazwy.
 W latach ostatnich Jaworzno ponownie przyznało mu ulicę. inną.

1  Poza Jaworznem…

 Jaworznianie z całą pewnością nie podejrzewają nawet, co też mogło w okre-
sie przedwojennym łączyć ich miasto z położoną na żywiecczyźnie Milówką. 
Mieszkańcy tej uroczej miejscowości wiedzą być może na ten temat nieco wię-
cej, ale czy na pewno? Dzisiaj – wiadomo – łączy Golec Orkiestra, pojawiająca 
się od czasu do czasu przed halą naszego mckis. Warto zatem przywołać z odległej 
przeszłości pewną postać.
 Urodził się 30 maja 1882 roku w Jaworznie, w rodzinie o (gdzieżby inaczej 
być mogło) górniczych tradycjach. Na temat dzieciństwa naszego bohatera niewiele 
możemy dziś powiedzieć. Wiemy jedynie, że ukończył tu szkołę ludową. Później 
odnajdujemy go już w Krakowie, gdzie w roku 1903 kończył seminarium nauczyciel-
skie. Pierwszą pracę znalazł prawdopodobnie jeszcze w tym samym roku w czterolet-
niej szkółce w Milówce właśnie! energia i pojawiające się nowe trendy w środowisku 
skłoniły młodego nauczyciela wpierw do włączenia się w działalność Towarzystwa 
Szkół Ludowych, a już w 1905 roku do zakładania w najbliższej okolicy (Milów-
ka, Żywiec, Jeleśnia, Sucha) ogniw pierwszej w Galicji organizacji skupiającej na-
uczycieli – Krajowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W tym samym czasie stał 
się aktywnym działaczem Stronnictwa Ludowego, a istniało takowe tylko w Galicji 
do roku 1903, później Polskiego Stronnictwa Ludowego, a po kolejnych przemia-
nach tej partii – psl Piast.
 W 1910 roku założył Spółdzielnię Składnicę Kółek rolniczych. W dwa lata po-
tem został wybrany na członka rady Powiatowej w Żywcu. Nie ostudził jego zapału 
nawet wybuch i wojny światowej. W czasie jej trwania organizował nie tylko obywa-
telskie komitety do spraw niesienia pomocy ludności, ale zdążył także założyć Kasę 
raiffeisena. W roku 1916 oprowadził do powstania w Milówce i pobliskiej Kamesz-
nicy Kas Stefczyka, wkrótce także Banku Spółdzielczego i Kasy Spółdzielczej.



79

 Pierwsze lata w odrodzonej Polsce przyniosły kolejne wyzwania. Podjął je, 
jak zawsze zdecydowanie. W 1918 roku przy bardzo silnej konkurencji (szesnastu 
kandydatów do jednego fotela!) wygrał konkurs na kierownika ciągle jeszcze czte-
roklasowej miejscowej szkoły. Natychmiast podjął też dzieło przeorganizowania 
jej na siedmiolatkę. Już jesienią dzieci mogły realizować program w nowym syste-
mie. Jakby mało mu było zajęć – wystartował w wyborach do pierwszego w nowej 
politycznej rzeczywistości parlamentu. Z dobrym skutkiem. Został posłem Sejmu 
Ustawodawczego z ramienia psl Piast. Mieszkańcy powierzyli mu wkrótce także 
stanowisko naczelnika gminy.
 W roku 1920 zorganizował przy „swojej” szkole dożywianie dla wychowan-
ków. Objęła ta akcja imponującą, jak na owe czasy, liczbę 230 uczniów. W 1921 za-
inicjował budowę drugiego budynku szkolnego. Finansowała roboty wspomnia-
na już wcześniej Składnica Kółek rolniczych. Lata trzydzieste, lata rządów 
sanacyjnych, przyniosły mu sporo upokorzeń, ale nie złamały go. Został usunię-
ty ze stanowiska wójta. Jedynie Kasie raiffeisena przewodniczył nieprzerwa-
nie aż do wybuchu ii wojny światowej. W latach okupacji hitlerowskiej włączył 
się do ruchu oporu, działał w ak.
 Po wyzwoleniu wrócił ponownie na stanowisko wójta Milówki. Zmarł w roku 1962.
Ten niestrudzony społecznik rodem z Jaworzna nosił nazwisko Feliks Koczur.
 Przywołałem powyższy przykład, podobnie jak kilka innych we wcześniejszych 
numerach, nie po to, by zrodzonych w Jaworznie wychwalać jedynie, ale unaocz-
nić, że mieliśmy i mamy wśród siebie osoby wybitnie uzdolnione, ambitne i twórcze, 
podobnie, jak społeczności wielu innych miejscowości. Po prostu standard. Każda 
z nich miała prawo, a nawet obowiązek opuścić w pewnym momencie Jaworzno 
w poszukiwaniu lepszych warunków kształcenia, rozwijania talentu, wreszcie sto-
sownego do przejawianych ambicji pola działania.
 Pewnie napiszę teraz coś mało sympatycznego, ale niech tam! Jest coś, co nas 
– jaworznian dość paskudnie różni od bliższych i dalszych sąsiadów. My, chętnie 
zapominamy o naszych uzdolnionych krajanach. Jeśli zaś pojawią się nie wśród naj-
bliższej rodziny a publicznie, uruchomimy najgłębiej drzemiące w nas pasje, by do-
konania i zasłużony rozgłos tych osób pomniejszyć. Nic zatem dziwnego, że na-
uczeni przykrym doświadczeniem, nawet nie zawsze własnym, niechętnie przyznają 
się do miejsca pochodzenia. Podobnie niechętnie pomagają i doradzają w zakresie 
swych kompetencji krajanom zajmującym decyzyjne stanowiska w mieście.
 Jeśli na wstępie postawiłem pytanie, co łączy nasze miasto z Milówką, niech 
mi będzie też wolno zadać kilka innych podobnych i przypomnieć postacie histo-
ryczne jedynie odwiedzające Jaworzno. Niech to będzie zadanie dla czytelników.
 Kim był i co wspólnego miał z Jaworznem urodzony koło Wadowic, a osiadły 
w wieku dojrzałym w Krakowie ignacy Krieger?
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 Jakie związki łączyły największe dzielnice współczesnego miasta (Śródmieście 
i Szczakową) z Chaimem Herstalem i kto to był?
 Czy są podstawy, aby łączyć nazwisko Kolberg z naszą okolicą? Dla ułatwienia 
dodam, że chodzi o rodzonego brata słynnego Oskara – właściciela aż trzech imion: 
Wilhelma Karola adolfa. Żeby zaś sprawę zagmatwać wplączę w to wszystko znaną 
budowlę hydrotechniczną – Kanał augustowski…
 Co łączyło wykładowcę Politechniki Lwowskiej profesora doktora Tadeusza 
Franciszka Kuczyńskiego z fabryką Azot s.a.?
 Życzę udanych poszukiwań odpowiedzi.

1  Z Jaworzna w świat.

 Tylko nieliczni jaworznianie są w stanie wskazać miejsce u zachodniego krańca 
terenu dzisiejszego zakładu Organika-Azot, gdzie stały zabudowania młyna gospo-
darczego Łypów. Okres jego świetności przerwał wybuch ii wojny światowej i nie-
miecka okupacja.
 Mocno zakotwiczona w historii naszego miasta rodzina gospodarowała młynem 
i kawałkiem nadprzemszańskich łąk od prawie dwustu lat. Z tego miejsca wywodzi 
korzenie wiele miejscowych, pięknie i często tragicznie zapisanych w patriotycznych 
tradycjach narodu polskiego, rodzin. Może ktoś kiedyś wydobędzie je z mroku nie-
pamięci. Doprawdy warto.
 Ja pragnę dziś przypomnieć sylwetkę jednego z członków rodu – człowieka, 
który na dalekich kontynentach poszukiwał miejsc dla polskiego, zorganizowanego, 
osadnictwa. Franciszek Łyp, bo o nim rzecz będzie, urodził się we wspomnianym 
już młynie 7 kwietnia 1888 roku. Matką była anna z Jaworów – druga żona ojca, 
także Franciszka. Pochodziła ze Starego Sącza. Urodziła siedmioro dzieci: trzy córki 
i czterech synów.
 edukację rozpoczął młody Franciszek w szkole 
ludowej. Po trzech latach rodzice zapisali go do jedy-
nej w Jaworznie szkoły z niemieckim językiem wykła-
dowym. Prawdopodobnie była to tzw. szkoła Wintera 
(od nazwiska nauczyciela). W roku 1901 trafił do Kra-
kowa, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum św. anny. 
W Krakowie ujawniły się jego zainteresowania sporto-
we i turystyczne. Wyróżniał się nie tylko na lekcjach 
gimnastyki, grał również w piłkę nożną, ćwiczył w To-
warzystwie Gimnastycznym Sokół. Ukończywszy szko-
łę średnią egzaminem maturalnym, ze świadectwem 
dojrzałości zgłosił się ochotniczo do odbycia służby 
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wojskowej. Po roku spędzonym w austriackiej jednostce artyleryjskiej uzyskał, jako 
kadet stopień ogniomistrza. W roku 1910 podjął studia na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. Brak środków materialnych zmusił go do przejścia na system eksternistyczny. 
Wrócił do rodzinnego domu w Jaworznie, by pracą w ojcowskim młynie, a nocami 
przy obsłudze wagi na kopalni Sobieski, zdobywać potrzebne finanse. Dzięki takie-
mu wysiłkowi udało mu się zaliczyć trzy semestry na wydziale prawno-politycznym. 
Niestety, pogarszająca się sytuacja materialna zmusiła go do szukania korzystniej-
szego rozwiązania. Postawił na krakowską akademię Handlową. Po ukończeniu 
rocznego kursu dla abiturientów szkół średnich, znalazł zatrudnienie w izbie Ob-
rachunkowej w Krakowie.
 Pół roku przed wybuchem i wojny światowej, Franciszek zdecydował się opuścić 
strony ojczyste. Przez Bremę wyruszył do Brazylii. Zatrzymał się w polskiej kolonii. 
Pierwszą pracę znalazł w wiejskiej szkółce. Z czasem, po nieciekawych doświadcze-
niach przy karczowaniu własnej działki w puszczy, zatrudnienie znalazł w polskim 
gimnazjum w Marechal Grossa i został na dwa lata jego kierownikiem. Po tym czasie 
rozpoczął wędrówkę po Brazylii.
 Kilkakrotnie zmieniał wykonywany zawód i miejsca pobytu. Był handlowcem, 
nauczycielem języka polskiego, instruktorem oświaty rolniczej, mierniczym przy 
budowie kolei. W roku 1919 wrócił do znanego już sobie Ponta Grossa obejmując 
redakcję polskiego tygodnika Świt wspierającego polskie wysiłki niepodległościowe. 
rychło też podjął energicznie współpracę z Konsulatem Polskim w Kurytybie. Po-
magał konsulowi Kazimierzowi Głuchowskiemu nawiązywać kontakty ze znanymi 
sobie kolonistami polskimi, był doskonałym przewodnikiem po najbardziej odległych 
zakątkach Parany. Wspólnie z dwoma innymi Polakami doprowadził do powstania 
kolonii amolafaca. W latach 1925–1926 z powodzeniem prowadził działalność han-
dlową w Sao Paulo i rio de Janeiro.
 Z końcem roku 1926, dopingowany przez konsula wrócił do Polski. Na krótko 
zamieszkał w Warszawie. Już w styczniu następnego roku widzimy go w Konsulacie 
rzeczypospolitej Polskiej w rotterdamie. Po kilkunastu miesiącach pracy wrócił po-
nownie do Warszawy. Podjął działalność w Związku Pionierów Kolonialnych – or-
ganizacji usiłującej regulować fale ówczesnej masowej emigracji na inne kontynenty, 
głównie do obu ameryk i afryki.
 W grudniu 1928 roku wyruszył Franciszek Łyp na czele ekspedycji Naukowego 
instytutu emigracyjnego do angoli, by zbadać na miejscu możliwość polskiego 
tam osadnictwa. Niejako po drodze odwiedził Wyspy Zielonego Przylądka, Wyspy 
Książęce i Gwineę. Do Polski wrócił w połowie 1929 roku. Wyniki działań ekspe-
dycji zrelacjonował w książce – sprawozdaniu pod tytułem Wysoki Płaskowyż Angoli. 
W zasadzie wykluczał w niej szanse osadnictwa polskiej biedoty. Warunkiem udane-
go przedsięwzięcia było posiadanie dużych pieniędzy.
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 Widząc pogarszającą się sytuację gospodarczą kraju i niewielkie szanse znale-
zienia atrakcyjnego zarobkowo zatrudnienia jesienią tegoż roku wyjechał do Gdyni. 
Pracował w biurze przedsiębiorstwa budowlanego. Kiedy kryzys dosięgnął i to mia-
sto, wrócił do Warszawy. Jako działacz Ligi Morskiej i Kolonialnej (był aktywny 
w jej Zarządzie Głównym), wygłosił na terenie całego kraju ponad sto odczytów 
na tematy związane z emigracją i problemów z nią związanych. Napisał też i wydał 
w 1930 roku, pod auspicjami Naukowego instytutu emigracyjnego, pierwszą chyba 
polską monografię Brazylii pod tytułem: Brazylia. Kraj, ludzie, stosunki. Od tego 
też roku prowadził w miesięczniku Morze dział pt.: Przegląd kolonialny.
 Za wcześniejszą działalność wśród polonii brazylijskiej otrzymał Krzyż Niepod-
ległości. Za całą swą pracę społeczną – order Odrodzenia Polski Polonia Restituta. 
W 1931 roku, dokładnie 5 września, wziął ślub z poznaną w zg Ligi Morskiej i Ko-
lonialnej Marią Tezlaff. Po dwu latach przyszło na świat jedyne dziecko – syn Boh-
dan. W roku 1935 cała rodzina przeniosła się do Gdyni, która zaczynała wspaniale 
prosperować. Pracę otrzymał Franciszek Łyp w Żegludze Polskiej. Został naczelni-
kiem do spraw intendentury statków. Na stanowisku tym przepracował do wybuchu 
ii wojny światowej.
 Po otrzymaniu przydziału mobilizacyjnego (naczelnik cenzury!) odesłał żonę 
wraz z synem do rodziny małżonki w Łowiczu. Po zajęciu Wybrzeża przez Niemców 
został aresztowany i prawdopodobnie podzieliłby los inteligencji z tego terenu, gdyby 
nie pomoc długoletniej służącej – Kaszubki. Dzięki znajomościom udało jej się wy-
rwać chlebodawcę z rąk okupanta. Z końcem października 1939 roku Franciszek 
połączył się szczęśliwie z rodziną.
 W latach okupacji raz jeszcze trafił na krótko do Warszawy – musiał się poddać 
operacji. Do wyzwolenia przebywał z rodziną w Łowiczu, a od 1945 roku na Śląsku. 
Wpierw w Katowicach, a od 1947 roku w Gliwicach. Po przejściu na emeryturę z Gli-
wickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego zamieszkał w Brwinowie koło War-
szawy w domku z ogrodem, który sobie wymarzył. Zmarł 21 września 1971 roku.
 
1  Kibard

 Pisano już o nim w naszej prasie. Do druku przygotowywane jest obszerniejsze 
studium biograficzne. Warto jednak raz jeszcze przypomnieć tę postać, ponieważ 
zasłużyła, jak zresztą jeszcze kilka innych, by jej imieniem nazwać w Jaworznie jakąś 
ulicę, plac czy jakikolwiek inny ważny obiekt. My jaworznianie nie kochamy tych 
spośród bliźnich, którym powiodło się w życiu, zrobili kariery naukowe, artystyczne. 
iluż to mieszkańców naszego grodu uhonorowaliśmy? Chcę wierzyć, że to się zmieni. 
Temu ma przecież służyć wydobywanie z niebytu postaci, które nie istnieją w historii 
powszechnej naszego kraju lub zostały dawno zapomniane, ponieważ rodzinna miej-
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scowość nie upomina się o należne im miejsce. ich już nie ma. W wielu przypadkach 
brak także potomków. Jeśli zaś są, dawno osiedli gdzie indziej, często daleko od gra-
nic Polski i tym szybciej bywają zapominani.
 Tym razem chcę przypomnieć postać Wincentego Drabika. W okresie mię-
dzywojennym, a nawet wcześniejszym, świat teatralny był nim zachwycony. Leżą 
na moim biurku kopie ocalałych dokumentów z krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
W rubryce: adres rodziny lub opiekuna, startujący do uczelni dwudziestojednoletni 
Wincenty napisał – „antoni Kozakiewicz opiekón w Jaworznie”.
 Słowo opiekón eksponuję tu dlatego tylko, że wspominający Drabika Leon 
Schiller mocno akcentuje oryginalną melodykę jego gwarowego słownictwa. Wśród 
cytowanych przezeń zwrotów znajdujemy i „kóncepcyje”, i „fórmy nawarstwióne”. 
Zatem ów drabikowski „opiekón” nie może być traktowany dziś jako błąd ortogra-
ficzny, ale jako fonetyczny zapis jaworznickiej gwary.
 Wincenty Karol Drabik był piątym, 
ale nie ostatnim dzieckiem Franciszka i Ka-
tarzyny z Kozakiewiczów. Urodził się 3 li-
stopada 1881 roku w Niedzieliskach. Oj-
ciec, górnik, związany był prawdopodobnie 
z miejscowymi (czytaj: niedzieliskimi) kopal-
niami wydobywającymi na potrzeby tutejszej 
huty cynku. Można domniemywać, iż czte-
roklasową szkołę powszechną z braku innych 
w tym czasie w Jaworznie ukończył także 
na miejscu. Pewności jednak nie ma. Faktem 
natomiast jest, że mając niewiele nad czterna-
ście lat trafił do Krakowa, do Szkoły Przemy-
słowej. Uczył się malarstwa. Otrzymał, jako 
wybitnie uzdolniony, stypendium rządowe.
 Czwartego października 1902 roku zapisał się do akademii Sztuk Pięknych wy-
bierając na nauczyciela profesora Unierzyckiego. ankietę dotyczącą danych osobo-
wych wypełniał na ciągle jeszcze używanym formularzu z nagłówkiem „C. K. Szkoła 
Sztuk Pięknych”. Wstępując do akademii przedstawił swe prace – studia głów z na-
tury. Zamieszkał przy ulicy Jagiellońskiej 16 na ii piętrze. W tym samym prawdopo-
dobnie czasie wespół z J. Wodyńskim zarabiał malowaniem dekoracji w krakowskim 
Teatrze Ludowym. Także jako aktor, kryjąc się za pseudonimem „Kibard”. Tu życio-
rys zaciemnia się nieco. Słownik biograficzny teatru polskiego podaje, że w 1903 roku 
W. Drabik wyjechał do Wiednia, gdzie uczył się u renomowanych nauczycieli 
technik malarstwa scenicznego. Jak pogodzić ową informację z treścią świadectwa 
asp wystawionego dnia 12 kwietnia 1904 roku, w którym stoi wyraźnie zapisane, 
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iż „Pan Drabik Wincenty rodem z Jaworzna uczęszczał jako uczeń zwyczajny 
w 1 półr. 1903/1904 do Szkoły Profesora Unierzyckiego”?
 Faktem natomiast jest, że od 1905 roku związał się z S. Jasieńskim i pod jego kie-
runkiem malował dekoracje dla Teatru Miejskiego we Lwowie. Wkrótce też w ślad 
za Jasieńskim wyjechał do Warszawy. Chociaż w tym czasie był głównie wykonaw-
cą dekoracji, dał się już poznać jako fachowiec, przed którym widoczne są sukcesy. 
Bolesław Leśmian organizujący w Warszawie według własnej koncepcji reżyserski 
(jak go zwał) Teatr artystyczny, widział w Wincentym Drabiku najodpowiedniej-
szego człowieka. i tak w roku 1911 rodak nasz zaprojektował i wykonał dekoracje 
do sztuki inaugurującej funkcjonowanie nowego teatru. Dwa lata później prezen-
tował Drabik swoje projekty dekoracji na wystawie nowoczesnego malarstwa sce-
nicznego w Warszawie.
 Tuż po wybuchu i wojny światowej uszedł (by uniknąć wcielenia do armii jako 
obywatel austrii) w głąb rosji. Pewien czas przebywał w Samarze, potem w Mo-
skwie i Kijowie. Cały czas związany był z tamtejszymi polskimi teatrami, najzna-
komitszymi dyrektorami i artystami sceny. Do Polski wrócił w połowie 1918 roku. 
Natychmiast został zaangażowany przez arnolda Szyfmana do Teatru Polskiego. 
Nim to jednak nastąpiło, jeszcze w Kijowie zadebiutował jako wykładowca uczelni 
artystycznej w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych. Pracę pedagogiczną kontynuował 
później w szkole warszawskiej. Do chwili przedwczesnej śmierci spowodowanej ba-
nalną operacją stomatologiczną 1 lipca 1933 roku zdążył zaprojektować, a w więk-
szości także zrealizować, scenografie do ponad trzystu sztuk teatralnych. Pozostały 
po nim nie tylko te projekty, także liczne obrazy olejne – portrety i pejzaże.
 Był mężem Michaliny Lang i ojcem ich jedynego dziecka – córki eugenii. 
Współcześni mu ludzie teatru widzieli w nim prekursora nowoczesnej scenografii, 
tytana pracy i zakochanego w ludowości wielkiego twórcę.

1  Zapomniany rekordzista

 Czas jest bezwzględnym chirurgiem ludzkiej pamięci. Pojęcia i nazwiska, o któ-
rych się nie mówi, nie pisze, amputuje bezwzględnie – przekonywałem się o tym wie-
lokrotnie. Teraz znów pojawiła się okazja na potwierdzenie tego faktu. Nazwisko 
Franciszka raczka pojawia się w dokumentach dotyczących Jaworzna w pierwszych 
czterdziestu latach xx wieku nagminnie, ale spróbujcie zapytać o nie kogoś z miesz-
kańców. Jeśli usłyszycie, że przed wojną był burmistrzem miasta będzie to sukces. 
a przecież nie chodzi tu o postać tuzinkową. Człowiek, którego sylwetkę usiłuję dziś 
przypomnieć, jest autorem swoistego rekordu w ciągłości sprawowania najważniej-
szej funkcji w zarządzie miasta – nieprzerwanie przez 25 lat był burmistrzem Ja-
worzna! W czasach wyjątkowo trudnych, w czasach kiedy radykalizowały się nastroje 
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społeczne, rodziły nowoczesne związki zawodowe i nowe partie polityczne, upadały 
państwa zaborcze i powstawała ii rzeczypospolita.
 Franciszek raczek pojawił się w Jaworznie ostatnim ćwierćwieczu xix wieku 
wraz z rodzicami. Przyjechali z Wieliczki, gdzie też przyszedł na świat 11 września 
1874 roku. Przodkowie z całą pewnością pochodzili z Czech, bowiem zarówno w za-
pisach metrykalnych jak i przez wiele lat w odrodzonej Polsce podpisywał się mój 
bohater – racek, kładąc nad literę „c”, ów charakterystyczny dla czeskiego alfabetu 
daszek. Wielu starszych jaworznian wymawiało jego nazwisko po prostu „racek”, 
inni mówili raczek. O rodzicach wiemy zaledwie tyle, że ojciec Celestyn był dozorcą 
górniczym. Matka anna pochodziła z rodziny Świetlickich. Być może ojciec przybył 
do pracy w jaworznickich kopalniach węgla wraz z grupą górników wielickich jesz-
cze w połowie xix wieku, a może to syn przywiózł tu emerytowanego ojca?
 Franciszek poszedł w zawodzie śladem ojca. Niestety nie udało się ustalić jaką 
szkołę zawodową i gdzie skończył. równie dobrze mogła to być znana wówczas 
i ceniona szkoła górnicza (odpowiednich dzisiejszego technikum) w Wieliczce, jak 
i kształcąca sztygarów szkoła w Dąbrowie koło Karwiny. Za pierwszą wersją przema-
wia miejsce urodzenia (zatem kontakty, krewni i znajomi rodziców), za drugą zbioro-
we zdjęcie z 1896 roku wykonane w Karwinie, na którym widzimy Franciszka wśród 
umundurowanych górników.
 W 1899 roku, dokładnie 14 października, w kościele św. Wojciecha w Jaworznie 
odbył się ślub Franciszka z młodszą zaledwie o rok Felicją Jadwigą Wendt. Świadka-
mi byli znani w mieście Franciszek Schattanek i Władysław Broniowski.
 rodzice panny młodej byli uchodźcami z zaboru rosyjskiego. Ojciec – Jan Maksymi-
lian, uczestnik powstania styczniowego, uciekał najprawdopodobniej przed represjami. 
Młodszy brat Felicji – Władysław, po ukończeniu studiów górniczych, zajmie w przy-
szłości miejsce wśród pracowników dozoru Jaworznickiego Gwarectwa Węglowego.
 Ciekawostka pierwsza: zarówno wymienieni świadkowie ślubu, jak i szwagier 
pana młodego, choćby tylko na krótko, ale pełnili w Jaworznie obowiązki naczelnika 
(burmistrza) miasta.
 Ciekawostka druga: Nasz „rekordzista” przejmie za kilka lat funkcję po zarządcy 
komisarycznym miasta i takowemu odda ją po 25 latach.
 Jak już wspomniałem, o pracy Franciszka racka w górnictwie nie wiemy 
praktycznie nic. Krótko przed wyborem na naczelnika gminy miejskiej mu-
siał być przedstawicielem gwarectw w radzie gminnej. Naczelnikiem wybrany 
został 18 lipca 1912 roku, a przyrzeczenie złożył 30 lipca. Był już postacią dobrze 
znaną w mieście z racji mocnego zaangażowania w działalność miejscowego gniaz-
da Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Prawdopodobnie był jednym z pierwszych 
jego członków. Nazwiska Franciszka i jego żony Felicji widnieją na najstarszej zna-
nej nam liście członków Towarzystwa z roku 1907. W dokumentach tegoż samego  
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roku odnajdujemy informację, iż Franciszek był członkiem zarządu i pełnił 
w nim obowiązki gospodarza. Był niewątpliwie narodowcem. Z całą pewnością 
odczuwać musiał dyskomfort występując w podwójnej roli: lojalnego wobec władz 
urzędnika i jednocześnie współodpowiedzialnego za przygotowanie tzw. Drużyn Po-
lowych tg Sokół do przyszłego zrywu niepodległościowego. Swego zaangażowania 
bynajmniej nie ukrywał. Kiedy wkrótce po wybuchu wojny zaczęły się organizować le-
giony, ostentacyjnie odprowadził w dniu 18 września 1914 roku pierwszą grupę ochot-
ników z Jaworzna do miejsca koncentracji w lasach sierszańskich. Niespełna miesiąc 
później znalazł się w grupie założycielskiej Miejscowego Komitetu Narodowego  
(terenowe przedłużenie nkn). W lipcu 1915 roku, z kolei małżonka burmistrza wspól-
nie z innymi paniami z towarzystwa założyła w Jaworznie Ligę Kobiet, która stawiała 
sobie za zadanie organizowanie opieki nad rodzinami legionistów, zbiórkę funduszy, 
przygotowywanie odzieży i środków opatrunkowych dla legionistów. Trzeba pamiętać, 
że wraz z wybuchem wojny w mieście pojawił się komisarz wojskowy odpowiedzial-
ny, najogólniej rzecz ujmując, za dyscyplinę. W zakładach pracy, głównie kopalniach, 
wprowadzony został przymus pracy. Zakazano strajków. Uchylających się od pracy ka-
rano aresztem i karami cielesnymi. Mimo to, we wrześniu 1915 roku, górnicy protestu-
jąc przeciw pogorszeniu warunków, zastrajkowali. Burmistrz Franciszek racek, spo-
dziewając się zbrojnej interwencji na dużą skalę i nieuniknionych przy tym dramatów, 
podjął energiczne działania w powiecie celem jej zapobieżenia. akcja się powiodła.
 W ostatnim roku wojny był jednym z organizatorów Komitetu Obywatelskiego, 
który podjął się opieki nad ukrywającymi się na terenie Jaworzna przed żandarmerią 
austriacką legionistami, przygotowywaniem fałszywych dokumentów, znajdowaniem 
pracy, zabezpieczeniem kart żywnościowych. rok później Franciszek racek podjął 
decyzję o udostępnieniu sal siedziby tg Sokół i pobliskiej szkoły uchodzącym przed 
Niemcami uczestnikom Powstania Śląskiego. Współdziałał też z grupą osób odpo-
wiedzialnych za zorganizowanie pomocy medycznej, żywnościowej, zaopatrzenia 
w niezbędną odzież.
 W roku 1920 doszło do wyborów w jaworznickim gnieździe Sokoła. (Pamiętajmy, 
że w latach wojny działalność wszystkich stowarzyszeń była zawieszona. Po odzy-
skaniu niepodległości podjęto w Towarzystwie prace nad redakcją nowego statu-
tu, zarejestrowanego ostatecznie w 1920 roku. Ogólnopolski Związek Towarzystw 
Gimnastycznych Sokół powołano ostatecznie dopiero rok później. Prezesem został, 
podobnie jak przed wojną, Franciszek racek.
 Nasz burmistrz gospodarzem był niezłym i, co ważniejsze, gospodarzem się czuł. 
Po mieście poruszał się głównie piechotą. Na dostrzeżone nieprawidłowości reagował 
spontanicznie. Właścicielom posesji, gospodarstw i sklepów osobiście lubił wytykać 
niedociągnięcia i niedopatrzenia. Dopiero wobec braku reakcji kierował do nich wła-
ściwe służby. W wyborach samorządowych w kwietniu 1924 roku Franciszek racek 
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zaprezentował nowo powstałą Narodową 
Demokrację. Jak łatwo wywnioskować z in-
formacji zawartej we wstępie, wybrany został 
i ponownie powierzono mu najważniejszą 
w mieście funkcję.
 Dużą uwagę przywiązywał burmistrz 
do edukacji młodego pokolenia. Wzięło się 
to chyba stąd, że od początków swej dzia-
łalności w Sokole mimo woli śledzić musiał 
aktywność dość licznego i znanego z ini-
cjatyw koła nauczycielskiego w tej orga-
nizacji. Nic dziwnego zatem, że w chwili, 
kiedy pojawiła się nowa w polskiej oświa-
cie idea tworzenia w szkołach tzw. gabine-
tów naukowych, zareagował po swojemu 
– nie tylko zaczął głośno optować za utworzeniem takowego w Jaworznie, ale zdecy-
dował o przyznaniu stosownej dotacji finansowej. Dzięki temu 27 kwietnia 1925 roku 
otwarty został w naszym mieście jeden z dwu pierwszych gabinetów na terenie po-
wiatu chrzanowskiego. Umiejscowiono go w Szkole Powszechnej im. Ks. Piotra 
Skargi. Korzystali zeń uczniowie także czterech innych szkół.
 W kwietniu 1924 roku burmistrz powołał, zresztą w ślad za rozporządzeniem 
Prezydenta rP, Komitet rozbudowy Miasta – organ odpowiedzialny za planowanie 
rozwoju przestrzennego, poszukiwanie środków finansowych i realizację przyjętych 
planów. Nie z winy burmistrza na efekty prac komitetu jaworznianie musieli czekać 
kilka ładnych lat. (brak dotacji, kryzys gospodarczy w państwie itp.). rok później 
Franciszek racek został jednym z dwóch wiceprezesów powołanego właśnie w Ja-
worznie Miejscowego Komitetu bbwr. W latach trzydziestych aktywność burmistrza 
zdecydowanie osłabła. Chyba sytuacja polityczna i gospodarcza w mieście zaczęła 
go przerastać. Gospodarski styl sprawowania władzy przestał się sprawdzać. Z pew-
nością również długoletnie sprawowanie funkcji doprowadziło do przyjęcia autory-
tarnego stylu pracy. 11 października 1937 roku Franciszek racek został odwołany 
z funkcji. Decyzja była wynikiem przeprowadzonej w urzędzie kontroli i ujawnionych 
przez nią nieprawidłowości. Odejście z urzędu zbiegło się z uroczystością 25 lat kie-
rowania nim. Były oficjalne podziękowania. Władzę w mieście przejął komisarz. 
rok później 31 grudnia zmarła Franciszkowi żona. Byli małżeństwem bezdzietnym.
 Na dzień dzisiejszy brakuje informacji dotyczącej życia Franciszka racka w la-
tach okupacji i po wyzwoleniu. Wiemy jedynie, że zmarł w wieku 88 lat w Chrzano-
wie 9 sierpnia 1961 roku. Szczątki spoczywają we wspólnej mogile rodziny Wendtów 
na cmentarzu ciężkowickim.
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1  Pius Jabłoński

 Zetknąłem się z nim pierwszy raz rozpoczynając naukę w liceum. W owym słyn-
nym baraku, który na przekór mijającemu czasowi trwa w tym samym miejscu do dziś 
spełniając coraz inne funkcje. Był rok 1958. Wrzesień.
 Tak się składa, iż polonistów uczyło mnie w życiu co najmniej kilkunastu, 
ale tylko jego sylwetka wryła się trwale w pamięć. Pius Jabłoński – nauczyciel, wy-
chowawca. Skromny, spokojny Orawianin, ale cóż za format! Bywałem wsłuchany 
w jego głos, zapatrzony w postać, zauroczony jego góralską gwarą, którą się często 
i z dumą posługiwał.
 Do dziś dźwięczą mi w uszach słowa skierowane kiedyś do mnie przeszuku-
jącego półki szkolnej biblioteki. Zaczepił mnie stwierdzeniem, że sporo już muszę 
wiedzieć na temat przyrody skoro zabrakło dla mnie lektur z tej dziedziny nauki. 
Odpowiedziałem cytatem: wiem, że nic nie wiem. Mój kochany polonista patrząc 
znad okularów rzekł: to bardzo dużo wiesz. Zabrzmiało to jak ocena. Wysoka ocena. 
Bardzo czułem się dumny w tamtej chwili choć świadków wydarzenia nie było.
 Po kilkunastu latach, zupełnie przypadkowo spotkałem go podążającego samotnie 
ulicą Górniczą. Dawno już nie mieszkał w Jaworznie. Szedłem naprzeciw. Ukłoniłem 
się pięknie i zmierzałem dalej, ale zatrzymał mnie wymawiając głośno moje imię. Bar-
dzo byłem zaskoczony, uczył mnie przecież tylko jeden rok. rozmawialiśmy krótko.
 Nie pomnę już kogo ze wspólnych znajomych wspomnieliśmy wówczas, ale za-
skoczyła mnie zwięzła, jakże trafna charakterystyka postaci oddana przezeń słowem 
wyjątkowo soczystym: wiesz, to taki chujdupa.
 Nigdy już więcej nie było nam dane zetknąć się z sobą choć i on do Jaworzna 
przyjeżdżał jeszcze kilkakrotnie i ja włóczyłem się po Orawie często. Wielokroć 
obiecywałem sobie, że muszę doń wstąpić w Jabłonce. Nie zdążyłem. Natrafi-
łem na jego nazwisko w lekturach, gdzie zupełnie nie spodziewałem się go znaleźć. 
Pojawiał się też we wspomnieniach mych przyjaciół, którzy nigdy w Jaworznie 
nie byli i nic wspólnego z filologią polską nie mieli.
 Jedna rzecz powtarza się nieodmiennie – zawsze był i jest wspominany z naj-
wyższym szacunkiem i podziwem. Warto zatem przybliżyć sylwetkę tego człowieka 
pokoleniom, którym nie było dane zetknąć się z nim osobiście, korzystać z jego do-
świadczeń, słuchać wykładów.
 Urodził się Pius Jabłoński w Lipnicy Wielkiej w dniu 18 marca 1908 roku. 
W kurnej chacie, z klepiskiem w miejsce podłogi. Jedyny dostatek jakiego doświad-
czył to dostatek rodzeństwa. Było ich ośmioro. Głód często zaglądał do izby. Zajęcia 
gospodarskie poznawał mały Pius od zwartego roku życia. Tyle miał bowiem wio-
sen, gdy pierwszy raz wysłano go do pasienia gęsi. Dane mu było kosztować potraw 
z lebiody i szczawiu. Wcale nie z ciekawości. Przedszkolem był mu wypas bydła. 
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Bywały i takie chwile, o czym wspomina w pozostawionych pamiętnikach, że z je-
siennych wykopków przynosili rodzice i starsze rodzeństwo tyle ziemniaków, iż wy-
starczało ich zaledwie na przyszłoroczne sadzenie, a i to po znacznym rozdrobnieniu. 
Nic dziwnego, że trafiały pod klucz. Wyjątkowym dniem, kiedy pojawiały się na sto-
le była wigilia Bożego Narodzenia. To w tym dniu każdy w rodzinie mógł liczyć 
na otrzymanie jednej, gotowanej w łupinie gruli. Przez większą część roku podstawą 
wyżywienia była używana na wiele sposobów mąka owsiana.
 Naukę rozpoczął Pius w wieku lat sześciu w miejscowej szkółce parafialnej. 
W związku z tym, że Orawa należała wówczas do Królestwa Węgierskiego, zaczął 
edukację od poznawania obcego języka. W domu i na co dzień mówiło się bowiem 
gwarą orawską będącą jedną z odmian gwary góralskiej. Po czterech latach, podczas 
których jedynego nauczyciela powołanego do wojska zastępował coraz ktoś inny, co-
raz mniej nadający się do tego, trafił Pius Jabłoński do rzymsko-Katolickiego Czte-
roletniego Gimnazjum w Trstenie. Zamieszkał na stancji. egzystował w jednej izbie 
wspólnie z czwórką innych „studentów” oraz trojgiem domowników. raz w tygo-
dniu ktoś z rodziny donosił zaopatrzenie z Lipnicy. Nie było tego wiele. W sam raz, 
aby przewegetować do następnych odwiedzin.
 Opanowanie tajników języka węgierskiego przychodziło mu z trudem. Z ulgą 
przyjął zatem fakt przejęcia szkoły, po rozpadzie Monarchii austro-Węgierskiej, 
przez republikę Czechosłowacką. Od tamtej chwili nauka odbywała się w językach: 
słowackim i czeskim.
 Pierwszego września 1920 roku – wkrótce po tym, gdy decyzją rady ambasado-
rów, część Spisza i Orawy przyznano Polsce – trafił do gimnazjum w Nowym Targu. 
Kolejny raz zmieniał język wykładowy. Zamieszkał w bursie. 
 Z ogromnym zaskoczeniem i radością zarazem skonstatował, że młodzież 
nie boi się swych profesorów, ba rozmawia nawet z nimi jak gdyby nigdy nic. Pierw-
szy raz przyszło mu oglądać cos takiego jak biblioteka szkolna i korzystać z niej. 
aby dobrnąć do matury rezygnował z kolejnych ferii świątecznych i wakacji, prze-
znaczając je na udzielanie płatnych korepetycji oraz inne prace zarobkowe. Takim 
sposobem mógł nie tylko opłacać czesne i pobyt w bursie, zabezpieczyć sobie skrom-
ne wyżywienie, ale i wreszcie przyzwoicie się ubrać.
 W roku 1927 zdobył Pius upragnione świadectwo maturalne i został stu-
dentem polonistyki na wydziale filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy 
rok studiów to, mimo niewielkiego stypendium Towarzystwa Kresów Południo-
wych i Zachodnich, ciągle jeszcze borykanie się z biedą. Dopiero kolejne lata stały 
się dlań czasem, o którym pisał później: „…zniknęła herbata i chleb jako środki 
podstawowego żywienia. Na stół zawitało masło, mleko, wędliny. Obiady jadałem 
w stołówce akademickiej. Nierzadko odwiedzałem teatr i kino. Wyniki w nauce 
były znacznie lepsze”.
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 Obronę pracy dyplomowej świadomie opóźniał, zdając sobie doskonale sprawę 
z trudności jakie nastręczało znalezienie w kryzysowych czasach pracy nauczyciela. 
Żal mu było również kuchni akademickiej, którą jak raz kierował. Uzyskawszy magi-
sterium musiałby ją niezwłocznie opuścić.
 Wobec faktu, że uniki nie mogły trwać zbyt długo, zdecydował się w roku 1934 
obronić dawno gotową pracę na temat: Postać Janosika u Tetmajera i w literaturze 
słowackiej. Tuż po obronie otrzymał pierwszą pracę w Państwowym Gimnazjum 
i Liceum w Nowym Targu. Tygodniowy przydział zajęć nie przekraczał 10 godzin, 
wobec czego dodatkowo pełnił funkcję sekretarza szkoły. Nominację na etatowego 
nauczyciela otrzymał na krótko przed wybuchem wojny z dniem 1 maja 1939 roku.
 Gdzieś w latach pracy w gimnazjum nowotarskim rozpoczęła się przygoda Piusa 
Jabłońskiego ze Związkiem Podhalan. Być może stało się to za sprawą księdza Fer-
dynanda Machaya, znanego działacza społecznego i narodowego, wuja żony – Marty 
z Machayów Jabłońskiej. Dla Piusa pozostawał on do końca swych dni autorytetem 
nadzwyczajnym oraz serdecznym przyjacielem. Był ów kapłan dla ogółu społeczeń-
stwa wielkim patriotą, który odnalazłszy swoją drogę do Polski przyprowadził do niej 
tysiące swoich orawskich rodaków. (…) Wyszedłszy z ludu, czuł się zawsze najściślej 
z tym ludem związany, broniąc niezmiennie i żarliwie zasad sprawiedliwości społecz-
nej i demokracji. Tak pisał o nim Władysław Wnuk w książce Na góralską nutę. 
Tam też pisał: 

W ramach działalności sekcji słowackiej Związku Podhalan, 
zmierzającej do nawiązania bliższych stosunków z narodem 
słowackim, zorganizowano zbiorową wycieczkę nowotarskiej 
młodzieży szkolnej pod kierunkiem Piusa Jabłońskiego, która zwiedziła 
między innymi Turczański Św. Marcin, Bojnice, Priewidzę, Trenczyn, 
występując z góralskimi tańcami i śpiewami.

 Wybuch wojny przerwał na lat kilka zarówno działalność zawodową Piusa 
jak i też społeczną. Po zajęciu Polski przez Niemców miał okazję opuścić Nowy 
Targ i schronić się w bezpiecznym miejscu na Słowacji u kolegi ze szkolnej ławy 
jeszcze w Trstenie. Zdecydowanie odmówił tej pomocy.
 Jedenastego listopada 1939 roku władze okupacyjne aresztowały i osadziły w wię-
zieniu dziesięciu nauczycieli mężczyzn (a wśród nich i Piusa Jabłońskiego) w odpo-
wiedzi na rozpoczęcie normalnych zajęć szkolnych w gimnazjum w Nowym Targu. 
Tuż przed aresztowaniem zdążył jeszcze nasz polonista przyjąć od przybyłego z Kra-
kowa posłańca propozycję zorganizowania konspiracyjnego nauczania. Od tamtej 
chwili był pełnomocnikiem tajnej oświaty na powiat nowotarski.
 Z więzienia zwolniony został w drugiej połowie stycznia 1940 roku. Mimo na-
łożonego nań obowiązku codziennego meldowania się w magistracie, zdecydowanie 
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przystąpił do organizowania nauczania w ośrodkach obejmujących rejony: zakopiań-
ski, nowotarski, rabczański, szczawnicki, makowski i jordanowski.
 W marcu 1941 roku został ponownie aresztowany i osadzony w znanej zakopiań-
skiej katowni „Palace” pod zarzutem nie wywiązywania się z zobowiązań, do podpi-
sania których zmuszono go podczas pierwszego uwięzienia. Po zwolnieniu w dniu 
4 kwietnia nadal angażował się w tajne nauczanie. Trzeciego aresztowania uniknął 
ostrzeżony w porę, ale od tamtej chwili musiał się ukrywać z dala od Podhala, po-
szukiwany nieustannie przez gestapo. Od siódmego września 1942 roku przebywał 
na stałe pod przybranym nazwiskiem Zenona Dobrzańskiego w Dolinie Będkow-
skiej w pobliżu rudawy i Ojcowa.
 inżynier Lech rościszewski, którego o ukrycie Zenona poprosił osobiście ksiądz 
Ferdynand Machay, wówczas proboszcz na Salwatorze w Krakowie, opowiadał 
mi w połowie 1992 roku o pobycie Piusa Jabłońskiego w swoim gospodarstwie: 

Oczywiście zgodziłem się, bo tych rzeczy się nie odmawiało. 
I Zenon się w Dolinie Będkowskiej zjawił. Uzasadnienie było takie, 
że opiekować się będzie ogrodami. Kiedy Niemcy się pokazywali 
– znikał, a przynajmniej starał się znikać. Kilka lat w tym „Szańcu” 
(miejscowe określenie sadyby Rościszewskich) przeżył i przeżywał 
tam również chwile ciężkie. Sam uciekł, co prawda, przed niemieckimi 
prześladowcami, ale żonę mu zabrali i osadzili w obozie.
 Skąd do mnie przyjechał – nie wiem. Wtedy jak najmniej trzeba 
było o tych wszystkich rzeczach wiedzieć. Zatrudniłem specjalistę 
ogrodnika, który się w określonym czasie pojawił i to wszystko. 
Ponieważ żyliśmy pod jednym dachem więc niejednokrotnie 
prowadziliśmy rozmowy na różne tematy. Byliśmy jego opiekunami 
i nieustannie tłumaczyliśmy, by nie robił głupstw. Bo on ciągle 
wracał do myśli, że powinien się ujawnić, a wtedy Niemcy jego żonę 
wypuszczą. Wbijaliśmy mu do głowy, że nie wolno mu tego uczynić. 
Jak już żona jest w obozie to może Pan Bóg ją stamtąd wyprowadzi. 
i rzeczywiście, po latach wyprowadził. Niemcy go w Dolinie 
Będkowskiej specjalnie nie prześladowali. Zjawiali się, to on gdzieś 
tam wychodził, gdzieś znikał, gdzieś siedział. A mnie oni, niestety, 
aż za często odwiedzali. Jak ja stamtąd wyszedłem cało tylko Panu 
Bogu wiadomo. Bo myśmy tam w swoim czasie całą gromadę 
Żydów przygarnęli.
 Zenon uciekł z „Szańca” jeszcze przed wyzwoleniem. (…) 
Był bardzo pogodnym człowiekiem lubiącym dowcipkować, pożartować 
w takim ostrym języku. Spotykaliśmy się jeszcze w jakiś sposób później. 
Przypominam sobie taki dzień u księdza Machaya, była tam wówczas 
też jego żona (…).
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 Nieżyjąca już także mieszkanka Doliny Będkowskiej – Danuta Kłeczek z Bran-
dysów pamiętała go doskonale. Nazywał się Zenek Dobrzański i udawał wiejskiego 
głupka. Oczywiście nie zawsze, a tylko wtedy, gdy Niemcy tu przychodzili. Ukrywała 
się w owych latach w Będkowskiej cała masa ludzi. (…) To był zacny, dobry człowiek. 
Dużo pracował. Drwa rąbał, krowy pasł… Udzielał się też towarzysko. Takie różne wie-
czorki literackie robiliśmy sobie tutaj. Wiadomo, górował nad nami w tym wszystkim. 
Miejscowi znali go tu bardziej z imienia niż z nazwiska.
 ale przecież nie tylko na zajęciach gospodarskich i okolicznościowych rozryw-
kach upływał mu czas. Dziś wiemy, że również tam w Dolinie kontynuował tajne 
nauczanie. Na niewielką skalę, bo wokół rozrzucone były wioski niezbyt liczebne, 
zaś w samej Będkowskiej zaledwie kilka rodzin zamieszkiwało.
 Niemal wraz z wyzwoleniem Krakowa pojawił się Pius Jabłoński w Kurato-
rium Okręgu Szkolnego oddając się do dyspozycji władz oświatowych. Powierzono 
mu zorganizowanie szkoły średniej w Nowym Targu. Wykorzystując entuzjazm miesz-
kańców natychmiast uruchomił nauczanie. Najpierw w lokalu zastępczym, a po opusz-
czeniu gmachu przedwojennego gimnazjum przez szpital polowy w nim właśnie.
 W owym czasie do ław szkolnych wracali młodzi ludzie z ogromnym bagażem 
doświadczeń życiowych. Byli wśród nich niedawni więźniowie, jeńcy, przymusowi ro-
botnicy, partyzanci. Po aresztowaniu czwórki uczniów byłych żołnierzy ak i zdecydo-
wanej interwencji Piusa Jabłońskiego u władz wojewódzkich na rzecz uwolnienia ich, 
sam znalazł się w kręgu osób podejrzewanych przez Urząd Bezpieczeństwa o dzia-
łalność skierowaną przeciw ludowej władzy. aresztowany jesienią, osadzony w kra-
kowskim więzieniu na Montelupich, zwolniony został dopiero w czerwcu 1947 roku. 
Z wyrokiem dwóch lat więzienia w zawieszeniu (po dziesięciu latach został zreha-
bilitowany) trafił we wrześniu tegoż roku do pierwszej w historii Jaworzna szkoły 
średniej – Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego. Przez pierwszy 
rok pracy figurował na etacie Gimnazjum i Liceum w Chrzanowie i tam odbierał 
pobory. Dopiero w latach następnych urealniono jego angaż.
 Polonistą był wspaniałym, wychowawcą młodzieży także. Lekcje języka polskiego 
prowadził jak nikt przed nim. W sobie tylko wiadomy sposób potrafił mobilizować 
uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem tajników przedmiotu. Był, co nie jest 
bez znaczenia, wspaniałym wzorem osobowym. Jeden z jego pierwszych uczniów  
– inżynier Marian Góralczyk po latach wspomina: 

Uczył nas nie tylko pięknej polszczyzny, uczył rzeczy podstawowych: 
posługiwania się nożem i widelcem, zachowania przy stole i na zabawie. 
Nie ma co ukrywać, wielu z nas było prostakami. Ci z lepszych rodzin 
wyśmiewali nas. On pierwszy z grona profesorskiego uznał za stosowne 
pomóc nam.
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 Praca w jaworznickim liceum nie była 
łatwa. Ze względu na brak pomieszczeń 
(barak, cztery izby wykładowe i jedna sala 
gimnastyczna) nauka odbywała się na dwie 
zmiany. Pius Jabłoński prowadził dodat-
kowo filię dla pracujących. W technikum 
zorganizowanym w pobliskim Więzie-
niu Progresywnym dla młodocianych 
więźniów politycznych podjął się dobro-
wolnie nadzoru dydaktycznego. Któż le-
piej jak on mógł zrozumieć ile pomocy 
udzielić można w takiej sytuacji osobom stojącym u progu startu w dorosłe życie.
 W 1959 roku Ministerstwo Oświaty zaproponowało mu objęcie stanowiska 
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce na Orawie. Chociaż ówczesna 
atmosfera w dwujęzycznej szkole (języki: słowacki i polski) nie była zbyt sympatycz-
na, powrót w rodzinne strony i nowe wyzwania skłoniły go do przyjęcia propozycji. 
Początki nie były łatwe, co sam w pozostawionych pamiętnikach wyraźnie akcentuje. 
Zahartowany w trudach od lat najmłodszych, szybko jednak zapanował nad swara-
mi i nieporozumieniami na tle narodowościowym. Z końcem tegoż 1959 roku Pius 
Jabłoński został wybrany do zarządu Związku Podhalan (6 grudnia w Zakopanem 
ii walne zebranie Związku Górali Tatrzańskich podjęło uchwałę o przemianowaniu 
w Związek Podhalan i uznaniu zebrania za xxv Zjazd Podhalan, nawiązując tym sa-
mym do przedwojennej tradycji).
 Związki z ziemiami górskimi, choć czasem przerywane nie z jego winy, trwały 
faktycznie przez całe życie. Nawet ukrywając się w Dolinie Będkowskiej, nawet żyjąc 
w Jaworznie, nie przestał nigdy propagować umiłowanej gwary góralskiej i obycza-
jów związanych z ziemią rodzinną.
 Jeszcze będąc studentem polonistyki w Krakowie, aktywnie działał w akademic-
kim kole naukowym Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Wtedy to rozpoczął zbie-
ranie i publikowanie legend orawskich. Zamierzonego cyklu pod tytułem Z legend 
orawskich nigdy nie ukończył pochłonięty bez reszty pionierską pracą nad słownikiem 
orawskiej gwary. również tego dzieła nie udało mu się dokończyć. Przeszkodziła 
wojna. Cały dorobek badań spłonął wraz z biblioteką domową i innymi papierami 
podpalony przez gestapo po aresztowaniu żony 17 października 1942 roku. Na po-
nowne podjęcie dzieła nie zdobył się już nigdy.
 W roku 1970 przeszedł na zasłużoną emeryturę. Na ile pozwalało nadwątlo-
ne zdrowie, zajmował się na niej po trosze działalnością społeczną i publicystyczną. 
Opublikował kilka artykułów o różnej, ale zawsze związanej z Orawą i Podhalem 
tematyce. rozpoczął też, namówiony przez przyjaciół, pisanie pamiętnika o latach 
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młodości. Ukazał się on w druku w 1986 roku pod tytułem Z Orawy w świat.
Zmarł Pius Jabłoński 29 lipca 1979 roku.

 Serdecznie pragnę w tym miejscu podziękować dr Marii Ryskalok-Kubisiak za oka-
zaną pomoc w poszukiwaniu materiałów o Piusie Jabłońskim.

1  Bez pełnego życiorysu…

 Znałem go i nie znałem jednocześnie. Po raz pierwszy wskazała go wśród prze-
chodniów, mnie – małemu wówczas berbeciowi, matka – to właśnie on, naczelnik 
Sokoła przed wojną – powiedziała, wskazując wysokiego mężczyznę o wydatnym 
nosie. Wiedziałem jak się nazywa ponieważ nazwisko jego padało prawie zawsze, 
gdy przeglądając rodzinny album, zatrzymywałem się dłużej przy stronach z fotogra-
fiami młodych gimnastyków zastygłych w przedziwnych, wielopiętrowych układach 
i kolumnach dziewcząt prezentujących swe wdzięki przed rozpoczęciem pokazów 
podczas zlotu gniazd sokolich we Lwowie. Mama była przed wojną członkinią To-
warzystwa Gimnastycznego Sokół, mąż jej siostry – młodszym instruktorem tamtej 
organizacji. Oboje wspominali lata przynależności z nieukrywanym rozrzewnieniem. 
Padało wówczas wiele nazwisk, ale to jedno zapamiętałem na zawsze, bo było to na-
zwisko ostatniego naczelnika jaworznickiego Sokoła – Franciszek Guzik!
 W latach powojennych nie mówiło się publicznie o Towarzystwie, podobnie 
zresztą jak o wielu innych organizacjach i sprawach. Jednak podczas spotkań ro-
dzinnych i przyjacielskich wymieniano się informacjami, które koniecznie powinny 
przetrwać. Dla potomnych.
 Kiedy ujrzałem go po raz pierwszy, był dyrektorem Szkoły Przemysłu Górni-
czego w naszym mieście. Szkoła przed rokiem otrzymała nowe lokum w baraku 
ustawionym za ogrodami dyrekcji kopalń. Musiała opuścić gościnny budynek szkoły 
podstawowej przy ulicy Mickiewicza wobec nadciągającego wyżu demograficznego.
 Franciszek Guzik urodził się 9 marca 1907 roku w Korabnikach koło Skawiny. 
rodzicami byli – Stanisław Guzik i Stanisława de domo Korzeniewska. Do  Jaworz-
na trafił w roku 1930 już jako kwalifikowany nauczyciel. Z całą pewnością przyje-
chał tu odpowiadając na konkretną ofertę pracy, ale na dzień dzisiejszy brak, niestety, 
jednoznacznej odpowiedzi, która z ówczesnych placówek oświatowych nań czekała. 
W roku następnym jego nazwisko odnajdujemy wśród grona nauczycielskiego Szko-
ły Powszechnej im. Świętego Jana Kantego na Pechniku i tak już było do pamiętnego 
roku 1939. Z relacji świadków wynikałoby, że zatrudniony był także w męskiej Szkole 
Powszechnej nr 1 im. Piotra Skargi na ulicy Mickiewicza, ale to nie było główne miejsce 
pracy, podobnie zresztą, jak nie były nim godziny dodatkowe w Szkole Przemysłowej 
Dokształcającej przygotowującej wykwalifikowanych pracowników dla jaworznic-
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kiego przemysłu. Praca w dwu tych szkołach była tym bardziej ułatwiona, że za-
jęcia odbywały się w tym samym budynku i obydwoma kierował ten sam człowiek 
– Józef Piątkowski. W szkole powszechnej zajęcia odbywały się przed południem, 
a w zawodówce po południu. Franciszek Guzik – „niepoprawny” kawaler, zakochany 
w swoim rzemiośle nauczyciel, chętnie pracował dla młodzieży (nie tyle z młodzieżą, 
co właśnie dla niej).
 Wydaje się, że związki z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół musiał mieć jesz-
cze nim przyjechał do Jaworzna, albowiem nikt nie powierzyłby mu funkcji naczel-
nika, gdyby nie miał stosownego stażu i przygotowania. Naczelnik odpowiadał wszak 
w organizacji za, jakbyśmy dziś napisali, rozwój fizyczny. On to z pomocą instrukto-
rów przygotowywał gimnastyków do występów publicznych, on układał scenariusze 
pokazów. On wreszcie był rozliczany przez zarząd i ogół członków z uzyskanych 
wyników między rywalizującymi gniazdami organizacji.
 W okresie przedwojennym, prawdopodobnie w trakcie jaworznickiego rozdziału 
życia, ukończył podchorążówkę. Wybuch wojny przerwał zarówno pracę nauczyciel-
ską jak i działalność „sokolniacką” naszego bohatera. Lata okupacji – to lata działalności 
konspiracyjnej poza Jaworznem, gdzieś w okolicach Kęt. Niewiele informacji pozostawił 
na ten temat. O tym rozdziale życia rozmawiał tylko z najbardziej zaufanymi przyjaciół-
mi. Wiemy, że był w partyzantce dowódcą batalionu i dosłużył się stopnia kapitana.
 Po zakończeniu wojny wrócił do ukochanego Jaworzna. Już we wrześniu 1945 roku 
objął obowiązki zastępcy dyrektora do spraw Pedagogicznych w Szkole Przemysłowo-
Górniczej (w tamtym czasie tym najważniejszym był dyrektor kopalń) powstałej 
w miejsce przedwojennej Szkoły Przemysłowej Dokształcającej. W budynku przy 
ulicy Mickiewicza zabrakło miejsca na kancelarię i sekretariat zawodówki umiesz-
czono je w kamienicy Neufelda u wylotu ul. Kilińskiego (dziś Pocztowa) do rynku.
 W nowej politycznej rzeczywistości przedwojenne i okupacyjne zasługi nie po-
magały w awansach. Zaufaniu jaworznian i własnemu dorobkowi pedagogiczne-
mu zawdzięczał Franciszek Guzik, że rychło oddano mu pełnię władzy nad szkołą, 
a on poświęcił cały swój czas młodzieży. Właściwie większość czasu spędzał w szkole. 
Kiedy pozwalał na to czas, osobiście organizował z wychowankami zajęcia z gimna-
styki kwalifikowanej. Wieloosobowe figury gimnastyczne i gimnastyka przyrządowa 
były jego domeną. Wielokrotnie podejmował się organizacji spartakiad międzysz-
kolnych, przygotowując osobiście precyzyjne scenariusze pokazów gimnastycznych 
i dobierając podkład muzyczny. (Miał chyba wówczas przed oczami przedwojenne 
wielotysięczne rzesze uczestników zlotów sokolich.) W roku 1955, zmęczony staro-
kawalerstwem zawarł związek małżeński z nauczycielką geografii ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 Janiną Guzik i zamieszkał u niej, na Pechniku.
 Dyrektorem szkoły górniczej był nieprzerwanie przez okres 23 lat. Opuścił 
stanowisko, gdy placówka otrzymała nowoczesny obiekt. Lokal, o który walczył  



96

niezmordowanie w dyrekcji kopań jaworznickich i w Zarządzie Szkolnictwa Zawo-
dowego Ministerstwa Górnictwa.
 U progu lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy powstało Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Jaworzna aktywnie włączył się w jego działalność. Był członkiem 
pierwszego zarządu odpowiedzialnym za (jakżeby inaczej!) sport i turystykę. Osobi-
ście organizował w ramach swoich nowych obowiązków kursy gimnastyki korekcyjnej 
dla osób starszych, wykorzystując do tego cele sale gimnastyczne śródmiejskich szkół 
nr 1, 2 i 13. Z powodu choroby nie uczestniczył w wyborach zarządu tpmj na drugą 
kadencję. Zgodnie z zapisami statutu nie mógł też być, jako nieobecny, doń wybrany. 
W październiku 1975 roku Franciszek Guzik zmarł.
 Dziś pamięć o tym wspaniałym wychowawcy ulega zatarciu, odchodzą jego 
uczniowie, odchodzą nauczyciele, których miłości do miasta i Polski uczył systema-
tycznie i życzliwie. 
 
1  Augustyn Żbik
 
Urodził się jako pierwsze z pięciorga dzieci Franciszka i Franciszki z Suchetów. 
Ojciec, a później i dwaj kolejni bracia parali się malarstwem ściennym. augustyn 
wyraźnie się wyrodził. Zainteresowania jego od najmłodszych lat zwrócone były 
ku muzyce. Po ukończeniu szkoły powszechnej, jako jedenastolatek, kontynuował 
naukę w chrzanowskim gimnazjum bez nadzwyczajnych rezultatów, zatem eduka-
cję zakończył na klasie piątej. Bez porównania lepiej radził sobie z nauką muzyki. 
Właśnie tam, w Chrzanowie, korzystał z prywatnych lekcji gry na gitarze. Nie zna-
my nazwiska nauczyciela, jednak wiadomo, że to pod jego okiem udało się osiągnąć 
augustynowi Żbikowi pierwszy sukces – w dorocznym przeglądzie zdobył ii miejsce 
w klasie gitary.
 W roku 1929 został zatrudniony, jako pracownik dołowy, w kopalni węgla  
T. Kościuszko w Jaworznie. Prawdopodobnie swoim zdolnościom muzycznym za-
wdzięczał dość szybki awans w przedsiębiorstwie trafiając wpierw do centrali te-
lefonicznej, później z kolei do sekretariatu dyrektora jaworznickich kopalń. Wolny 
czas niemal w całości poświęcał zgłębianiu tajników gry na kolejno poznawanych 
instrumentach, poszerzaniu umiejętności repertuarowych. Lekcje gry na mandolinie 
pobierał u Wiktora Hałczyńskiego, zaś gry na organach i pianinie uczył go organista 
kościoła św. Wojciecha – Szymon Starczyński.
 Owe lekcje muzyki organowej przyniosły skutek uboczny – zaangażowanie 
w chórze kościelnym. Śpiew chóralny i dyrygentura, stały się nowym wyzwaniem 
dla augustyna Żbika. Marzenia zrealizował w ostatnich dwu latach przed wybu-
chem wojny, organizując przy powiatowym zarządzie Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Chrzanowie chór męski. Pierwszy swój chór.
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 Wybuch wojny znacznie osłabił aktywność artystyczną augustyna, ale nie spo-
wodował zaniechania muzykowania. Wykorzystywał każdą okazję do pogłębiania 
posiadanych umiejętności. Kiedy, dziwnym zrządzeniem losu, w pierwszych latach 
okupacji zamieszkał w sąsiedztwie pochodzący z Wiednia Żyd – Marcin Schmidt, 
wysokiej klasy pianista pozbawiony instrumentu, augustyn Żbik chętnie udostęp-
nił mu do ćwiczeń swój w zamian za lekcje. Nauka została przerwana gwałtownie 
z dniem wywiezienia z Jaworzna ludności żydowskiej do obozu zagłady.
 Niemal natychmiast po zakończeniu woj-
ny przystąpił nasz muzyk, ciągle pracownik 
jaworznickich kopalń węgla, do organizo-
wania życia muzycznego. Jego zasługą było 
utworzenie jeszcze w 1945 roku pierwszego 
amatorskiego mieszanego chóru a capella. 
Trzy lata później został członkiem chóru mę-
skiego Władysława Göttela (Getla), orkiestry 
symfonicznej, zespołu mandolinistów Wik-
tora Hałczyńskiego. Nadal śpiewał w chórze 
kościelnym. Odsunięty w bliżej nieznanych 
okolicznościach od swego ukochanego chóru 
mieszanego stworzył kolejne podobne: wpierw 
w Trzebini przy Zakładach Metalurgicznych, 
a w roku 1950 przy Przedsiębiorstwie Budowy 
Kopalń w Jaworznie.
 Po trzech latach dyrygenturę przekazał Franciszkowi Dzióbkowi, a sam podjął trud 
utworzenia ostatniego już w swym życiu chóru (żeńskiego tym razem) przy mieszczącej 
się w dawnym kopalnianym Konsumie świetlicy pss Społem. i utworzył. Chór ów, pod 
jego kierownictwem funkcjonował w latach 1955–1958. Nieco wcześniej przejął po Wik-
torze Hałczyńskim zespół mandolinistów. Schronili się pod te same skrzydła pss.
 W latach sześćdziesiątych zainteresowania swoje, w związku z zatrudnieniem 
na kopalni Komuna Paryska (Jan Kanty) skupił na Zakładowym Domu Kultury 
w Osiedlu Stałym. Prowadził tam młodzieżowy zespół mandolinistów. Podob-
ny również w Jeleniu. Do lat siedemdziesiątych grał w orkiestrze symfonicznej 
Społecznego Ogniska Muzycznego – uczył w nim gry na gitarze. Między latami 
1959–1962 był organistą kaplicy w Niedzieliskach, zaś w latach 1960–1985 dyry-
gentem chóru przy kościele św. Wojciecha w Jaworznie. augustyn Żbik był nie-
wątpliwie muzykiem amatorem pasjonatem, który w Jaworznie i okolicy stworzył 
ze wspaniałym rezultatem największą liczbę zespołów chóralnych oraz chóralnych 
instrumentalnych. Na emeryturę z kopalni Komuna Paryska odszedł w roku 1975. 
Zmarł 7 kwietnia 1987 roku.
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1  Ignacy Szufa

 autor Elementarza obrazkowego trafiał do Jaworzna dwukrotnie. Po raz pierwszy 
przed i wojną światową, powtórnie – już w latach niepodległości. Urodził się 1 lu-
tego 1889 roku w Krakowie. Ojciec Jan, był zatrudniony jako woźny w znanej dru-
karni prasowej. O matce, annie z Zadorów, wiemy jedynie, iż pochodziła z rodziny 
rolniczej. ignacy miał dwoje rodzeństwa starszego i dwoje młodszego. Najstarszy 
brat – Bolesław został z czasem lakiernikiem w krakowskiej fabryce Zieleniewskich, 
siostra amelia – krawcową. Młodszymi odeń byli Jan, który również wybrał zawód 
nauczyciela, oraz Helena.
 ignacy uczył się w Krakowie. Kończył kolejno czteroklasową szkołę ludową, 
trzyklasową wydziałową i w końcu męskie seminarium nauczycielskie. Świadectwo 
dojrzałości uzyskał w czerwcu 1908 roku. Najwyższą ocenę uzyskał z przedmiotu 
określonego długą nazwą specjalna metodyka i ćwiczenia praktyczne.
 Dokument ów, prócz ocen, zawierał dwie istotne informacje. Pierwszą z nich 
sformułowano tak: Na tej podstawie uznaje się kandydata dojrzałym do pełnienia obo-
wiązków tymczasowego nauczyciela młodszego lub tymczasowego nauczyciela w publicz-
nych szkołach ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim. Drugą zapisano 
słowami: kandydat uczęszczając do c.k. Seminarium nauczycielskiego otrzymał stypen-
dium z funduszu krajowego w łącznej kwocie 304 koron i zobowiązał się do 6-letniej 
służby w publicznych szkołach ludowych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi, w Wielkim 
Księstwie Krakowskim.
 Zgodnie z zobowiązaniem, jeszcze w tym samym roku 1908, po zaliczeniu 
krótkiego kursu zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, roz-
począł pierwszą pracę w jednoklasowej szkole powszechnej w miejscowości Psary. 
Do roku 1918 „rzucano” go na krótko do kolejnych wiejskich szkółek starostwa 
chrzanowskiego.
 Były to najprawdopodobniej zastępstwa, bo zatrudnienie trwało zaledwie od kil-
ku do kilkunastu miesięcy, zaczynało się i kończyło w trakcie roku szkolnego. i tak: 
praca, w Psarach trwała siedem miesięcy (1.07.1908–20.02.1909), następnie 4 mie-
siące w Czernej (01.03.1909–30.06.1909), 14 miesięcy w dwuklasowej szkole w No-
wej Górze (dokładnie od 01.07.1909–31.08.1910), dwa kolejne lata i 5 miesięcy 
w „sześcioklasówce” w Jaworznie (01.09.1910–31.01.1913), nieco ponad pół roku 
w Balinie (01.02.1913–31.08.1913) i wreszcie kolejne 6 miesięcy w jednoklasowej 
szkole w Pogorzycach.
 Lata wojny (1914–1918) spędził ignacy Szufa jako sanitariusz („tytularny pod-
chorąży” armii austriackiej) w krakowskim szpitalu załogowym. W tamtych też la-
tach zawarł związek małżeński z jaworznianką – anielą Jaczykówną, nauczycielką. 
Z czasem dochowali się trojga dzieci: Tadeusza, Zofii i Haliny.
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 Po zdemobilizowaniu powrócił do obowiązków zawodowych. Dzień 1 maja 1918 
roku zastał go już w jednoklasowej szkółce w Karniowicach. Pierwszy raz uzyskał 
etat nauczyciela stałego. Z Karniowic trafił dwa lata później do Siedlec jako kierow-
nik tamtejszej szkoły trzyklasowej.
 Czternastego czerwca 1924 roku ukończył z wynikiem bardzo dobrym roczny 
Państwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Krakowie. W zamian za stypendium ko-
lejny raz zobowiązał się do służby w szkolnictwie państwowym. Na trzy lata.
 Ostatni raz zmienił ignacy Szufa miejsce pracy w roku 
1927 trafiając po raz drugi do Jaworzna. Tu został kierowni-
kiem Powszechnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Kante-
go na Pechniku. Pomijając lata okupacji hitlerowskiej, kiedy 
to szkołę zlikwidowano, zamieniając obiekt na obóz jeniecki, 
kierował placówką do roku 1954. W latach wojny pracował 
w szkole w Niedzieliskach. Prowadził też tajne nauczanie 
dla klas: piątej, szóstej i siódmej. Fakt ten został po wyzwo-
leniu potwierdzony dekretem nr 61 Komisji Weryfikacyjnej 
w Chrzanowie. Od 1948 roku był członkiem Stronnictwa De-
mokratycznego w Chrzanowie.
 Już jako emeryt dorabiał przez cztery lata na stanowisku referenta finansowego 
Prezydium Miejskiej rady Narodowej. Zmarł 15 lipca 1970 roku. 
 
1  Wielki człowiek z niewielkiej Dąbrowy

 Urodził się 21 sierpnia 1910 roku w rodzinie robotniczej. Była ona raczej dość 
liczna: ojciec Franciszek Dubiel, matka anna z domu Pacia i siedmioro rodzeń-
stwa: Cecylia, Maria, Weronika, Karol, anna, ignac, Julian. Ludwik był drugim 
dzieckiem małżeństwa Dubielów. Zarobki ojca – dróżnika kolejowego w Jęzorze 
(z czasem zwrotniczego), z trudem starczały na pokrycie najważniejszych po-
trzeb. Matka pomagała uprawiając niewielki spłachetek posiadanej ziemi.
 Mały Ludwik edukację rozpoczął w szkole powszechnej w… Długoszy-
nie, dokąd dreptał codziennie ścieżką przez las. Prawdopodobnie wysokie ulgi 
na przejazd pociągiem dla rodzin kolejowych zdecydowały o przeniesieniu syna 
do lepszej szkoły w Mysłowicach. Ukończył ją w roku 1923, a rok później ro-
dzice zapisali go do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w tym samym 
mieście. Pragnęli aby syn jak najszybciej zdobył cieszący się szacunkiem zawód 
i wsparł finansowo rodzinę. W ostatniej klasie Ludwik Dubiel objął redakcję 
wydawanego drukiem miesięcznika dla uczniów mysłowickich szkół średnich. 
Choć seminarium ukończył z wynikiem bardzo dobrym jednak pracy w okolicy 
dlań nie było.
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 Nie oglądając się na nic, przyjął oferowane zatrudnienie na Kresach Wschod-
nich. W niewielkiej wiosce Moczul (powiat Stolin) został jedynym nauczycielem 
czteroklasowej szkółki. Po roku, dzięki staraniom rodziców, wrócił w pobliskie strony. 
Do Balina. W siedmioklasowej szkole, wśród liczniejszego grona pedagogicznego, 
szybko wyróżnił się aktywnością. Zainicjował powstanie koła Towarzystwa Szkół 
Ludowych i pierwszej bodaj w powiecie chrzanowskim wiejskiej drużyny harcer-
skiej. Podczas pięcioletniego zatrudnienia w balińskiej szkole udało mu się ukończyć 
w Krakowie Wyższy Kurs Nauczycielski. Po studiach zaliczył jeszcze obowiązkowo 
podchorążówkę w Stanisławowie.
 W roku 1935 został kierownikiem szkoły w Woli Filipowskiej. Zainteresowa-
nia historyczne wyniesione jeszcze ze średniej szkoły zaowocowały tam właśnie 
pierwszy raz pracami badawczymi. W roku 1937 wydał własnym sumptem nie-
wielką monografię (właściwie materiały do monografii wsi, jak sam skromnie nazwał 
swą pracę) rodzinnej Dąbrowy Narodowej. Dwa lata później, nakładem Koła So-
cjologów i etnografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracował podobną pozycję 
poświęconą Woli Filipowskiej koło Krzeszowic. W 1938 roku zawarł związek mał-
żeński z Zenobią Skulich.
 Tuż przed wybuchem wojny został zmobilizowany i wraz ze swoją jednostką 
wojskową wziął udział w kampanii wrześniowej. Z końcem października wrócił 
do swojej szkoły. Zgodnie z nakazem władz okupacyjnych uczył w niej do roku 1943, 
w którym został przeniesiony do podkrakowskiej rząski.
 Przez wszystkie lata okupacji prowadził tajne nauczanie. Działał też w kon-
spiracji jako oficer armii Krajowej. Z chwilą wyzwolenia okolicy udał się natych-
miast do Katowic. Odżyła zawsze w nim obecna ciekawość Śląska i sympatia 
doń. Jako doświadczony nauczyciel zdecydował się zaoferować swe umiejętno-
ści katowickiemu kuratorium okręgu szkolnego. Pierwsze dwa miesiące pra-
cował w inspektoracie w samym mieście Katowice, później skierowany został 
do raciborza jako podinspektor. Wraz z inspektorem J. Płomińskim i drugim 
podinspektorem – J. Cichym miał organizować i uruchamiać szkolnictwo w po-
wiecie raciborskim.
 Dopiero tam, w raciborzu, ujawniły się w całej pełni talenty i pasje Ludwika 
Dubiela. Nie tylko uczestniczył w uruchamianiu szkół, ale też wyjątkowo za-
angażował się w prowadzenie rozlicznych kursów dla napływających z różnych 
stron i z różnym przygotowaniem zawodowym nauczycieli. Wobec dokuczliwego 
braku podręczników sam opracował takowy do nauki języka polskiego. aktywnie 
włączył się też w ratowanie zbiorów miejscowego muzeum, a nawet społecznie 
kierował nim przez kilka miesięcy.
 Wkrótce sprowadził do raciborza żonę – nauczycielkę gimnazjalną i kilkuletnią 
już wtedy córkę ewę. W roku 1946 przyszedł na świat syn Jacek.
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 Dwa lata później Ludwik Dubiel podjął przerwane wybuchem wojny studia 
etnograficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obronił w roku 
1951. Wcześniej, przez dwa lata pracował na stanowisku inspektora oświaty w Tar-
nowskich Górach, skąd wrócił ponownie do Katowic. Będąc wizytatorem kuratorium 
zaangażował się mocno, jak zawsze zresztą, w organizację działalności otwartego 
właśnie Pałacu Młodzieży, a również w redagowanie wydawanego tam dla nauczy-
cieli Biuletynu Pedagogicznego, traktującego o pozaszkolnym wychowaniu młodzieży.
 W maju 1953 roku zdecydowanie zrezygnował z pracy w oświacie i przeszedł 
do resortu kultury. Został kierownikiem Muzeum w Gliwicach – zamiejscowego od-
działu Muzeum Okręgowego w Bytomiu. Od połowy 1955 roku do kwietnia 1958 
był kierownikiem Działu etnografii bytomskiej placówki, a od tej daty przez kolej-
nych 15 lat dyrektorem samodzielnego już wówczas Muzeum w Gliwicach.
 Praca zawodowa (stworzył w tym czasie dwa dodatkowe od-
działy muzeum: pierwszy w samym mieście, drugi w pobliskim 
Toszku; zainicjował powstanie Muzeum Sztuki Odlewnictwa 
artystycznego; powołał wydawnictwo Zeszyty Gliwickie, którego 
był też redaktorem naczelnym; kierował wreszcie pracami zespo-
łu inwentaryzującego zabytki sztuki drewnianej woj. katowickie-
go) zainspirowała go do napisania i obrony na Uniwersytecie 
Wrocławskim prekursorskiej pracy doktorskiej pt.: Bartnictwo 
i pszczelarstwo na Górnym Śląsku w xviii i xx wieku. Marzył o habilitacji i zatrudnie-
niu na wyższej uczelni. Ciągle odzywał się w nim dawny pedagog. Owe wieloletnie 
doświadczenia w pracy z uczniem przynosiły nadzwyczajne efekty także w dorobku 
muzealniczym. Ludwik Dubiel znalazł się wśród prekursorów organizacji współ-
pracy muzeów z placówkami oświatowymi. To pod jego kierownictwem muzeum 
zainicjowało lekcje dla młodzieży szkolnej i udostępniło po raz pierwszy wnętrza 
składającym przyrzeczenia harcerzom.
 Jednocześnie bardzo skrupulatnie pilnował realizacji programu badań naukowych 
i gromadzenia zbiorów. U progu lat sześćdziesiątych znalazł się w grupie inicjującej 
powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Gliwickiej przekształconego z czasem 
w Towarzystwo Przyjaciół Gliwic. Znaczące ślady jego aktywności znaleźć można 
w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym – przez wiele lat pracował w jego Zarządzie 
Głównym – był prezesem Oddziału Śląskiego, Polskim Towarzystwie Historycznym, 
współpracował z instytutem Śląskim w Opolu i Komisją etnograficzną pan.
 We wrześniu 1973 roku został dyrektorem Muzeum Okręgowego w Byto-
miu. Niestety, tym razem nie udało się zrealizować ambitnych planów, które sobie 
założył. Przeszkodziła nagła śmierć. Zmarł w Gliwicach 14 kwietnia 1974 roku. 
Tam został też pochowany.
 Pozostało po nim ponad pięćdziesiąt różnej objętości publikacji naukowych.
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1  Muzyk pasjonat

 Wacław Geiger. W długim i bogatym życiu Wacława Geigera pobyt (a właściwie 
pobyty) w Jaworznie – to epizody zaledwie. epizody, które w życie kulturalne i towa-
rzyskie jaworznian wniosły trudne do przecenienia impulsy. Życiorys tego człowieka 
jest na ogół dobrze w świecie muzycznym znany. Zamieszczają go w różnej objęto-
ści liczne specjalistyczne wydawnictwa. Nas intryguje głównie pierwsze trzydzieści 
lat życia bohatera. Jego biografowie podają nieodmiennie, że urodził się 25 (tylko 
Jerzy Wywiałkowski utrzymuje, iż 26) czerwca 1907 roku w Krakowie. Dlaczego 
zatem w sprawozdaniu dyrekcji chrzanowskiego gimnazjum roku szkolnego 1926/27 
napisano czarno na białym, że kończący właśnie edukację w tej szkole Wacław Ge-
iger, wyznania rzymskokatolickiego urodził się w Myślachowicach?
 Wychowywał się w wyjątkowo muzy-
kalnej rodzinie. rodzice, trzy siostry i dwaj 
bracia opanowali grę na jakimś instrumencie. 
Z chwilą wybuchu i wojny światowej rodzi-
na Geigerów trafiła na krótko na Morawy. 
W 1915 roku osiadła w Zakopanem i tam 
dotrwała do końca wojny. Pod Giewontem 
Wacław kontynuował rozpoczętą w piątym 
roku życia naukę gry na skrzypcach i forte-
pianie. Wówczas to miejscowy nauczyciel 
– skrzypek, rodowity góral, wszczepił mu, 
utrzymujące się do końca życia, umiłowanie 
podhalańskiego folkloru. Po wojnie Geige-
rowie osiedli w Jaworznie. Jak długo w nim 
pozostawali, czym się zajmowali – trudno 
powiedzieć, dość, że stąd właśnie dojeżdżał 
Wacław do gimnazjum w Chrzanowie. rok 1924 spędził u swej ciotki Wilhelminy 
Geiger – pianistki. W następnym zamieszkał w Krakowie. Tam też, nie przerywa-
jąc nauki we wspomnianej już szkole, rozpoczął studia w instytucie Muzycznym. 
Wkrótce przerwał je z bardzo prozaicznej przyczyny – braku środków. Z trudno-
ściami finansowymi radził sobie zarabiając jako pianista – taper w krakowskich ki-
nach. Uzyskawszy w roku 1927 świadectwo dojrzałości w Państwowym Gimnazjum 
im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, natychmiast oddał się studiom… prawniczym 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Porzucił je po roku dla ukochanej muzyki. Krakow-
skie konserwatorium Towarzystwa Muzycznego ukończył ze srebrnym medalem. 
Opanował doskonale grę na fortepianie, organach, skrzypcach, altówce i wiolonczeli, 
a do tego był obdarzony pięknym barytonem. Naukę wokalistyki pobierał u Heleny 
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Zboińskiej-ruszkowskiej. Dyrygentury i komponowania uczył go (między innymi) 
znany muzyk – Bolesław Wallek-Walewski. Nic zatem dziwnego, że wszędzie gdzie 
rozbrzmiewała muzyka, spotkać można było Wacława Geigera. U boku śpiewaków 
o głośnych wówczas nazwiskach występował w Operze Krakowskiej. Komponował 
własne utwory i zajmował się dyrygenturą. Z końcem lat dwudziestych xx wieku 
związał się ponownie z Jaworznem, zostając tu kierownikiem świeżo utworzonego 
Towarzystwa Muzycznego Hejnał. To przy jego aktywnym udziale powstały wów-
czas chór męski i orkiestra symfoniczna. Jaworzno dysponowało w tamtych latach 
pokaźną liczbą młodych ludzi ze starannym przygotowaniem muzycznym, którzy 
dla miasta i własnej satysfakcji chcieli koniecznie coś robić. W znacznej liczbie byli 
to absolwenci chrzanowskiego gimnazjum – koledzy Wacława z tego samego rocz-
nika, bądź nieco młodsi. Wielu z nich zatrudnionych było w zawodach technicznych 
w miejscowych przedsiębiorstwach zaś muzyka była dla nich odskocznią i uzupełnie-
niem zainteresowań. Wybuch ii wojny światowej przerwał działalność Towarzystwa 
Muzycznego. Wacław Geiger przeżył okupację w Krakowie. Po wyzwoleniu rzucił 
się w wir pracy. Przez pewien czas był kierownikiem chóru Filharmonii Krakowskiej. 
W latach 1948–1950 kierował Orkiestrą Symfoniczną w Częstochowie. Kolejne dwa 
lata upłynęły mu w łódzkim Teatrze Muzycznym. Jeszcze później był dyrygentem 
Państwowej Operetki w Warszawie, a także wykładowcą w pwsm. Do roku 1963, 
kiedy to ostatecznie zakończył muzyczną włóczęgę po kraju osiadając w Zakopanem, 
prowadził przez pewien czas Orkiestrę Symfoniczną w Białymstoku i pełnił funkcję 
kierownika artystycznego operetki w Lublinie. W Zakopanym nie przestał być ak-
tywnym. Tam, pod Tatrami, oddał się głównie pracy pedagogicznej, pracy u podstaw. 
Uczył w szkole muzycznej jednakże nie potrafił się pogodzić z faktem, że wielu mło-
dych, uzdolnionych ludzi, nie może pobierać w niej nauk z racji przekroczonego pro-
gu lat. Zorganizował zatem Społeczne Ognisko Muzyczne, skutecznie rywalizujące 
ze szkołą. Jako dyrygent, akompaniator i kompozytor współpracował z miejscowym 
kabaretem Zaskroniec, chórami: Wierchy i Rysy, był założycielem Towarzystwa Mu-
zycznego im. Karola Szymanowskiego, wielokrotnie zasiadał w jury Międzynarodo-
wego Festiwalu Ziem Górskich. Zmarł 30 kwietnia 1988 roku. Ludność Zakopanego 
i Podhala doceniła tę postać, składając jej doczesne szczątki w miejscu dla najbardziej 
zasłużonych – na Pęksowym Brzyzku.

1  Stanisław Stolarczyk

 Jestem głęboko przekonany, że człowiek, którego sylwetkę pragnę wywołać z mro-
ku zapomnienia, zasłużył na to po wielokroć. Nie rzucał słów na wiatr, nie kreował się 
na bohatera ani męża opatrznościowego. Przez całe życie hołdował pracy rzetelnej 
i konkretnej. Dla innych gotów był do poświęceń najwyższych. Dla siebie – czytaj: 
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rodziny – działać nie chciał, a i chyba nie potrafił. Do końca swoich dni oczekiwał 
skromnie, iż rezultaty jego działalności w Jaworznie zostaną kiedyś sprawiedliwie 
ocenione i docenione.
 Stanisław Stolarczyk – pierwszy po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji bur-
mistrz Jaworzna. Człowiek rzadko dziś spotykanej prawości. Szacunek dla rzetel-
nej pracy wyniósł z domu rodzinnego. Dziad jego pochodził ze Śląska – zmuszony 
w okresie słynnych rugów bismarckowskich do opuszczenia Kostowów, osiadł w przy-
granicznym wówczas, galicyjskim Jaworznie. Ojciec związał swoje życie z kopalnią 
Fryderyk-August – przepracował na niej czterdzieści lat.
 Stanisław, najstarszy syn spośród ośmiorga dzieci, urodził się 17 listopada 
1900 roku. Sposób, w jaki był w dzieciństwie traktowany przez ojca, mocno zaważył 
na fakcie, że w ciągu całego życia „odstawał” nieco sposobem bycia od pozostałych 
braci i sióstr. Był inny.
 W wieku ośmiu lat, ojciec po raz pierwszy zabrał go na zebranie sdkpil, której 
był członkiem. Później powtarzało się to wielokrotnie. Szkołę podstawową ukoń-
czył w Jaworznie, później, celem kontynuowania nauki ojciec wysłał go do Wied-
nia, gdzie ukończył trzyletnią Werkmeisterschule1. Pracę zawodową rozpoczął 
wkrótce po ukończeniu 14 roku życia jako pomoc dołowa w kopalni Sobieski. Dzię-
ki staraniom ojca zmienił ją po kilku miesiącach i został ładowaczem w kopalni  
Fryderyk-August 2. równoczesne pobieranie nauki w dokształcającej szkole rzemieśl-
niczej pozwoliło mu na zmianę statusu w górnictwie – został pomocnikiem mecha-
nika. Po ukończeniu dwudziestego roku życia powołany został do odbycia służby 
wojskowej. Ukończył wojskowe kursy radiotelegrafisty i radiomechanika. W roku 
1921, po udziale w znanym „marszu na Kijów”, wrócił do cywila i do „swojej” kopalni. 
Ożenił się wbrew woli swojej rodziny.
 Zaostrzające się nastroje załóg miejscowych zakładów pracy w zdecydowany spo-
sób wpłynęły na ukształtowanie się jego postawy politycznej. rok 1923 stał się ważną 
cezurą w życiu Stolarczyka – został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Praco-
dawcy szybko dostrzegli zaangażowanie młodego socjalisty i kilka miesięcy po za-
kończeniu politycznego strajku przeciwko rządom Witosa3, umieścili go na liście 
pracowników „zredukowanych”. Podjęte starania o wyjazd do Francji spaliły na pa-
newce wobec posiadanej i rzadkiej wówczas specjalności wojskowej. Dość szybko 
udało mu się znaleźć zatrudnienie na stacji kolejowej w Jaworznie. Posiadanych prze-
zeń świadectw szkolnych Polskie Koleje Państwowe nie chciały honorować, wobec 
czego znów mu przyszło zaczynać od zajęć najprostszych i najgorzej opłacanych. 

1. Posiadam kserokopie dwu wersji życiorysu Stanisława Stolarczyka. Jedna niedokończona, ale bogatsza w szczegóły i daty. Druga 
sprawia wrażenie wyjętej z teczki akt osobowych i nosi datę 1950 r. W części dotyczącej okresu szkolnego różnią się między sobą. 
Po dokładnej analizie przyjąłem za celowe połączenie faktów z obu dokumentów.
2. W okresie międzywojennym i obecnie kopalnia Józef Piłsudski.
3. Według kroniki kwk Jaworzno strajk jednodniowy odbył się 6 listopada 1923 roku
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 Nieomal równocześnie z podjęciem nowej pracy rozpoczął działalność w Związ-
ku Zawodowym Kolejarzy 4. Na wzmożone zaangażowanie w działalność ruchu 
związkowego niewątpliwy wpływ miało rozluźnienie stosunków z pps po prze-
wrocie majowym5.
 Postać Stanisława Smolarczyka, aktywisty koła zzk w Jaworznie, musiała 
być znana w pierwszej połowie lat trzydziestych działaczom wojewódzkim partii, 
skoro sam Zygmunt Żuławski6 zwracał się doń z prośbą o odbudowę jaworznickiej 
organizacji pps, której funkcjonowanie w tym czasie zdecydowanie osłabło. Stanisław 
Stolarczyk propozycję przyjął, ale postawił dwa warunki (!): usunięcia z szeregu partii 
kilku posłów „którzy zaprzedawali w strajkach robotników”7 oraz publicznego ujaw-
nienia stosunku władz naczelnych i wojewódzkich pps do Związku radzieckiego. 
Warunki te zostały oczywiście odrzucone, zaś stawiającego je obdarzono mianem 
„bolszewickiego rewolucjonisty”. równocześnie z działalnością związkową i par-
tyjną8 podnosił kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu rocznego kursu techników 
maszynowych zorganizowanego przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Kra-
kowie, awansował na pomocnika maszynisty9.
 W 1936 roku Stolarczyk, w towarzystwie przewodniczącego miejscowego 
Związku Zawodowego Górników p. Walugi, dotarł do Prezydenta rzeczypospolitej 
Polskiej ignacego Mościckiego10. Podczas audiencji prosił o pomoc w przełamaniu 
oporu władz szkolnych starostwa chrzanowskiego wobec inicjatywy uruchomie-
nia w Jaworznie szkoły średniej. Uzyskana obietnica rozpatrzenia sprawy niestety 
nie doczekała się pozytywnego zakończenia.
 Kolejną, tym razem zwycięską batalią, w jaką zaangażował się Stolarczyk, były 
wybory samorządowe w 1938 roku. Wygrała je w mieście zdecydowanie pps. Stani-
sław Stolarczyk został radnym. radzie przewodniczył krotko burmistrz Włodzimierz 
Pretornis. radni z ramienia pps nie znaleźli z nim wspólnego języka – dochodziło 
do kłótni i wzajemnego blokowania inicjatyw. Postawy burmistrza-oficera i rad-
nego Stolarczyka najlepiej charakteryzuje, zapamiętany przez świadków, incydent: 
Kiedy podczas debaty Rady Pretornis zapragnął go wytrącić z równowagi głośną uwa-
gą, by zwracał się do niego skowani „panie pułkowniku”, ów natychmiast zareplikował  

4. W latach 1936–1939 był z całą pewnością przewodniczącym koła zzk w Jaworznie, daty objęcia funkcji nie udało się ustalić.
5. W życiorysie pisze o wystąpieniu z pps, brak jednak dowodów potwierdzających ów fakt.
6. Zygmunt Żuławski, 1880–1949, działacz ruchu robotniczego i związkowego, członek ppsd i pps 1919–39 członek rady Naczelnej, 
1921–39 przewodniczący rady Naczelnej i członek ckw, 1919–39 sekretarz generalny kzz, 1924–39 członek kierownictwa Między-
narodowej Federacji Związków Zawodowych, senior grupy posłów socjalistycznych w sejmie rP w okresie międzywojennym.
7. Cytat z życiorysu St. Stolarczyka, który dalej podaje nazwiska dra e. Bobrowskiego i Jana Papugi.
8. Według życiorysu jego aktywność partyjna wzmogła się w 1936 roku.
9. W okresie międzywojennym obsługa parowozu składała się z maszynisty, pomocnika i palacza. Zdobycie uprawnień pomocnika 
maszynisty było podstawą do awansu zawodowego i znacząco wpływało na zarobki.
10. Patrz: „ruch oporu w mieście Jaworznie w latach hitlerowskiej okupacji 1939–1945 i organizowanie życia w pierwszych 
latach wolności”.
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„Proszę tytułować mnie panem kapralem!” 11. Okres okupacji Stanisław Stolarczyk spędził 
w Jaworznie pracując jako maszynista na stacji kolejowej w Szczakowej. Kiedy na prze-
łomie lutego i marca 1940 roku powstał w Jaworznie konspiracyjny Obwodowy Komi-
tet robotniczy pps obejmujący swym zasięgiem były powiat chrzanowski, Stolarczyk 
wszedł w jego skład jako wiceprzewodniczący i równocześnie komendant bojówki 
do działań sabotażowych na węźle kolejowym w Szczakowej. Ukrywając się pod pseu-
donimami „aza”, „Tender” i „Maszynista”, realizował przerzuty osób ukrywających 
się przed władzami niemieckimi oraz uciekinierów z obozów koncentracyjnych i je-
nieckich przez granicę rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa. Dostarczał do punktów 
kontaktowych w Krakowie i rudawie meldunki oraz grypsy więzienne, przewoził fał-
szywe dokumenty, medykamenty i środki zapalające12. Przez kilka tygodni, od chwili 
rozpoczęcia wywozu Żydów z Jaworzna, ukrywał w swym mieszkaniu pięcioosobową 
rodzinę Laufrów13. Pracę na kolei porzucił w połowie listopada 1944 roku, uciekając 
niemieckiej obstawie z lokomotywy ewakuowanego do Berlina pociągu14.
 W czasie tajnego zebrania Obwodowego Komitetu robotniczego pps w dniu 
17 stycznia 1945 roku, w ustalonym tam składzie osobowym zarządu miasta dla Sta-
nisława Stolarczyka przewidziano stanowisko burmistrza. Tuż po wyzwoleniu, 
25 stycznia, delegat krn potwierdził tę nominację15.
 Pod kierownictwem nowego burmistrza Zarząd miasta rychło przystąpił do uru-
chomienia przemysłu, organizowania aprowizacji, lecznictwa i szkolnictwa. Chorzy 
z nowopowstałego szpitala pierwsze dania mięsne spożyli dzięki poleceniu zajęcia 
jedynej krowy z obory jego matki16.
 W pierwszej połowie lutego burmistrz wyjeżdżał kilkakrotnie do Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Krakowie celem uzyskania zgody na zorganizowanie pierwszej 
w mieście szkoły średniej – liceum ogólnokształcącego. Tym razem rezultat jego 
zabiegów był zdecydowanie pozytywny. 
Był członkiem delegacji Krakowa i Sosnowca, która podczas pobytu u ówczesnego 
prezydenta Bolesława Bieruta w Belwederze uzyskała pomoc finansową dla osób 
powracających z obozów koncentracyjnych. O tym, że był w jej składzie osobą zna-
czącą i liczącą się, świadczył rezultat podziału przyznanej kwoty pięciu milionów: 
po dwa miliony otrzymały Sosnowiec i Kraków zaś jeden milion Jaworzno.17

11. z rozmowy autora z p. Wł. Suskiem – radnym z ramienia pps w latach 1938–1939, członkiem Zarządu Miasta po wyzwoleniu.
12. Patrz: „ruch oporu…”
13. Po otrzymaniu wiadomości z sobie tylko znanego źródła o istnieniu w getcie sosnowieckim pośrednika organizującego za wysoką 
opłatą ucieczki z okupowanej części europy, p. Laufer poprosił Stanisława Stolarczyka o wydobycie z ukrycia w opuszczonym domu 
kosztowności (uczynił to trzynastoletni syn Stanisława) i, mimo nalegania gospodarza o pozostanie w jego domu, udał się wraz 
z rodziną do Sosnowca. ani w czasie okupacji, ani po wojnie, nie udało się uzyskać żadnych informacji o dalszych losach tej rodziny.
14. z rozmowy autora z żoną i starszym synem Stanisława Stolarczyka w dniu 5 maja 1991 roku.
15. Według życiorysu.
16. z rozmowy autora z Wł. Suskiem.
17. Według relacji J. Ćwika z rozmowy przeprowadzonej w 1980 roku ze Stanisławem Stolarczykiem. archiwum Zarządu Miejskiego, relacja nr 93
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 Od pierwszych dni funkcjonowania zarządu miasta narastał konflikt między re-
prezentantami pps i ppr. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jakie były jego 
rzeczywiste przyczyny. Jedno natomiast już dziś można stwierdzić z całą pewnością 
– u podłoża leżały najprawdopodobniej zastrzeżenia Stolarczyka do postaw moral-
nych dwóch współpracowników – reprezentantów ppr. W takiej sytuacji cennym 
pretekstem do odsunięcia go z zajmowanego stanowiska (koniec lutego 1945 roku), 
była brzemienna w skutki pomyłka w wypowiedzi na wiecu ludności. Przeciwnicy 
określili jej sens jako antyradziecki i polityczny18. Sprawa ta znalazła swój epilog 
na rozprawie sądowej w Krakowie19. Do czasu jej zakończenia Stanisław Stolarczyk 
pozostawał bez pracy, chociaż oficjalne zwolnienie „na własną prośbę z powodu złego 
stanu zdrowia i wyczerpania”, nosiło datę 30 kwietnia 1945 roku. Z dużą dozą praw-
dopodobieństwa można dziś stwierdzić, że „wyjazdu na białe niedźwiedzie” uniknął 
burmistrz dzięki osobistym znajomościom nawiązanym w trakcie działalności poli-
tycznej przed wojną i w konspiracji okupacyjnej. 
 Wkrótce po zwolnieniu ze stanowiska Stanisław Stolarczyk wyjechał z grupą 
operacyjną Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego do Zabrza celem urucho-
mienia kopalni węgla Concordia. Zabrzu też oddał lata pracy górniczej, doświadcze-
nie i pasje działacza. 
 Po przejściu na emeryturę wrócił do rodzinnego Jaworzna. Zmarł w 1980 roku 
już nigdy niedostrzeżony publicznie.

1  Olga Dziunikowska

 Do Jaworzna przyjechała gdzieś między latami 1928–1929 u boku męża Kazi-
mierza, który został właśnie zatrudniony przez spółkę węglową o nazwie Jaworznic-
kie Komunalne Kopalnie Węgla na stanowisku inżyniera ruchu w kopalni Piłsudski. 
Państwo Dziunikowscy otrzymali obszerne, jak na miejscowe warunki, mieszkanie 
w jednym z najnowszych budynków gwareckich wzniesionym u podnóża Pańskiej 
Góry. Na nim kończyła się zwarta zabudowa miasteczka. Z okien frontowych domu 
widoczne były, tuż za szosą biegnącą ku Krakowowi, wieże wyciągowe, sortownie, 
elektrownia i osiedle górnicze. Po stronie przeciwnej rozciągały się liche pola upraw-
ne. Horyzont zamykały wzgórza: równa Góra, Grodzisko i Pietrusowa.
 Urodziła się Olga 8 października 1905 roku w podkrakowskiej wówczas miej-
scowości Czarna Wieś. Ojciec, Władysław Smalec, był urzędnikiem Krakowskie-
go Przedsiębiorstwa Tramwajowego. Córka pamiętała go głównie z lat dziecinnych, 
bo wraz z nadciągającą wojną został zmobilizowany do armii austriackiej, zaliczył 

18. Według relacji J. Ćwika… Tę wersję potwierdza syn Stanisława Stolarczyka w rozmowie z dnia 5 maja 1991 roku
19. rodzina potwierdza, że każdy wyjazd na rozprawę do Krakowa St. Stolarczyk przeżywał boleśnie. Negatywne rezultaty poszuki-
wania dowodów w archiwaliach zdają się potwierdzać domysł interwencji bardzo wysoko postawionych działaczy ówczesnej pps
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walki na kilku frontach i zmarł wkrótce po powrocie w rodzinne strony. Odeszła 
także w wieku zaledwie kilkunastu lat jej starsza siostra Władysława. Odtąd na wiele 
lat splotły się nierozerwalnie losy matki – Heleny Smalec z domu Dyna i córki.
 Olga dojrzewała jeszcze w klimatach młodopolskich. W rodzinie matki miały 
miejsce wydarzenia typowe dla owych czasów, mocno rzutujące na losy zaangażowa-
nych w nie osób – jakiś szlachecko-chłopski mezalians i żal za utraconymi, znaczącymi 
związkami rodzinnymi. Sprawy niebagatelne, bo dotykające osób z pierwszego planu 
ówczesnych wydarzeń politycznych i artystycznych w Krakowie, a nawet w kraju.
 Niewiele dziś można napisać na temat wykształcenia młodej Smalcówny. Po la-
tach zachowało się tylko jedno świadectwo szkolne. Pochodzi z 1921 roku i doku-
mentuje ukończenie czteroklasowej szkoły wydziałowej żeńskiej im. anny Jagiellonki 
w Krakowie. To było sporo jak na ówczesne realia – wtedy to kobiety polskie zaczy-
nały dopiero – nie bez oporu władz uczelnianych – forsować progi uniwersytetów. 
 W tym samym roku pojawił się w Krakowie świeżo upieczony maturzysta, 
ale już kombatant wojny z bolszewikami – Kazimierz Dziunikowski. rozpoczął stu-
dia na akademii Górniczej. Nie wiemy kiedy i w jakich okolicznościach spotkało 
się tych dwoje młodych ludzi, ale faktem jest, że w 1927 roku odbył się ich ślub w ko-
ściele parafialnym w rynku Podgórskim. Kazimierz właśnie obronił dyplom inżynie-
ra górniczego. Mimo, że był człowiekiem zdolnym i energicznym, pracy w zawodzie 
znaleźć nie mógł. Przez rok musiał się zadowalać rolą wykładowcy fizyki w męskim 
gimnazjum w Zawierciu. Wstawiennictwo jednego z profesorów akademii umożli-
wiło mu zatrudnienie w wyuczonym zawodzie w kopalni Grodziec. Na krótko. Lepsze 
warunki zapewniły kopalnie jaworznickie.
 Trudno dziś odpowiedzieć jednoznacznie czy Olga towarzyszyła mu przez cały 
czas w wędrówkach za stałym i finansowo atrakcyjnym zatrudnieniem. Do Jaworzna, 
jak już napisano, małżonkowie trafili razem. Żona nowego przybysza od pierwszych 
dni wzbudzała zainteresowanie, szczególnie u kobiet. Ubierała się i zachowywała 
zgoła inaczej niż panie z miejscowej socjety. W jej towarzystwie czuło się atmos-
ferę wielkiego miasta. W roku 1930 urodziła syna, któremu dano na imię Bohdan. 
Od tej chwili wychowanie dziecka stało się dla niej zajęciem najważniejszym. Pomo-
cą służyły kolejne gosposie pełniące równocześnie role nianiek. Z czasem także mat-
ka Helena, która – opuściwszy Kraków – osiadła w Jaworznie.
 Spacery, wycieczki za miasto zajmowały sporo czasu, ale przecież nie przeszkodzi-
ły w bujnym życiu towarzyskim przerywanym częstymi wyjazdami do innych miej-
scowości, szczególnie do rodzinnego Krakowa (w tym czasie Czarna Wieś od dawna 
już była włączona w granice miasta). Pani Olga uwielbiała imprezy kulturalne, starała 
się więc nie omijać spektakli teatralnych z udziałem znanych i sławnych aktorów.
 Małżonek szybko i systematycznie awansował. Zarząd przedsiębiorstwa wysyłał 
zdolnego inżyniera do rozwiniętych gospodarczo krajów europy, by mógł zapoznać 
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się z nowoczesnymi technikami górniczymi. 
Część uzyskiwanych dochodów lokował Kazi-
mierz Dziunikowski w interesach poza górnic-
twem (był współwłaścicielem linii autobusowej 
Kraków–Oświęcim). Kolejne zamierzenie – wy-
jazd do Stanów Zjednoczonych – pokrzyżo-
wał wybuch wojny. rodzina Dziunikowskich 
nie opuściła, wzorem innych przedstawicieli 
wyższego dozoru, Jaworzna. 
 Nie bez powodu podejrzewany o kontak-
ty z ruchem oporu, inżynier został w czerwcu  
1942 roku wysiedlony wraz z całą rodziną.  
Poprzez obóz przejściowy, pracę u niemieckie-
go bauera trafili w końcu do fabryki zbrojenio-
wej w mieście, które dziś nazywa się pięknie 
i po polsku – Zielona Góra. Jakby nieszczęść było mało, podczas przymusowego 
tam pobytu i ciężkiej pracy przydarzyło się jeszcze dodatkowe nieszczęście – osa-
dzenie w areszcie śledczym przez gestapo. Takie doświadczenia musiały się odłożyć 
ciężkim brzemieniem na psychice całej czwórki, szczególnie delikatnych pań i jede-
nastoletniego syna. Powrót po wyzwoleniu do Polski też nie obył się bez dramatu: 
w dziwnych okolicznościach, na ziemiach odzyskanych zaginął Bohdan. Do Jaworzna 
rodzina dotarła bez niego. Mieszkanie w Winterówce, z którego wyrzucili ich kiedyś 
Niemcy było zajęte. Otrzymali inne w willi zajmowanej przed wojną przez rodzinę 
Pokralów. Olga z matką zaczęły urządzać „dom”, małżonek wpadł w wir pracy za-
wodowej. To chyba wówczas drogi ich zaczęły się rozchodzić. Sytuacji nie poprawił 
nawet powrót cudownie odnalezionego syna i doszło do tego, do czego w takiej sy-
tuacji dojść musiało – rozwodu.
 rozstali się kulturalnie. Pan Kazimierz wyjechał na Śląsk, pani Olga pozostała 
w Jaworznie. Sporo czasu, głównie wieczorów zajmował jej brydż. Doborowa czwór-
ka (dr Wiktor Fedak – dyrektor szpitala, ks. Władysław Wełna – kapelan, eugenia 
Musiał – pielęgniarka instrumentariuszka i ona) przedłużała dyżury o kolejne partie 
sportowej gry w karty. Syn, nad wiek rozwinięty i psychicznie dojrzały za sprawą 
niezwyczajnych doświadczeń (jak, zresztą, całe jego wojenne pokolenie), stał się dla 
niej przysłowiowym oczkiem w głowie. Żyjąc z niewielkich alimentów nie mogła 
go zbytnio wspierać finansowo, sercem tak. Zresztą, serdeczność i ciepło emanowa-
ły z niej chyba zawsze. Była dowcipna. Była lubiana przez wszystkich znajomych. 
Potrzeba wspierania potrzebujących, bodaj tylko optymizmem i nadzieją, leżała 
w jej naturze i są na to dowody. Syn, w przygotowywanych do druku wspomnieniach 
o swych narodzinach zaznaczył: 
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Podobno bardzo radośnie witał mnie Nestor. Był to piękny wilczur, 
znany mi już tylko z wyblakłej fotografii. Wiem, że darzył przyjaźnią 
dzieci i biedaków…

Czy to możliwe, by pies przyjaźnił się z osobami, które nim szczuto? a ten niemiecki 
jeniec, który być może przeżył w jaworznickim szpitalu operację tyko dzięki krwi od-
danej mu przez niedawną jeszcze więźniarkę? a te wielogodzinne czuwania u łóżka 
chorego na tyfus doktora Fedaka?
 Po jakimś czasie od chwili odwołania małżonka ze stanowiska dyrektora ja-
worznickich kopalń Olga z synem i matką zmuszone były opuścić zajmowane dotąd 
mieszkanie. Zamieszkały w wynajętym lokalu na Starej Hucie przy obecnej ulicy 
Olszewskiego (wówczas Daszyńskiego). Stamtąd trafiły do willi państwa Jakubow-
skich na Pańskiej Górze. To była ostatnia zmiana adresu podczas pobytu w Jaworznie. 
Willa tonęła w zieleni ogrodu, a ten do małych nie należał. Zapuszczony był od lat.
 To właśnie wtedy, w okresie zamieszkiwania przy ulicy Narutowicza, wpierw 
zainteresowanie zielarstwem, a potem malarstwem, zdominowało wszystkie inne. 
Wydaje się, że momentem decydującym była śmierć matki – Heleny Smalec. 
Syn robił karierę naukową, wędrował gdzieś w świecie, a najbardziej oddana 
jej przyjaciółka i powiernica odeszła. ani pozostałe w Jaworznie bliskie i życz-
liwe koleżanki, ani znajome, powstałej pustki wypełnić nie mogły. Zapomnienie 
odnalazła w twórczości. Malowała dużo i bardzo niecierpliwie. Nie znajdowała 
czasu na przygotowywanie płócien. Praktycznie obce były jej blejtramy i sztalugi, 
nie znała wyrafinowanych technik gruntowania powierzchni, nakładania laserun-
ków itp. Zdecydowana większość obrazów powstawała na kawałkach dykty, płyt 
paździerzowych, pilśni. Temat był tylko jeden: kwiaty! Powstawały pod dotykiem 
palców, dosłownie, albowiem artystka nie używała pędzli. Pracami swymi obdaro-
wała przyjaciół, znajomych oraz życzliwe jej osoby. Nigdy chyba nie uda się nikomu 
policzyć powstałych obrazów. Jedną z pierwszych osób, która dostrzegła talent Olgi 
Dziunikowskiej i doceniła go, był profesor krakowskiej akademii Sztuk Pięknych 
– Władysław Hodys. Dzięki spotkaniu tych dwojga ludzi w Klubie Plastyka przy 
ówczesnym Muzeum regionalnym w Jaworznie, również mieszkańcy Krakowa 
mogli w Pałacu Pod Baranami oglądać obrazy niezwykłej malarki. Jaworznianie 
stykali się z nimi wielokrotnie przez lat kilkanaście.
 i przyszedł czas, że starsza pani z coraz większym trudem znosząc pogarsza-
jące się warunki mieszkaniowe zachorowała na cukrzycę. Mieszkający w Krakowie 
syn mógł roztoczyć nad matką opiekę pod warunkiem, że zamieszka w pobliżu. Wró-
ciła zatem w rodzinne strony. Krakowski klimat nie sprzyjał jej malarstwu. Wraz 
z opuszczeniem Jaworzna opuściła panią Olgę wena twórcza. Zmarła w Krakowie 
22 marca 1993 roku.
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1  Oddał Jaworznu lat kilkanaście…

 Podczas jednego z niezliczonych spotkań towarzyskich, zapytałem pana Piotra 
Langiera emerytowanego górnika i niezmordowanego kiedyś działacza jaworz-
nickiej Victorii, czy zetknął się w swym długim życiu z inżynierem Kazimierzem 
Dziunikowskim. 

Oczywiście! – odpowiedział – wiele razy. ale najbardziej zapamiętałem 
spotkania z jego rodziną w „Winterówce”. Chodziłem tam, jako młody 
chłopak, pomagać Muchlickim, którzy mieszkali piętro wyżej. Nosiłem 
węgiel, rąbałem drwa. Czasem, na prośbę państwa Dziunikowskich, 
robiłem coś i dla nich. Wynagradzali mnie hojnie. Byli też bardziej 
życzliwi niż ci z góry.

 inżynier górniczy – Kazimierz Dziunikowski trafił do Jaworzna w roku 1929 
jako ambitny, świetnie zapowiadający się fachowiec. Urodził się 20 grudnia 1902 roku 
w Krynicy. Nie tam jednak, a w Nowym Sączu mieszkali na stałe jego rodzice: Dioni-
zy i Leokadia z domu Mousson. W Nowym Sączu spędził też Kazimierz dzieciństwo 
i młodość. W domu rodzinnym wypełnionym atmosferą głębokiego patriotyzmu. 
Tradycje napoleońskie (za sprawą pradziada – francuskiego oficera w armii Napole-
ona) i powstańcze, klimaty paramilitarnych organizacji przygotowujących Polaków 
do kolejnych zrywów niepodległościowych, towarzyszyły mu na co dzień.
 Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w miejscowym gim-
nazjum typu klasycznego. Wybuch i wojny światowej i późniejsze wydarzenia 
związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości głęboko wryły się w pamięć 
młodego człowieka.
 Kiedy w roku 1920 ruszyła na Ojczyznę od wschodniej granicy armia bolsze-
wicka, liczący zaledwie 17 lat (wszak urodził się pod koniec grudnia) i parę miesięcy 
gimnazjalista Kazimierz Dziunikowski zgłosił się wraz z kilkoma kolegami ochot-
niczo do wojska. Po krótkim z konieczności przeszkoleniu trafił ze swoją pierwszą 
kompanią i Pułku Strzelców Podhalańskich na front w rejon Kocka. Pod dowódz-
twem Władysława Sikorskiego przeszedł szlak przez Łuków (gdzie został lekko ran-
ny w nogę), Siedlce, Białystok, Grodno, aż po Oszmianę. Wielokrotnie uczestniczył 
w ciężkich bojach (miedzy innymi pod Grodnem). Stracił dwu szkolnych kolegów.
 Po powrocie z frontu, kontynuował naukę w nowosądeckim gimnazjum. W roku 
1921, po zdaniu matury, rozpoczął studia na całkiem niedawno otwartej (1919), nowej 
krakowskiej uczelni – akademii Górniczej. Czas studiów był dla niego okresem bar-
dzo wielu wyrzeczeń. rodzice nie byli w stanie zapewnić mu dostatecznej pomo-
cy materialnej. Koniecznym stało się zatem samodzielne środków. W trakcie roku 
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akademickiego zarabiał udzielaniem korepetycji, a w czasie wszystkich kolejnych 
wakacji płatnymi praktykami górniczymi.
 Tracił, co prawda, tym sposobem czas przeznaczony na wypoczynek, zyskiwał jed-
nak (oprócz pieniędzy!) coś, co trudno przecenić – doświadczenie zawodowe. Z całą 
świadomością wybierał coraz inne kopalnie. Nim ukończył studia, miał za sobą pra-
cę w licznych zakładach górniczych. Starych i nowych, technologicznie zacofanych 
i nowoczesnych, płytkich i głębokich. Były wśród nich kopalnie śląskie i zagłębiow-
skie, były też – belgijska i bułgarska.
 W roku 1927 uzyskał Kazimierz Dziunikowski dyplom inżyniera górniczego. 
Nie zwlekając wziął też ślub z poznaną wcześniej w Krakowie, młodszą o trzy lata, 
Olgą Smalcówną. Choć był człowiekiem nad podziw zdolnym i doświadczonym 
już w pracach górniczych, wbrew temu, co sam po latach napisał, pracy w wyuczo-
nym zawodzie zrazu nie znalazł.
 Nim z pomocą przyszedł mu niedawny wykładowca – prof. dr Henryk Czeczott, 
przez rok prawie zarabiał jako nauczyciel fizyki w zawierciańskim gimnazjum.  
Po interwencji profesora zaproponowano mu zatrudnienie w kopalni Grodziec, które 
chętnie przyjął. Kilka miesięcy później przeniósł się do Jaworzna. i tym razem wspa-
niała opinia wspomnianego naukowca przesądziła o tym, że bez obaw powierzono 
mu w kopalni Piłsudski odpowiedzialne stanowisko. Doświadczony, obeznany – dzię-
ki bieżącej lekturze fachowej literatury – z najnowszymi osiągnięciami nauki inżynier 
zyskał uznanie u kierownictwa przedsiębiorstwa i szybko zaczął awansować.
 Powiększyła się jego rodzina. W roku 1930 przyszedł na świat syn – Bohdan, 
przyjechała z Krakowa, na stałe, teściowa. Wkrótce zmienili też mieszkanie na bar-
dziej reprezentacyjne. Przenieśli się z domu na rogatce do tak zwanej Winterówki. 
 Młody inżynier nawiązywał liczne kontakty z kadrą techniczną kopalń, w któ-
rych rozwiązywano podobne do jaworznickich problemy związane z eksploatacją wę-
gla ale w sposób nowatorski. Śledził uważnie doświadczenia z nowymi technikami 
strzelniczymi, sposoby opanowywania zagrożeń pożarowych i wybierania grubych 
pokładów. Zarabiał chyba nieźle, skoro mógł zainwestować część zysków w spółce 
transportowej będącej w posiadaniu linii autobusowej Kraków–Oświęcim.
 W roku 1938 zarząd jaworznickich kopalń wydelegował Kazimierza Dziuni-
kowskiego do kilku państw zachodnich – najbardziej zaawansowanych w wydobyciu 
i przeróbce węgla. Poznał wówczas kopalnie w Niemczech, Francji i Belgii. Przywie-
zione stamtąd obserwacje uznano w Jaworznie za przydatne i zdecydowano, że na-
leży je wzbogacić o doświadczenia Stanów Zjednoczonych. Niestety, do wyjazdu 
zaplanowanego na rok 1939 nie doszło z powodu wybuchu wojny.
 Kazimierz Dziunikowski, jako jedyny z dwunastu inżynierów zatrudnionych 
w jaworznickim gwarectwie, nie uciekł przed Niemcami. Z grupą znanych sobie fa-
chowców, nawet emerytów, zabezpieczył przed postojem elektrownię a kopalnie przed 
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zatopieniem. Działania te tłumaczył tak: jeśli przemysł miejscowy stanie – zatrudnie-
ni w nim pracownicy staną się zbędni, a jeśli tak, to co z nimi zrobi najeźdźca?
 Nowy, niemiecki dyrektor, doceniając doświadczenie Polaka, chętnie je wyko-
rzystywał. Wkrótce jednak, pod presją Gestapo (tym bardziej, że ów odmówił pod-
pisania Volkslisty), usunął go z zajmowanego stanowiska przenosząc na kopalnię 
Jan Kanty jako sztygara. Kazimierz Dziunikowski musiał też zmienić mieszkanie. 
W połowie 1942 roku został wywieziony wraz z całą rodziną, podobnie jak wielu 
innych jaworznian, w głąb Niemiec. Po kilku krótkotrwałych pobytach w różnych 
miejscowościach, zostali osadzeni w obozie pracy przymusowej w mieście należą-
cym dziś do Polski – Zielonej Górze. Wraz z żoną pracował w fabryce zbrojeniowej. 
Po kilku miesiącach, podejrzewany o współpracę z obcym wywiadem, osadzony zo-
stał w więzieniu. Zwolniony po trzech miesiącach, doczekał w obozie wyzwolenia. 
Stało się to z początkiem lutego 1945 roku. 
  Do Jaworzna dotarł 25 lu-
tego. Tutejsi górnicy, pamię-
tający go jako doskonałego 
fachowca, za pośrednictwem 
swych przedstawicieli w ra-
dach robotniczych, zaofero-
wali mu stanowisko dyrektora 
jaworznickich kopalń. Był nim 
prawie dwa lata. W tym czasie 
dwukrotnie podjął ryzykow-
ne, jak na owe czasy, decyzje. 
Pierwszą była próba przeciwstawienia się wywozowi do ZSrr zgromadzonych urzą-
dzeń dla budowanej na miejscu nowej elektrowni. Drugą – akcja gaśnicza w kopalni 
Jan Kanty, podjęta wbrew zaleceniom władz zwierzchnich o zatopieniu.
 W roku 1947 Kazimierz Dziunikowski został przeniesiony do Dąbrowskiego 
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Został w nim głównym inżynierem do spraw 
górniczych. W Jaworznie pozostała rodzina. W tym też czasie małżonkowie Dziu-
nikowscy rozwiedli się.
 Trzy lata później inżynier Dziunikowski, dzięki posiadanemu doświadczeniu 
i dobrej znajomości języka francuskiego, wydelegowany został do Belgii celem uczest-
niczenia w pracach badawczych związanych z podziemnym zgazowywaniem węgla. 
 W roku 1952 powierzono mu kierowanie podobnymi pracami w kraju. Z tą chwi-
lą został pracownikiem naukowym Głównego instytutu Górnictwa w Katowicach. 
Po trzech latach otrzymał tytuł docenta, zaś w roku 1964 profesora nadzwyczajnego. 
Od tego też czasu pełnił obowiązki zastępcy dyrektora gig do spraw naukowo – ba-
dawczych. Dwa lata później został członkiem Komitetu Naukowego Górnictwa pan.
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 Do czasu przejścia na emeryturę Kazimierz Dziunikowski opublikował kilkadzie-
siąt artykułów i kilka książek (niektóre wspólnie z innymi autorami) poświęconych 
różnym zagadnieniom związanym z eksploatacją węgla. Wielokrotnie reprezentował 
też Polskę na dotyczących nich międzynarodowych konferencjach naukowych.
 Zmarł 22 listopada 1992 roku, w kilka miesięcy po tym jak syn Bohdan uzyskał 
stopień profesora zwyczajnego akademii Górniczo-Hutniczej.

1  Uduchowiony górnik

Pasja tworzenia jest jedną 
z najpotężniejszych namiętności, 
jakie kiedykolwiek szarpały człowieka, 
jest nałogiem o sile przemożnej

a. Osęka, Spojrzenie na sztukę

 Z lekkim przymrużeniem oka słuchać należy wyznań, w których utrzymuje, jakoby 
kopalniani koledzy długo nie wiedzieli o jego pasji tworzenia. Może rzeczywiście 
czynił wysiłki, by ją ukryć, tylko potrzeba przemawiania wierszem była silniejsza? 
Odkąd Go zapamiętałem, zawsze o sprawach górniczych mówił publicznie, ubar-
wiając wystąpienie wierszem i nikogo to nie zaskakiwało. Każde grono, w którym 
się pojawiał, wręcz oczekiwało Jego niekonwencjonalnych mów. 
 Od dawna pisał sporo. Tworzył swoje pierwsze wiersze nie przejmując się prze-
sadnie ich elegancją. Jak górnik murujący w podziemnym chodniku tamę, której 
gładkości nikt nie oczekuje. Składał je i przekazywał dalej. Do redakcji gazet, do wy-
dawnictw. Wyłuskiwały one z dostarczonych materiałów, bardziej dopieszczone i pu-
blikowały. Po jednym, po kilka. Włączały do obszerniejszych antologii. Niektóre zna-
leźć dziś można w opracowaniach naukowych dotyczących twórczości robotników, 
opisach obyczajów i zainteresowań górniczych. Twórczość literacka nie wystarczała 
mu jednak. Wkrótce zatem począł rzeźbić. Zrazu w drewnie, potem także w węglu.
 Z czasem dosięgło Go jednak nieszczęście. Zachorował. Poważnie. Przeszedł 
wiele skomplikowanych operacji chirurgicznych, szpitalnych i sanatoryjnych kuracji. 
Utknął w pościeli na czas dłuższy. Zabrakło sił do rzeźbienia, pisania. Ból spotęgowa-
ny do granic wytrzymałości odbierał nie tylko chęć do wysiłku, ale w ogóle do życia.
  To wówczas odkrył, że jedyną odeń ucieczką jest odejście ku rysunkowi. Piór-
ko i ołówek był w stanie utrzymać w palcach. Kreślenie pozwalało nie tyle zapo-
mnieć o bólu, co niwelować jego natężenie. rysował zatem. Przenosił na papier swój 
ból zamieniając go w przedziwne, graficzne kompozycje. Zrazu mroczne jak mrocz-
nym być musiało szarpane dolegliwościami wnętrze obolałego organizmu. Z czasem  
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autentyczny automatyzm skojarzeń ustępować po-
czął mniej lub bardziej świadomym skojarzeniom 
kompozycyjnym.
 Od kilku lat rysuje nieprzerwanie. Za pośred-
nictwem swych czarno-białych, niewielkich obraz-
ków wprowadza nas w niezwykły, zgoła udziwniony 
świat. Postacie Jego górników, choć „ciosane” grubo, 
jak rzeźby w kruchym jaworznickim węglu, choć za-
stygłe w bezruchu, oddają bezbłędnie nastrój czło-
wieka tkwiącego głęboko pod ziemią, sam na sam 
z masą skał zwierających się nad jego głową. Ciem-
nych, niedoświetlonych, przemawiających doń swo-
istym językiem głuchych, głębokich stęknięć i seriami trzasków. W takim otoczeniu 
najbardziej doświadczony górnik chowa głowę w ramiona. Odruch.
 ale przecież kopalnia, górnictwo, to zaledwie skromny wycinek tematyki prac 
naszego twórcy. Odnajdujemy w niej bowiem reminiscencje z lat dziecinnych i re-
akcje na dzisiejsze przemiany społeczne i cywilizacyjne. Odsłaniając kiedyś przede 
mną niedokończony jeszcze rysunek mówił: …a tu telewizor i całe życie kręcące się wo-
kół ekranu. Jesteśmy jego niewolnikami. Telewizja zresztą, zajmuje w Jego twórczości 
miejsce szczególne.
 Stworzonym przez siebie postaciom nadaje rangę uogólnionych pojęć. Drzewa 
i przedmioty zachowują ludzkie gesty i oddają ludzkie uczucia. aluzje nie do końca 
są jednoznaczne i czytelne, a układy kompozycyjne często przypadkowe, powstałe z przy-
padkowych skojarzeń. ale przecież, jak mówi cytowany już na wstępie andrzej Osęka: 

Wizja artystyczna, nawet jeśli dotyczy skromnych, błahych pozornie 
spraw, jest pośrednio wizją świata, koncepcją jakiegoś porządku, 
wyboru, koncepcją tragiczną lub liryczną, harmonijną lub pełną 
gwałtownych sprzeczności. Jest próba odnalezienia się w świecie, 
próbą własnej interpretacji spraw bliskich i dalekich.

 Jan ryszard Drąg, bo o Nim tu mowa, przyszedł na świat w zupełnie innym 
zakątku Polski – na kielecczyźnie. Urodził się 17 lipca 1939 roku w Święcicy koło 
Staszowa. Lata dzieciństwa przypadły zatem na czas wojny i okupacji. Odcisnęły 
się one wyjątkowo wyraziście na psychice małego człowieka. Lata powojenne – przy-
szło Mu wtedy przeżyć śmierć bestialsko zamordowanej siostry.  
 Po ukończeniu szkoły podstawowej trafił do Częstochowy, aby w technikum 
zgłębiać tajniki górnictwa rud. Tam też „popełnił” swój pierwszy utwór literacki 
– poemat Białe krzyże pamięci. Zawarł w nim swój stosunek do wojny, tragedii 
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rodzinnych czasie okupacji i po jej zakończeniu. Swoich niebezpiecznie – jak na owe 
czasy – szczerych wynurzeń omal nie przypłacił wylaniem ze szkoły. Ocalił Go jeden 
z nauczycieli – wspaniały człowiek i wspaniały polonista, który w 1955 roku trafił 
do Kielc wprost z paryskiej Sorbony. Początkujący poeta Jan ryszard Drąg przeżył 
szok i na wiele lat porzucił myśl o twórczości.
 Do Jaworzna trafił 2 maja 1959 roku tylko dlatego, że kopalnie węgla – w od-
różnieniu od kopalń rud – reklamowały swych pracowników od służby wojsko-
wej. Trafił do kopalni Komuna Paryska (Jan Kanty), która pozostała jego jedynym 
miejscem pracy. Był młodym, wysportowanym człowiekiem, kochał piłkę nożną. 
Miał nawet grać w drużynie miejscowego klubu. Skomplikowane złamanie nogi 
odebrało mu tę szansę. Po długiej przerwie powrócił do twórczości literackiej, posze-
rzając ją nieco później o sztuki plastyczne. Tematyka górnicza zdominowała obydwie 
w znacznej mierze. Dopiero w późniejszych pracach pojawiły się problemy egzysten-
cjalne, pojawił się człowiek osaczony przez wrogie mu otoczenie.
 W pierwszej połowie lat 80. wszedł, co świadczyło o dostrzeżeniu Jego dzia-
łalności, w skład Społecznej rady Kultury przy ówczesnym ministrze aleksandrze 
Krawczuku. Wiele czasu i wysiłku oddał wtedy nieprofesjonalnym twórcom ze Ślą-
ska i nie tylko. Na emeryturę przeszedł w 1986 roku. Nie zamknął się w czterech 
ścianach, nie wrócił, jak wielu innych, w rodzinne strony. Pozostał w Jaworznie, 
wśród nas. Mimo przeciwności losu, o których już wspomniałem, nadal pracuje spo-
łecznie, nadal tworzy.

1  Usiadłeś na laurach… Rzecz o Kazimierzu Majcherku.

 Zetknęliśmy oko w oko przed półwieczem. To było wielkie wydarzenie, oczywi-
ście, nie tyle w moim życiu, co dwu szkół podstawowych na Pechniku, które właśnie 
w roku 1954 połączono w jeden organizm. Decyzja Prezydium Powiatowej rady 
Narodowej w Chrzanowie, obowiązywała już od 30 czerwca, ale do nas – uczniów 
dotarła wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu. Przyszliśmy, 
jak w czterech poprzednich latach, do swojej męskiej szkoły, a tu niespodzianka…
 Podczas uroczystego apelu pożegnaliśmy z udziałem władz oświatowych do-
tychczasowego kierownika podstawowej szkoły męskiej noszącej numer 5 i przy-
witaliśmy kierownika „nowej”, koedukacyjnej już placówki z numerem 6. Tym sa-
mym do historii przeszło dwoje świętych patronów: Jan Kanty i Barbara. Został 
nim Kazimierz Majcherek. Znaliśmy go z widzenia i opowiadań. Był chyba nieco 
niższy od poprzedniego, ignacego Szufy, prezentował się jednak bez porównania le-
piej. Schludniej ubrany, wprost tryskał energią. On także nosił okulary i to w złotej 
oprawie. Odtąd, aż do ostatniej klasy uczył nas matematyki. Jak wszyscy nauczyciele 
miał swoje dziwactwa i swoje powiedzonka. Wychowankowie pamiętają do dziś dwa 
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najbardziej charakterystyczne: owo, przytoczone w tytule – „usiadłeś na laurach… 
czyli na bobkach…” (liść bobkowy to powszechnie używana wówczas nazwa znanej 
przyprawy kuchennej) oraz – „masz hulajnogę… ”. Pierwsze padało po odkryciu za-
niedbań w nauce po wcześniejszym otrzymaniu dobrego stopnia zaś drugie, po dwu 
kolejnych ocenach zerowych („0”).
 Nowy kierownik lubił ośmieszać uczniów przed 
klasą, a nawet – podczas wprowadzonych później ape-
li – przed całą społecznością szkolną. Przywykliśmy 
do tego. Trudniej było przywyknąć do metod karcenia 
fizycznego. Boleśnie odbieraliśmy jego kuksańce „pod 
żebra” kułakiem uzbrojonym wielkim sygnetem, a po-
strachem były „rozmowy za zamkniętymi drzwiami”. 
Nauczycielem był jednak doskonałym.
 Kazimierz Macherek urodził się 15 października 
1903 roku w Krakowie. rodzicami byli: Teofil Maj-
cherek i Jadwiga z domu Marszewska. Mieszkali wów-
czas przy Placu św. Marcina. Ojciec był zawodowo 
związany chyba z budownictwem (tynkarz?), świadczy 
za tym wybór kandydata na chrzestnego – krakowskiego 
 architekta, Tomasza Bujaka.
 W Krakowie przeszedł Kazimierz cały niemal cykl edukacyjny. Najpierw były 
to cztery klasy szkoły powszechnej i cztery wydziałowej. Po ukończeniu tej ostat-
niej, kontynuował naukę od roku 1918 w miejscowym Seminarium Nauczycielskim.  
egzamin dojrzałości zdał w roku 1922. Już w połowie sierpnia otrzymał angaż  
tymczasowego nauczyciela w Podlesiu koło Stromiec na kielecczyźnie. Po przepraco-
waniu jednego roku odszedł stamtąd na własną prośbę. Udało mu się załatwić prze-
niesienie do bliższego miejscu urodzenia Jaworzna. 
 Zatrudniony został w siedmioklasowej Szkole Powszechnej Męskiej nr 1 im. Pio-
tra Skargi. Ponieważ był człowiekiem ambitnym, w marcu 1925 roku zdał egzamin 
kwalifikacyjny na nauczyciela szkół powszechnych. Nie bez znaczenia był tu fakt, 
że pracował pod kierownictwem innego świetnego nauczyciela i doświadczonego 
społecznika – Józefa Piątkowskiego. W tym samym budynku szkolnym Piątkowski 
prowadził popołudniami rodzaj szkoły zawodowej dla młodzieży pracującej. Zatrud-
nił w niej też niezwłocznie młodego matematyka.
 W roku 1930, dokładnie 9 sierpnia, Kazimierz Majcherek zawarł związek małżeń-
ski z siostrą nauczycielki z sąsiedniej szkoły żeńskiej – Heleną Walużanką. rok póź-
niej przyszło na świat pierwsze z dwojga dzieci, syn adam. Ponieważ małżonka 
nie pracowała, dotychczasowe wynagrodzenie za pracę stało się niewystarczającym. 
Kazimierz usilnie poszukiwał zatem dodatkowego zarobku. Zaangażował się mocno 
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w stworzenie ogniska Organizacji Młodzieży Pracującej podległego wydziało-
wi okręgowemu w Krakowie. W ramach statutowej działalności omp prowadziła 
„obozy wyszkoleniowo-wychowawcze” dla swoich bezrobotnych członków. Odby-
wały się one głównie podczas wakacji w Limanowej. Stanowisko komendanta przy-
nosiło wymierne korzyści. instruktorami byli przeważnie młodzi podchorążowie. 
Jaworznickie ognisko znalazło siedzibę, obok innych stowarzyszeń, w budynku dzi-
siejszego sądu. Założyciel i opiekun inicjował różnorodne zajęcia. Zakładał niewiel-
kie zespoły artystyczne, organizował kursy.
 W roku 1937 został po raz drugi ojcem, tym razem córki – Barbary.
 Od pierwszego września 1938 roku do 16 czerwca 1939, Kazimierz Majcherek 
był słuchaczem Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego (kurs matematyczno-
przyrodniczy) w Poznaniu. Dyplom ukończenia upoważniał go do nauczania w szko-
łach średnich, handlowych. Po powrocie do Jaworzna kontynuował pracę zawodową 
i społeczną aż do wybuchu wojny. W szkole powszechnej uczył do 21 maja 1940 roku, 
kiedy to, aresztowany przez gestapo, osadzony został w areszcie śledczym w Sosnow-
cu. Stamtąd był kolejno przewożony do Dachu i Mauthausen. Zwolniony po sześciu 
miesiącach przyjechał do Jaworzna. Władze okupacyjne nie zezwoliły mu na pracę 
nawet w ówczesnym, mocno ograniczonym restrykcjami, systemie „oświaty”, a wręcz 
nakazały opuścić miasto. Wyjechał zatem do rodzinnego Krakowa, gdzie po dłu-
gich poszukiwaniach pracy, zatrudniony został w charakterze konwojenta browaru 
okocimskiego.
 Po wyzwoleniu natychmiast zgłosił się do służby nauczycielskiej. inspektorat 
Szkolny w Chrzanowie zlecił mu zorganizowanie Szkoły Powszechnej numer 6 w Ja-
worznie. Uczynił to zostając automatycznie kierownikiem stworzonej placówki. Jemu 
też powierzono pełnienie obowiązków kierownika tzw. „handlówki”. W pierwszej 
połowie lat pięćdziesiątych xx wieku uczył matematyki w miejscowym Liceum 
Ogólnokształcącym.
 Z pracą zawodową łączył, starym zwyczajem, działalność społeczną. Był radnym 
i przez wiele lat przewodniczącym miejscowego Zarządu Oddziału Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, jakiś czas przewodniczył też radzie Nadzorczej Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców w Jaworznie. Konsekwentnie przez całe życie nie należał 
do żadnej partii.
 Zmarł 23 stycznia 1972 roku.

1  Matematyk, fizyk, a na dodatek jaworznianin.

 Mijałem go niejednokrotnie, pędząc jako kilkuletni berbeć na zakupy do naj-
bliższego sklepu. ów maleńki prywatny sklepik, przy ulicy Moniuszki, obsługiwały 
na zmianę dwie starsze panie – siostry człowieka, którego wspominam, a o którym  



119

sąsiadki szeptały wtedy, że jest ważnym profesorem… Po wielu latach dotarła do mnie, 
już jako człowieka dorosłego, informacja, że zapamiętany w dzieciństwie „profesor”, 
to znany już z osiągnięć naukowiec – Stefan Ziemba. Urodził się 25 maja 1907 roku 
na Pechniku, w domu noszącym numer 694 (numeracja nie miała wtedy nic wspól-
nego z ulicami – oznaczał kolejność rejestracji wzniesionego budynku). rodzicami 
byli: Franciszek Ziemba i Helena Marianna de domo Krawczyńska. edukację za-
czynał Stefan być może w świeżo wzniesionej w pobliżu szkole. Pewności jednak 
nie mam. Kontynuował ją w najbliższym od Jaworzna chrzanowskim Państwowym 
Gimnazjum im. St. Staszica. Do tej samej klasy uczęszczało jeszcze kilkoro jaworz-
nian, między innymi: Włodzimierz Witosiński i Karol Makowski.
 Nasz bohater uczył się całkiem nieźle i, co charakterystyczne, od początku 
miał ściśle sprecyzowane zainteresowania. energicznie działał w szkolnym kole 
przyrodniczo-technicznym, którego opiekunem był nauczyciel matematyki i fizyki 
– prof. Piotr Maślanka. Stefan Ziemba przez pewien czas sprawował zaszczytną 
funkcję prezesa owego koła.
 Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia matematyczne na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie. Magisterium uzyskał w roku 1932. Wkrótce roz-
począł kolejny rozdział edukacji na Wydziale Górniczym akademii Górniczej. 
Jeszcze jako student został asystentem, adiunktem mechaniki wytrzymałości 
materiałów u boku prof. dra Władysława Taklińskiego. Wybuch ii wojny świa-
towej (to już druga z kolei wojna zakłócająca jego drogę edukacyjną!) przerwał 
naukową karierę.
 Podjął ją ponownie natychmiast po wyzwoleniu Krakowa spod okupacji. 
W roku 1949 otrzymał tytuł doktora, a w rok później obronił pracę habilitacyjną. 
Po otrzymaniu w 1952 roku profesury został prodziekanem Wydziału elektromecha-
nicznego agh. Liczne zajęcia na tej uczelni nie przeszkodziły mu włączyć się ener-
gicznie w rozpoczęte nieco wcześniej działania organizacyjne, związane z tworzeniem 
Wojskowej akademii Technicznej. Po przeniesieniu się tam, przez prawie czternaście 
lat kierował Katedrą Wytrzymałości Materiałów. 
 W roku 1962 został członkiem korespondentem Polskiej akademii Nauk, człon-
kiem american Mathematical Society i Society experimental Mechanics w Stanach 
Zjednoczonych ameryki. Od roku 1969 był już członkiem zwyczajnym pan.
 Trudno w króciutkiej notce biograficznej, która musi być strawna dla każdego 
czytelnika, wymienić wszystkie tytuły, stanowiska i zaszczyty, jakich był posiada-
czem. Było tego naprawdę sporo. Nie można jednak pominąć tak istotnych infor-
macji, jak chociażby ta, że był autorem wykorzystywanego do dziś trzytomowego 
podręcznika Analiza drgań i współautorem kilku innych. 
 Pod koniec lat pięćdziesiątych zainicjował w Polsce badania w zakresie tarcia 
i zużycia materiałów oraz mechaniki nieliniowej. Był założycielem i przez wiele 
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lat naczelnym redaktorem specjalistycznych czasopism: Nonlinear Vibration Problems, 
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn.
 Prace badawcze, publikacje, wysiłek dydaktyczny były dostrzegane i doceniane 
nie tylko w kraju. W uznaniu otrzymał kilka honorowych doktoratów, najwyższych 
państwowych i organizacyjnych odznaczeń krajowych oraz zagranicznych. 
 Zmarł 25 maja 1994 roku w Warszawie. Swoje naukowe pasje przekazał potomkom.

1  Jaworznianin ze wschodnich rubieży.

 Wracam do tej postaci po raz drugi w okresie ostatnich pięciu lat. Powód zna-
lazłem oglądając trwającą w Muzeum Miasta Jaworzna wystawę Jaworznicki rynek. 
Jest na niej kilka kolorowych fotografii ukazujących – ukryte przed wzrokiem zwy-
kłych przechodniów za frontonami kamieniczek – wąskie zaułki i podwórecz-
ka zabudowane licznymi kamiennymi klitkami, schowkami, chlewikami. Niestety, 
nie ma żadnych konstrukcji drewnianych, tak niegdyś licznych i charakterystycznych. 
Jeden tylko, zdaje się, człowiek dostrzegł kiedyś ich niezwykłość i docenił. Przeniósł 
wiernie na papier nie tylko obiekty, ale przede wszystkim niepowtarzalny klimat. 
Pokazał je przed laty współmieszkańcom na wystawie swych prac zatytułowanej: 
Jaworzno wczoraj. Z biegiem lat ten niezwykły zbiór rysunków uległ rozprosze-
niu i zapomnieniu. autorem był Wincenty Kassubé urodzony 16 lutego 1921 roku 
w Samborze, a wychowywany w kresowej wsi Słoboda w powiecie Dolina gdzieś 
między Stanisławowem a Stryjem. Ojciec – Józef był leśniczym w lasach rządowych, 
matka – Maria z Brachów zajmowała się domem. Do pomocy miała dwie Ukrainki 
i dwu młodzieńców tej samej narodowości. Wincenty był jedynakiem, ale wycho-
wywał się w towarzystwie nieco starszej przybranej siostry. Do czasu rozpoczęcia 
edukacji beztrosko spędzał czas otoczony opieką najbliższej rodziny i ukraińskich 
przyjaciół. W Swobodzie była tylko szkółka ludowa mieszcząca się w jednej wynaj-
mowanej izbie. W niej to w jednym dniu zainaugurował i zakończył pobieranie nauk 
nasz młodzieniec. Cały program siedmioklasowej szkoły powszechnej przyswoił 
sobie korzystając z pomocy dochodzącego do leśniczówki nauczyciela. Po zdaniu 
egzaminu końcowego w Samborze kontynuował edukację w kierowanym przez rów-
nie surowego jak ojciec wuja w Borszczowie, maturę zdawał jednak w Drohobyczu. 
Wraz z wybuchem wojny rodzina Wincentego zaczęła się przesuwać ku zachodowi. 
Jej członkowie pogubili się wzajemnie. Ojciec trafił do niemieckiego obozu, mat-
ka do Żegiestowa gdzie też rychło zmarła, Wincentego zagarnął okupant do robót 
przymusowych wpierw przy naprawie linii kolejowych, a potem w cukrowni. Daleki 
krewny z Krakowa odnalazł i ojca i syna. W jakiś sposób doprowadził do uwolnienia 
obu i ściągnął ich do Krakowa. Zaraz po wyzwoleniu Wincenty rozpoczął studia 
na Wydziale architektury akademii Górniczej. Przerwał je rok później i przyjechał 
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do Jaworzna podejmując pracę w oddziale budowlanym kopalni T. Kościuszko. Tu po-
znał przyszłą żonę – Helenę rosenstock. Była wdową z dzieckiem, córką. Ślub odbył 
się 8 sierpnia 1948 roku. Małżeństwo syna z wdową wpłynęło na oddalenie przeciw-
nego temu związkowi ojca, Wincenty był jednak zafascynowany żoną. rok później 
urodził im się syn – Henryk, nieco później córka Barbara.
 Pan Wincenty wiódł życie dość burzliwe. Dusza artysty odzywała się w nim 
raz po raz, co prowadziło do napięć i pewnych konfliktów z dyscypliną pracy, ale jako 
starszy specjalista robót budowlanych, a wcześniej technik budowlany był cenionym 
fachowcem w kopalni. Był autorem licznych projektów urządzenia wnętrz obiektów 
towarzyszących kopalni, autorem i współautorem kilku istniejących w mieście po-
mników. Na emeryturę przeszedł w roku 1979. 
 Praca zawodowa, oddanie rodzinie nie wyczerpywały zasobów jego energii. Był człon-
kiem Stronnictwa Demokratycznego i z jego poręczenia wybierany był kilkakrotnie 
na radnego Miejskiej rady Narodowej. Za pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniany 
i odznaczany, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski.
 Zainteresowanie sztuką towarzyszyło mu chyba przez całe dorosłe życie, ale naj-
płodniejszymi pod tym względem wydają się być lata siedemdziesiąte ubiegłego 
wieku. Wniosek ten jednak może być złudzeniem niżej podpisanego, wynikającym 
z prostego faktu, że właśnie wówczas kilkakrotnie wystawiane były publicznie prace 
pana Wincentego. Tematy i techniki wykonanych prac bywały różne. Najbardziej 
ulubione to: rysunek i paloryt (wypalenie rozżarzonym żelazem w drewnie). Nie-
wątpliwie najcenniejszymi, zarówno ze względów estetycznych jak też historyczno-
dokumentalnych, są rysunki obiektów i detali architektonicznych. Kilka z nich trafiło 
do zbiorów muzeum i tym samym zostało ocalonych dla potomnych, ale los więk-
szości nie jest znany. Niektóre, jeszcze za życia autora trafiały w formie prezentów 
do jego przyjaciół, kilka zostało sprzedanych. Wspominając dziś tę ciekawą i za-
służoną postać chciałbym zaapelować do posiadaczy prac o wspomnianej tematyce, 
aby zechcieli skontaktować się z Muzeum Miasta Jaworzna i udostępnić je bodaj 
do sfotografowania tylko.
 Wincenty Kassube zmarł 4 kwietnia 1983 roku.

1  Człowiek

 W pierwszej połowie lutego przypadają rocznice narodzin i śmierci człowieka, 
którego nazwiska jaworznianie nigdy nie powinni zapomnieć. Starsi, rodowici miesz-
kańcy z pewnością pamiętają jego potężną sylwetkę, tubalny głos i zawsze obecne 
w zachowaniu zainteresowanie sprawami miasta. Żył problemami Jaworzna. Już bę-
dąc na emeryturze pojawiał się niezapowiedziany wszędzie tam, gdzie dyskutowano 
o istotnych dla przyszłości miasta sprawach i podejmowano ważkie decyzje. Nie tyl-
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ko umiał, ale i chciał doradzać, a przy tym był skuteczny w działaniu. Kiedy w pierw-
szej połowie lat osiemdziesiątych ważyły się losy hali widowiskowej, nie zawahał 
się wkroczyć do akcji. Przypomnijmy – w centrum Jaworzna straszyła zatrzymana 
budowla – inwestycja towarzysząca powstawaniu elektrowni Jaworzno iii. Odkryte 
żelbetonowe fundamenty ulegały od kilku lat systematycznej dewastacji. Część wy-
pełniła się wodami opadowymi i wszelkim paskudztwem naniesionym przez wiatr, 
część osłonięta przed deszczami pełniła rolę ogólnie dostępnych szaletów. Wystające 
nad powierzchnię zbrojenie ulegało głębokiej korozji. Wokół budowy rozpościerał 
się krajobraz iście księżycowy.
 Władze miejskie widziały potrzebę ratowania obiektu, ale brak było niezbędnych 
środków. Budowę rozpoczęto wszak z funduszy gwarantowanych przez budżet cen-
tralny! Podjęto rozmowy na szczeblu wojewódzkim. Katowice proponowały: zasypać 
lub wysadzić w powietrze. relację z rozmów usłyszał zupełnie przypadkowo mój 
bohater. rzekł krótko: 

Tak być nie może, dajcie mi dwa tygodnie czasu nim podejmiecie decyzję.

 Tak jak przed laty, podjął rozmowy z dyrektorami wszystkich zakładów w mie-
ście. rezultat? Deklaracje pomocy. Na piśmie. W materiałach, sprzęcie budowlanym, 
fachowcach. Pierwsi do pracy przystąpili ludzie skierowani przez inż. antoniego 
Pyrka – dyrektora Śląskiego Przedsiębiorstwa Budowy elektrowni. i nie jest waż-
nym w tym momencie, jak potoczyły się losy inicjatywy Henryka Partyki, bo przecież 
to o nim piszę. Najistotniejszym jest, że podejmując ją skutecznie zlikwidował realne 
zagrożenie unicestwienia zaczętej budowy.
 Kilka lat wcześniej, z jego inicjatywy oświetlono 
park miejski. On znalazł się wśród pomysłodawców 
utworzenia parku rozrywki w Osiedlu Stałym. Jemu 
wreszcie Jaworzno zawdzięcza powstanie szpitala. 
Nie do końca prawdą jest, co napisano w koloro-
wej książeczce Przyjazny pacjentowi, że powstały 
w 1958 roku Społeczny Komitet Budowy Szpita-
la został w 1968 przemianowany na Komitet Czynu 
Społecznego Budowy Szpitala, którego kierownic-
two objął Henryk Partyka. SKBSz wpisany został 
do rejestru usw Prezydium Wojewódzkiej rady Na-
rodowej w Krakowie 11 lutego 1957 roku. Po sześciu 
latach istnienia rozwiązany został decyzją tegoż Pre-
zydium 17 grudnia 1963 roku. /Nr usw ii/3/63/63/. 
Komitet, któremu przewodził Henryk Partyka 
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powstał później i w odróżnieniu od pierwszego był efektywnym! ale to właśnie temu 
człowiekowi chciało się poświęcać czas, energię i własne pieniądze (!), by cel osią-
gnąć. To atmosfera jego prywatnego mieszkania i fantastyczna kuchnia małżon-
ki wielokrotnie decydowały o tym, czy ktoś kompetentny zapali zielone światło 
dla następnego etapu budowy szpitala, udzieli niezbędnej pomocy w ludziach bądź 
sprzęcie. Nie kto inny jak przewodniczący komitetu wyszarpywał kawałek po ka-
wałku dokumentację z rąk projektantów. Zdarzało się, a słyszałem to bezpośrednio 
z ust pana Henryka, że budowniczowie wyprzedzali w robotach projektantów.
 Miał w życiu mnóstwo okazji, by na Jaworzno machnąć ręką i wyrzec się z nim 
związków, ale nigdy tego nie uczynił. Pozostawał mu wiernym zawsze, choć karierę 
zawodową przyszło mu robić zupełnie gdzie indziej.
 Urodził się Henryk Partyka 12 lutego 1914 roku z ojca Józefa i matki Marii 
de domo Nowak. W Jaworznie zdobył wykształcenie podstawowe i tu ukończył trzy-
letnią szkołę przysposobienia zawodowego. Jeszcze jako uczeń rozpoczął praktykę 
w kopalni Kościuszko. Do wybuchu wojny, która ewidentnie przerwała jego edukację, 
pracował kolejno we wszystkich miejscowych zakładach wydobywczych. równocze-
śnie podnosił kwalifikacje. Pociągała go mechanizacja górnictwa. Nie wystarczyły 
kursy: „metalowcy” i mistrza. W roku 1939 ukończył naukę w Śląskich Technicznych 
Zakładach Naukowych. Lata okupacji, to lata pracy w Rudolf Grube (Kościuszko). 
Po wyzwoleniu skierowany został do kopalni Mikulczyce. Przeszedł w niej kolejne 
szczeble kariery zawodowej: sztygara, sztygara objazdowego, nadsztygara, wreszcie 
kierownika urządzeń maszynowych pod ziemią. Był ratownikiem górniczym. Zda-
rzało się, że podczas niebezpiecznych wypadków pod ziemią szedł do swych pracow-
ników wraz z zastępem ratowniczym.
 W latach 1950–1951 ukończył półtoraroczny wyższy kurs administracji prze-
mysłowej w Łodzi i wkrótce awansował na kierownika Zakładu Budowy Maszyn 
i Montażu Urządzeń Górniczych w Katowicach. W latach 1952–1956 był dyrektorem 
Przedsiębiorstwa Montażu Urządzeń Górniczych. Następne cztery lata zarządzał 
Przedsiębiorstwem Płytkich Kopalń. Potem było Przedsiębiorstwo Montażu Urzą-
dzeń elektrycznych. Też cztery lata i także stanowisko dyrektora. Wreszcie stano-
wisko naczelnego dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Górniczych polmag 
do marca 1972 roku.
 W międzyczasie zdobył na krakowskiej akademii Górniczo-Hutniczej upra-
gniony tytuł inżynierski, udzielał się społecznie i w województwie krakowskim 
i na Śląsku. Pomagał i doradzał. Wszystko co czynił, czynił z niewiarygodną pasją. 
Żadne ideologie nie ograniczały jego determinacji w działaniach. Pomagał zakładom 
produkcyjnym, kościołom, uczelniom i pojedynczym osobom.
 Kto dzisiaj odważa się, wymieniając organizację o nazwie Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-radzieckiej wspomnieć, że pewni jej działacze angażowali się w odszukiwa-
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nie i sprowadzanie do kraju śląskich górników wywiezionych po ii wojnie do kopalń 
ZSrr? a maczał w tym palce także nasz Henryk Partyka. Przedsięwzięcia owe gro-
ziły niebezpieczeństwem, a oficjalnie nikt ich firmować nie chciał.
 Miał przyjaciół nasz człowiek, ale miał też wrogów. Śledzili skrzętnie drogi jego 
awansu. Do końca życia nie dowiedział się, iż wśród licznych spotkań towarzyskich 
aranżowanych pod niego było i takie, którego jedynym celem było sprawdzenie, 
czy by nie jest z tych obrzezanych.
 Gdyby posiadał jeszcze talent literacki pozostawiłby z pewnością bezcenne dla hi-
storyka zapisy. Nie zostawił. Wiele zaś dokumentów, po śmierci 8 lutego 1992 roku, 
najbliżsi członkowie rodziny puścili z dymem nie chcąc, by ludzie złej woli dotykali 
ich czyniąc uwłaczające pamięci zmarłego komentarze.

1  Franciszek Kramarz

 Wśród starszego pokolenia rodowitych jaworznian niewiele jest osób, które 
nie zetknęły się z tym człowiekiem. i ci związani z handlem, i ci uczestniczący w ru-
chu muzycznym, mają szczególne powody by o nim pamiętać, ale przecież nie tylko 
oni. Osoba, której sylwetkę pragnę dzisiaj przybliżyć, co prawda mizernej postu-
ry, przez wiele, wiele, lat należała do barwnych w okolicy postaci. Franciszek Kra-
marz. Przyszedł na świat 3 grudnia 1908 roku w górniczej, wieloosobowej rodzinie. 
Mieszkali w tzw. Drzewiankach – niewielkiej kolonii małych, drewnianych domków 
(dziś resztki tej zabudowy można jeszcze odnaleźć przy ulicach: J. Kochanowskiego 
na Pechniku).Wszyscy jej mieszkańcy związani byli w jakiś sposób z ówczesnym 
Jaworznickim Gwarectwem Węglowym.
 Franciszek ukończył szkołę powszechną na Pechniku i, podobnie jak większość 
chłopców w jego wieku, oddany został do terminu. Trafił nieźle, bo do cenionego 
w gwarectwie i okolicy mistrza malarstwa ściennego Franciszka Stoleckiego. W nie-
znanych nam okolicznościach dostrzegł go tam i „wyłuskał” znany oświęcimski 
malarz kościelnych polichromii – adam Marian Giebułtowski. O jego związkach 
z naszymi stronami wiemy z istniejących w szczakowskiej parafii dokumentów tyle, 
że 3 sierpnia 1919 roku podpisał umowę w sprawie malowania kościoła parafialnego 
techniką kazeinową polichromią z bogatszem prezbiterium. Staż terminatorski ukończył 
Franciszek Kramarz pracą dyplomową wykonaną wspólnie z mistrzem w kościele 
rabczańskim.
 Giebułtowski, dostrzegając talent ucznia, namawiał jego ojca, aby koniecznie 
umożliwił synowi dalszą naukę. Dochody ojca nie pozwalały na to. Franciszek sam 
podjął decyzję w tej sprawie, ale dopiero po odbyciu służby wojskowej. W roku 1933 
zapisał się do Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu artystycznego 
w Krakowie, która powstała z inicjatywy działaczy stowarzyszenia Polska Sztuka 
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Stosowana grupującego artystów i rzemieślników. Drogę do wymarzonych studiów 
otwarła mu praca egzaminacyjna – projekt kościelnej polichromii. Pracę oceniono 
wysoko. Zwolniono go też z opłaty wpisowej i na pewien czas również z czesnego. 
Wśród prac wykonanych w trakcie nauki znalazły się między innymi: istniejący 
do dziś w Krakowie relief z wizerunkiem pawia oraz projekt dyplomu okoliczno-
ściowego od krakowian dla edwarda rydza-Śmigłego. Studia ukończył Franciszek 
Kramarz terminowo uzyskując dyplom i wyróżnienie. Nauczyciele wiązali z jego oso-
bą pewne zamierzenia na przyszłość, stąd sugestie o dodatkowej nauce w Wiedniu. 
Plany obu stron przekreślił wybuch ii wojny światowej. Pozostający dotąd w Kra-
kowie Franciszek wrócił do Jaworzna. W czasie okupacji zajęcia w wyuczonym za-
wodzie nie było dlań, a pracę podjąć trzeba było. Zatrudnienie znalazł w przemyśle 
górniczym. Wykonywał różne prace: kreślił plany, robił jakieś napisy, rysował rubry-
ki. Na polecenie niemieckiego dyrektora namalował też cztery obrazy na kartonie, 
przedstawiające istniejące w mieście zakłady wydobywcze. W tym też czasie zawarł 
związek małżeński z Kazimierą Kopeć. Zamieszkali w nieistniejącym dziś osiedlu 
Lonty. Nie było im łatwo. Miarą niedostatku niech będzie fakt, że położną do ro-
dzącej żony przywiózł na ramie własnego roweru. Po wyzwoleniu imał się wszela-
kich prac, aby tylko utrzymać powiększającą się rodzinę. aby zachować dzierżawioną 
w centrum miasta pracownię, musiał wyrazić zgodę na uruchomienie w niej księgar-
ni, której został zresztą oficjalnie kierownikiem. Później, cedując obowiązki na mał-
żonkę, został pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. 
 Po tym epizodzie trafił na dłużej 
do Powszechnej Spółdzielni Spożywców 
już jako dekorator. Posiadając czwórkę dzie-
ci, bo po pierworodnym Zbigniewie przy-
szły na świat kolejne trzy córki: Krystyna, 
Danuta i Dorota, którym należało zabez-
pieczyć godziwe warunki wychowania dwoił 
się i troił, by znaleźć środki. Zapomniał o am-
bitnych planach. Żył głównie z wykonywania 
dekoracji sklepowych we wspomnianym pss, 
ale i później w Gminnej Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska. Brał też niezliczone prace na zle-
cenie. Wykonał wiele wielkowymiarowych 
portretów, dekoracji. W pewnym okresie życia 
dorabiał nawet produkcją ręcznie malowanych 
tkanin podłogowych. Pracy się nie bał. W tym 
wszystkim znajdował jeszcze czas na odrobinę przyjemności – grę na mandolinie. 
Nie tylko sobie grał, nie tylko rodzinie. Przez pewien czas występował w orkiestrze 
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mandolinistów (trzecia mandolina) augustyna Żbika. Po przejściu na emeryturę usiło-
wał wrócić do ambitnych młodzieńczych planów ale okazało się, że jest już za późno.
 Zmarł Franciszek Kramarz w sierpniu 1993 roku. Pozostały po nim prace różne, 
rozproszone po bliższej i dalszej okolicy. Wśród nich są przechowywane pieczoło-
wicie w różnych prywatnych domach pastelowe (i nie tylko) portrety – świadectwo 
możliwości twórczych autora, który pozostaje niekwestionowanym pierwszym 
jaworznickim absolwentem wspomnianej na wstępie krakowskiej Państwowej Szkoły 
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu artystycznego. 

1  Motocykliści – jaworznianie

 Był 7 sierpnia 1932 roku – połowa dwudziestolecia międzywojennego. Jaworz-
nianie czytający sportową gazetę Raz, dwa, trzy, spieszyli do mysłowickiej Słupni 
czym kto mógł – pieszo, rowerem, autobusem, nawet pociągiem przez Chrzanów 
i Trzebinię, ponieważ osobowego połączenia ze Szczakową ciągle jeszcze nie było. 
Właśnie w Słupni miały się odbyć pierwsze w historii Niepodległej indywidualne 
Mistrzostwa Polski w jeździe motocyklowej.
 Wśród zawodników – pretendentów do nagród, startować miało aż dwóch ja-
worznian: edward Langer i edward Kempka. Jaworzno w owym czasie nie mogło 
się poszczycić żadnym klubem ani bodaj sekcją motorową. Obaj nasi krajanie repre-
zentowali kluby obce: Langer – warszawską, wojskową Legię, Kempka – klub sosno-
wiecki. Dla entuzjastów nowej dyscypliny sportowej nie miało to najmniejszego zna-
czenia. Oni po prostu byli z Jaworzna i to było aż nadto! a kiedy jeszcze się okazało, 
że zdobyli liczące się miejsca w klasyfikacji! Srebro i brąz!
  Podczas zawodów, oprócz najważniejszych biegów o tytuł mistrza Polski, od-
były się jeszcze Turniej Słowiański i Bieg o Puchar Stadionu Mysłowickiego. 
W obu bezkonkurencyjnym okazał się edward Langer, który rok później i na 
tym samym stadionie zdo-
był wicemistrzostwo Polski. 
W 1934 roku mistrzostw nie 
było, ale już 14 i 15 sierpnia 
1935 roku, podczas finałów 
indywidualnych Mistrzostw 
Polski w Bydgoszczy w bie-
gach eliminacyjnych ma-
szyn o pojemności silnika 
powyżej 350 ccm i powy-
żej 50 ccm pierwsze loka-
ty przypadły właśnie jemu. 
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W „Komunikacie Nr 1.” Sekcji motocyklowej wks Legia z dnia 25 kwietnia 1936 
roku zapisano: 

Mistrzostwo wyścigowe (były jeszcze sportowe i turystyczne – przyp. 
autora) za rok 1934 uzyskał Edward Langier (…). Mistrzostwo 
wyścigowe za rok 1935:
mistrz – Langier Edward 
wicemistrz – Docha Józef
iii miejsce – Langier Władysław

 Ten ostatni to młodszy brat edwarda. Prawie dokładnie poszedł śladami brata. 
Piszę „prawie” ponieważ edward został zawodnikiem Legii podejmując służbę woj-
skową, a drugi, opuściwszy rodzinne Jaworzno, zatrudnił się w Państwowym Zakła-
dzie inżynierii będącym wówczas największym w Polsce producentem motocykli 
Sokół 1000 i Sokół 600, samochodów, ciągników i czołgów. Pracę podjął na oddziale 
mechanicznym fabryki Ursus, ale ta, skutkiem niewydolności finansowej, została włą-
czona właśnie do Zakładu inżynierii. 
 Bracia pozostawali w ciągłym kontakcie. Kiedy nie mogli się spotykać osobiście, 
wszak edward jako wojskowy musiał brać udział w przewidzianych programem szko-
lenia obowiązkowych zajęciach w miejscach czasami bardzo oddalonych, zawzięcie 
korespondowali. Temat mieli właściwie jeden, a były to oczywiście wyścigi motocy-
klowe, kto, kiedy i gdzie organizuje zawody, jakie organizatorzy proponują nagrody, 
w jakim stanie są maszyny… Każdy list starszego brata to wielka lista porad i trudno 
się dziwić – motory nie były, tak jak dzisiaj, własnością klubu i stanowiły własność 
prywatną zawodników. Bracia wspólnie inwestowali w sprzęt, paliwo i odzież, razem 
dokonywali napraw i ulepszeń.
 Wybuch wojny i okupacja sprawiły, że słuch o braciach Langer zaginął. Trudno 
znaleźć informacje o ich dalszych losach, mimo że pochodzili z wielodzietnej ro-
dziny. Dzięki resztkom zachowanych przez najmłodszą, dziś już nieżyjącą siostrę, 
dokumentów (kilku listów, fotografii i wycinków prasowych) mogę ich przypomnieć 
jaworznianom i łudzić się, że znajdzie się badacz, który wzbogaci naszą wiedzę 
o wspaniałych krajanach.
 Tu uwaga: To nie błąd, że w jednym tekście stosuję dwojaką pisownię nazwiska 
braci Langer i Langier. Tak też jest w dokumentach, tak oni adresowali do siebie 
korespondencję. ów ewidentny błąd odnajdujemy również w zapisach parafialnych. 
rodzicami edwarda i Władysława byli Franciszek i Waleria. Poznali się w Jaworznie 
i tu wzięli ślub w 1899 roku. Franciszek był pracownikiem gwarectwa (maszynistą), 
Waleria z czasem została właścicielką niewielkiego sklepu na Podłężu. rychło po ślu-
bie przyszło na świat pierwsze z ośmiorga dzieci – córka aurelia, potem kolejno syn 
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dwojga imion – Franciszek Jan (w odróżnieniu od ojca i dziadka – też Franciszków, 
mówiono do niego drugim imieniem), Maria, apolonia, Helena, edward, Władysław 
i Zofia. Zofia też kochała motory i pewnie, gdyby nie było wojny, być może mieliby-
śmy sportsmenkę motocyklistkę. Zofia była chyba pierwszą jaworznianką nie tylko 
posiadającą motocykl, ale też potrafiącą go brawurowo prowadzić. Na co dzień. 

1  Krakus z Jaworzna

 Z jego nazwiskiem spotykałem się parokrotnie w różnych odstępach czasu i przy 
różnych okazjach, a to przeszukując jakieś materiały prasowe, to znów podczas roz-
mów z żyjącymi świadkami istotnych w historii miasta i ważnych dla moich za-
interesowań wydarzeń. Zawsze przypadkowo, bez dalszych konsekwencji. Całkiem 
niedawno, do rąk moich trafiła jego fotografia. i naraz przypomniały się wszystkie 
poprzednie z nim „spotkania”. Leszek Marcinik. Jaworznianin z krwi i kości. Dzien-
nikarz. Urodził się 24 października 1929 roku. Nazwisko ojca Stanisława znaleźć 
można na liście przedwojennych jaworznickich kupców. Matka Marianna też po-
chodziła z kupieckiej rodziny – Kolków. Leszek, podobnie jak i rodzeństwo nale-
żał do pokolenia, któremu wojna i późniejsza okupacja zabrały lata najpiękniejsze. 
Lata, które decydują o przyszłym losie człowieka. Po wyzwoleniu było ono zmuszo-
ne do odrabiania zaległości. Głównie edukacyjnych. Tak też uczynił mój bohater. 
Nim do tego jednak doszło najpierw przymusowo wykonywał prace fortyfikacyjne 
dla cofającego się frontu niemieckiego (okolice rudawy i Jęzora), potem dla ar-
mii Czerwonej w pobliżu rybnika. Gimnazjum rozpoczął w Jaworznie, a ukończył 
w Wałbrzychu dokąd podążył za starszym bratem po uzyskaniu  małej matury. Wrócił 
do Jaworzna by tu kontynuować naukę w liceum. rychło też ujawnił zainteresowanie 
rzemiosłem dziennikarskim. Choć tylko kilka miesięcy, ale przecież był naczelnym 
redaktorem szkolnej gazetki Jutrzenka.
 Uzyskawszy w roku 1949 świadectwo dojrzałości na zawsze opuścił rodzin-
ne strony rozpoczynając studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Umiejętnie godził je z praktyką reporterską w Dzienniku Polskim, którą rozpoczął 
rok później. Wkrótce został też słuchaczem studium dziennikarskiego. Śpieszył 
się. Już w 1951 roku wszedł w związek małżeński.
 Po ukończeniu studiów awansował w Dzienniku Polskim na kierownika działu 
ekonomicznego. W roku 1959 przeszedł do Gazety Krakowskiej. Przepracował w niej 
kolejne dziesięć lat, dwa ostatnie jako sekretarz redakcji. Z końcem 1969 roku trafił 
do Przekroju od razu na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Pracował, spo-
tykał się z ludźmi wspaniałymi. Tych kontaktów, myślę, mógłby mu pozazdrościć 
każdy. Stali i odpowiednio wiekowi czytelnicy tego pisma będą doskonale wiedzieć 
kogo mogę mieć na myśli. Przez trzynaście lat pracy w Przekroju dał się poznać jako 
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człowiek i dziennikarz o wielostronnych zainteresowaniach. Cóż go nie pasjonowało! 
Najnowsze osiągnięcia genetyki, podbój kosmosu, odkrycia współczesnej archeolo-
gii. Z zagranicznych wyjazdów, głównie do tak zwanych „demoludów” (kraje demo-
kracji ludowej), nadsyłał bądź przywoził wspaniałe reportaże. Tematów poszukiwał 
samodzielnie, a jeśli już znalazł – drążył dogłębnie. Doceniali to nie tylko czytelnicy 
Przekroju. Cykl artykułów poświęcony kulturze Bułgarii ocenili bardzo wysoko, na-
gradzając stosownie autora, sami Bułgarzy.
 Choć rzadko, ale przeprowadzał też wywiady. robił to w sposób dziś zupełnie 
zapomniany, a i wówczas nieczęsty. Wystarczy sięgnąć po Przekrój z 7 grudnia 1975 roku, 
otworzyć na stronie ósmej, by na tym przykładzie poznać warsztat dziennikarski Lesz-
ka Marcinika. Obecność autora wywiadu jest całkiem niezauważalna, czytelnik domy-
śla się jej zaledwie. Bohater jest tylko jeden – Wiesław Ochman. i tylko on rozmawia 
z czytelnikiem!
 W latach siedemdziesiątych Leszek Marcinik zwrócił zainteresowania ku stro-
nom rodzinnym. To nie było jeszcze głębokie zaangażowanie, raczej uświadomienie 
sobie potrzeby zgłębienia historii miejsca, z którego odeszło się przed wielu laty. 
Nostalgia. My, jaworznianie nie doczekaliśmy efektów tego zwrotu zainteresowań. 
Szkoda, bowiem i jego styl i umiejętność wnikliwej analizy podejmowanych tematów 
zapowiadały powstanie rzeczy niebanalnych. Lech Marcinik, tak bowiem zapisano 
imię jego w parafialnych dokumentach, do ostatnich dni życia w „swoim” tygodniku 
redagował Pocztę imion. 
 Zmarł na nieuleczalną chorobę, której był od dłuższego czasu świadom, 12 lipca 
1983 roku w Krakowie i tam został pochowany. Jak podali w nekrologu redakcyjni 
koledzy: Pozostało w redakcji wspomnienie o Leszku – dziennikarzu, dla którego naj-
większym honorarium były listy Czytelników. I serdeczny żal, że go już nie ma (…).
 Ja, podobnie, jak wielu jaworznian, dumny jestem, iż takiego formatu człowiek 
przez wiele lat reprezentował nas w Krakowie.

1  Badacz jaworznickich motyli.

 Przyprowadził mnie doń jego młodszy brat będący moim przewodni-
kiem po okolicznych jaskiniach. Obładowani chronionych metalowymi osłona-
mi zestawami szklanych pojemników otulonych watą, penetrowaliśmy nie tylko 
w miarę dostępne pieczary, ale także ciasne szczeliny i krasowe tunele, któ-
re nie zdążyły się wykształcić w większe formy. Szperaliśmy w podziemnych 
namuliskach, w pokładach zbutwiałych liści i odchodach nietoperzy poszukując 
okazów podziemnej fauny. Dla niego – dla andrzeja Władysława Skalskiego. 
Był w tym czasie studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dokładnie Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi.



130

 Już w czasach licealnych nadzwyczajnie interesowały go nauki przyrodnicze. 
Wówczas też popełnił swój pierwszy artykuł w popularno-naukowym miesięczniku 
Wszechświat. W trakcie studiów angażował się mocno w Studenckim Kole Przyrod-
ników organizując lub współorganizując obozy naukowe na terenie Polski i krajów 
socjalistycznych. Spektrum zainteresowań miał wpierw bardzo szerokie. Z czasem 
zawęził je nieco. Był wspaniałym znawcą motyli, troglobiontycznej fauny jaskiniowej, 
pionierem badań bursztynowych inkluzji.
 Urodzony w roku 1938 w Krakowie, gdzie wówczas zatrudnieni byli rodzi-
ce, studia ukończył w 1963 roku. Krótko zatrudniony był w zawodzie ciekawym, 
ale niewiele mającym wspólnego z zainteresowaniami. rychło trafił do Muzeum 
w Częstochowie i przepracował w nim bez mała 27 lat, z czego więcej niż poło-
wę na stanowisku dyrektora. równolegle, choć w różnych okresach zatrudniony 
był w Politechnice Częstochowskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstocho-
wie. Pod koniec lat siedemdziesiątych uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych.
 Przez lata kierowania podległą placówką muzealną przekształcił ją w liczą-
cy się również na arenie międzynarodowej ośrodek prac naukowo-badawczych. 
Był inicjatorem i współorganizatorem naukowych wypraw do wielu krajów w róż-
nych rejonach świata, między innymi azji i obu ameryk. Wyniki swych prac 
badawczych systematycznie publikował w specjalistycznej literaturze naukowej 
i popularnonaukowej. Prezentował je również na licznych konferencjach i sym-
pozjach naukowych. Odszedł z muzeum wiosną 1991 roku, Częstochowy jednak 
nie opuścił. Ostatnie lata życia przepracował w instytucie Pedagogiki wsp i Wo-
jewódzkim inspektoracie Ochrony Środowiska. Zmarł nagle podczas bytności 
w Krakowie 16 września 1996 roku.
 Wywołuję dziś z niebytu tę wspaniałą postać krótko związaną z Jaworznem (rodzic 
był przez kilka lat kierownikiem szkoły w Byczynie) z dwu powodów: nieliczne poby-
ty u rodziny zaowocowały badaniami jaworznickiej fauny motyli i innych owadów, 
a osobiste kontakty z miejscowymi kolekcjonerami wpłynęły w znaczącym stopniu 
na efekty ich zainteresowań. Nawiązując do zamieszczonego na wstępie zdania uzu-
pełniam: wprosiłem się wówczas do pana andrzeja Skalskiego, by obejrzeć świeżo 
do Polski przywiezione okazy fauny złowione podczas pierwszej polskiej wyprawy 
speleologicznej do jaskiń na Kubie. 

1  Szczakową zauroczony…

 Urodził się 6 lipca 1927 roku w Wieliczce. Był jedynym dzieckiem Klemensa 
Tatarczucha i elfrydy z Schaudernów. rodzice poznali się na Pieczyskach całkiem 
przypadkowo, kiedy Klemens przyjechał na ślub kolegi z wojska, niejakiego Sosina. 
Gorące uczucia rychło przywiodły młodych ludzi do ołtarza. rodzina Schaudernów 
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pochodziła z austrii, do Szczakowej przywiodła ojca elfrydy oferta pracy. Tu, w Pierw-
szej Galicyjskiej Fabryce Portland Cementu, znalazł zatrudnienie i tu pozostał.
 Po ślubie Tatarczuchowie wyjechali do Wieliczki. Do Szczakowej powrócili, kie-
dy mały adolf miał już trzy lata. Zrazu zamieszkali na Borowcu, później zmieniali 
adres jeszcze trzykrotnie. Mieszkali kolejno w samym centrum, na ulicy Sobieskiego 
i wreszcie na Sportowej (dziś Wolności). Zawsze były to lokale wynajmowane.
 Syn był dzieckiem wrażliwym i wyjątkowo spostrzegawczym. Zaobserwowa-
ne zjawiska i sytuacje, wydarzenia i ludzi z nimi związanych zapamiętał doskonale. 
Po latach bezbłędnie odtwarzał wszystko w swoich zapiskach. W Szczakowej rodzice 
zapisali go do ochronki (przedszkola) prowadzonej przez siostry zakonne, a w roku 
1934 do szkoły powszechnej „Na Piasku”. Klasa, której wychowawczynią została cie-
sząca się wspaniałą opinią nauczycielka – Cecylia Kowalska, liczyła tylko trochę po-
nad sześćdziesięciu uczniów. Niestety, nie zdążył jej ukończyć w normalnym trybie 
– przeszkodził wybuch wojny. Jak wielu innych mieszkańców Szczakowej i Jaworz-
na, rodzina Tatarczuchów podjęła decyzję o ucieczce. Dotarli aż do Kolbuszowej, 
by przekonać się, że niemieccy żołnierze ich wyprzedzili, wrócili więc po kilku mie-
siącach do opuszczonego mieszkania. adolf podjął przerwaną naukę, ale za sprawą 
władz okupacyjnych w innej szkole i z okrojonym przez nie do minimum progra-
mem. W 1941 roku otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkoły. W związku z tym, 
że po ukończeniu 14 lat każdy Polak, według obowiązującego ustawodawstwa, pod-
legał obowiązkowej rejestracji w arbeitsamcie (urzędzie pracy) i przymusowemu 
zatrudnieniu, przekroczywszy zaledwie o kilka miesięcy wspomniany wiek, adolf 
Tatarczuch został robotnikiem miejscowej garbarni. Zrazu pracował na najgorszym 
„mokrym” odcinku cyklu produkcyjnego, później przy farbowaniu skór. Jako pracow-
nik młodociany zarabiał 5–6 razy mniej wykonując te same obowiązki co dorośli. 
W listopadzie 1943 roku uległ ciężkiemu wypadkowi przy pracy – podczas sporzą-
dzania garbnika oblał się kwasem siarkowym. Wydarzenie to przesądziło o zmianie 
zakładu pracy i już 1 grudnia znalazł zatrudnienie w hucie szkła. Został gońcem 
w biurze ojca. Pracował od siódmej rano do osiemnastej wieczorem.
 Tuż po zakończeniu wojny, nie rezygnując z pracy, zapisał się na zorganizowane 
w pobliskich Maczkach kursy przygotowujące w zakresie programu pierwszej klasy 
gimnazjalnej. Był zdecydowany podjąć od jesieni naukę w nowo otwartym Miejskim 
Koedukacyjnym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Jaworznie. Tak się też stało, choć 
nie powiodły się zamierzenia rozpoczęcia edukacji od klasy drugiej. Na nic się zdało 
świadectwo z Maczek. 
 Wiosną 1945 roku Tatarczuchowie kolejny raz zmienili adres zamieszkania prze-
nosząc się do tzw. „Willi”. W sąsiedztwie zamieszkał z żoną i córką nowy dyrektor 
huty – Leonard Szall. Po pewnym czasie przyjechała z Krosna jego druga córka ire-
na, późniejsza żona adolfa. Pracę znalazła w Fabryce Lontów w Jaworznie. Młodzi 
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ludzie dojeżdżali popołudniami do „ogólniaka” i chociaż chodzili do różnych klas, 
szybko się zaprzyjaźnili.
 Po otrzymaniu w 1947 roku świadectwa ukończenia gimnazjum, adolf wyje-
chał do Krakowa wybrać jakąś szkołę kształcącą mechaników. Ostatecznie, być może 
pod wpływem gospodarza u którego mieszkał, złożył papiery na Wydział Budowlany 
Państwowej Szkoły Przemysłowej przemianowanej wkrótce na Państwowe Liceum 
Budowlane. Udając się do ówczesnej stolicy województwa wiedział, iż zamieszka 
u kuzynki ojca – Walerii Gawlikowej, będącej żoną znanego architekta, projektan-
ta i budowniczego wielu obiektów sakralnych – Zygmunta Gawlika, który w latach 
1937–1939 nadzorował prace wykonawcze przy wznoszeniu nowego kościoła w Ja-
worznie według projektu jaworznianina – Stanisława Gergovicha. Zygmunt Gawlik 
miał za sobą także studia malarskie i rzeźbiarskie na krakowskiej asp. W liceum, 
do którego uczęszczał adolf Tatarczuch, uczył dwóch przedmiotów: historii archi-
tektury i form architektonicznych. 
 Świadectwo dojrzałości, wraz z nakazem pracy, otrzymał adolf w 1950 roku. 
Po skróconych wakacjach przygarnął go Zarząd Budownictwa Wojskowego Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej w Bydgoszczy. Jako pracownik cywilny pracował 
tam od 1 sierpnia 1950 do 31 maja 1954 roku. rozliczne wyjazdy służbowe do różnych 
miast Pomorza Zachodniego i ciągłe zmiany kwater tak dalece zniechęciły go do woj-
ska, że natychmiast po wygaśnięciu przedłużonego w międzyczasie o rok nakazu pracy 
i uzyskaniu reklamacji od obowiązkowych ćwiczeń postanowił zmienić pracę. Dodat-
kowym, ale mocnym bodźcem były narodziny w 1953 roku córki Grażyny i rozłąka 
z poślubioną w 1951 roku żoną, pozostawioną z dzieckiem w odległej Szczakowej. 
 Od 19 sierpnia 1954 roku pracował już w Zjednoczeniu Budownictwa Mieszka-
niowego Nowe Tychy w Tychach. Niedługo, raptem dwa miesiące. Ponownie zmienił 
pracę z dniem 24 października – zatrudnił się w Hucie Szkła Okiennego Szcza-
kowa. W roku 1956 przyszedł na świat syn Krzysztof. Z hutą związany był adolf 
Tatarczuch aż do chwili przejścia na wcześniejszą emeryturę czyli do 31 sierpnia 
1982 roku. Kilkakrotnie zmieniał stanowisko, ale zawsze był to ten sam zakład. 
Z największą satysfakcją wspominał okres istnienia utworzonego przy niej Przedsię-
biorstwa Prowadzącego, które w stopniu ograniczonym w latach 1962–1968 nadzo-
rowało planowanie remontów, modernizację i budowę hut szkła okiennego na terenie 
Polski. Mógł wówczas, jako specjalista w zakresie projektowania i budowy pieców 
szklarskich, bywać nie tylko w różnych polskich miejscowościach, ale i podróżować 
służbowo po całej niemal europie.
 Praca zawodowa nie była jedyną pasją adolfa Tatarczucha. aktywny był również 
na niwie społecznej jako działacz związkowy. Był wielokrotnie wyróżniany odznacze-
niami resortowymi i związkowymi. W latach, kiedy zakład nie zatrudniał jeszcze pro-
fesjonalnego plastyka, projektował wystroje ekspozycji targowych, wzory zdobnicze 
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do produkowanych przez hso wyrobów 
itp. Zainteresowanie sztukami plastycz-
nymi zaowocowało również licznymi, 
malowanymi dla własnej i przyjaciół 
satysfakcji, obrazami olejnymi. Są wśród 
nich portrety, martwe natury, kopie prac 
znanych polskich (i nie tylko) artystów. 
Tylko najbliższa rodzina wiedziała, 
jak bardzo marzył o spisaniu historii 
rodu Tatarczuchów, ocaleniu pamiątek 
rodzinnych, przeniesieniu na płótno szkiców zbieranych latami podczas rozlicz-
nych podróży. Nie wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować do końca. Powodem,  
dla którego przypominam sylwetkę zmarłego 28 maja 1995 roku adolfa Tatarczu-
cha, jest opracowana przezeń Monografia Szczakowej. autorowi udało się w niej zebrać 
wiele cennych informacji o miejscowości. Przebrnąwszy przez dokumenty archiwalne 
i liczne opracowania książkowe, jako pierwszy opisał w sposób zwięzły dzieje Szcza-
kowej. Najcenniejsze w opracowaniu są przywołane tam wspomnienia szczakowian 
– świadków bądź uczestników opisywanych wydarzeń. Dzięki uprzejmości autora, 
a potem jego rodziny, było ono wielokrotnie i przez różne osoby wykorzystywane. 
Z przykrością stwierdzić trzeba, że nie zawsze w sposób uczciwy. Muzeum Miasta 
Jaworzna, doceniając badawczą pasję adolfa Tatarczucha, zdecydowało wydrukować 
Monografię Szczakowej w specjalnym numerze Zeszytów Historycznych… w kształcie 
niemal niezmienionym.

1  Pieśń górnicza czyli Bolesław Pniak

 Starzy jaworznianie pamiętają z pewnością tę charakterystyczną postać. Wyso-
ki, zwalisty, zawsze nienagannie ubrany pan. Sympatyczna twarz z dziwnie wesołymi 
oczyma, zaczesane na bok włosy i ten głos! Kiedy na scenie wychodził do partii solowej 
przed chór, na widowni ustawały wszelkie szmery. Wszyscy czekali kiedy zacznie.
 Bolesław Pniak urodził się w Jaworznie 20 sierpnia 1919 roku. Ojciec Franci-
szek zatrudniony był jako dozorca w Jaworznickich Komunalnych Kopalniach Wę-
gla. Matka, Maria z Walugów także pochodziła z rodziny związanej z górnictwem. 
Bolesław jedynakiem nie był. Trzej bracia (Stanisław, Józef i Karol) związali swe losy 
z wojskiem i opuścili Jaworzno. On i dwie siostry (apolonia, która z czasem prze-
jęła nazwisko męża Duraj i Stanisława, za mężem Witosińska) pozostali na miej-
scu. Nie od rzeczy będzie tu uwaga, że wymienieni z imienia bracia wybrali zawody 
dla mężczyzn z charakterem: ratownictwo morskie, marynarkę wojenną, lotnictwo 
wojskowe. Te fakty będą w przyszłości odciskać piętno na życiu Bolesława.
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 Po ukończeniu szkoły powszechnej w roku 1932 pozostawał na utrzymaniu ro-
dziny aż do osiemnastego roku życia. W tym czasie (niestety, brak precyzyjnych da-
nych) uczęszczał na prywatne kursy gimnazjalne organizowane przez towarzystwo 
Wiedza w Krakowie. Mile też był widziany w chórze męskim jaworznickiego Towa-
rzystwa Muzyczno-Śpiewaczego Hejnał. Pierwszą pracę podjął w roku 1938 w warsz-
tacie głównym kopalni Piłsudski jako pomocnik ślusarza. Tam też zastał go wybuch 
wojny. W czasie okupacji, dzięki dawnym jeszcze znajomościom koleżeńskim, które 
wykorzystywał do zdobywania ważnych dla ruchu oporu akowskiej proweniencji in-
formacji, skierowany został na krótki kurs ślusarsko-spawalniczy do samego Berlina. 
Po powrocie trafił do rozbudowywanej przez Niemców elektrowni kopalnianej. 
Tuż po wyzwoleniu podjął, oczywiście w systemie zaocznym, naukę w gimnazjum 
w Chrzanowie. Po zaliczeniu małej matury przeniósł się do Katowic. Kontynuował 
naukę w liceum Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Świadectwo dojrza-
łości uzyskał w roku 1947. W tym samym czasie podjął pracę w kopalni Eminencja 
(później Gotwald) jako sztygar maszynowy. Po kilku miesiącach przeniósł się na ko-
palnię Bobrek. Przepracował na niej prawie cztery lata w charakterze sztygara ob-
jazdowego. W roku 1951 ożenił się z rodowitą Ślązaczką Marią Honcia i kolejny 
raz zmienił pracę. Podjął ją w modernizującym jaworznicką kopalnię Kościuszko 
Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń i był z nim związany do 1954 roku. W tym czasie 
odnalazł swoje miejsce w chórze. Głos miał nieprzeciętny, ale nie kształcony. Kolejni 
dyrygenci namawiali go do pracy nad sobą. Dopiero jednak założyciel jaworznickie-
go Społecznego Ogniska Muzycznego Franciszek Dzióbek zdołał go skłonić do za-
liczenia klasy wokalistyki. Zresztą, nie tylko jego. również alicja Synowiec (alt), 
emil Demanego (bas), Bogdan Nowak (tenor) skutecznie zostali przekonani do na-
uki śpiewu u katowickich nauczycieli.
 Tenorowy głos Bolesława Pniaka miał brzmienie nadzwyczajne. Wielu znako-
mitych muzyków zwracało nań uwagę. Miał Bolesław wspaniałe propozycje. Gdy-
by się zdecydował na ich przyjęcie, mógłby śpiewać na scenach najsłynniejszych. 
Nie zrobił tego jednak. Chyba nie nadmierne umiłowanie zawodu mechanika górni-
czego zdecydowało ostatecznie o odrzucaniu kolejnych propozycji. Przyjaciele z chó-
rów, w których miał przyjemność występować, jak również uważni obserwatorzy 
ówczesnej jaworznickiej sceny muzycznej dostrzegali powód w… tremie. Przygoto-
wanie zlecanych partii solowych wymagało wiele pracy. Nie obijał się nasz bohater, 
ćwiczył podczas prób z chórem, ćwiczył w domu. Na scenę wchodził jeszcze spokojny, 
ale kiedy zaczynał partię solową słowa pieśni umykały z pamięci. Wpadał wówczas 
niemal w panikę. Znał to zjawisko Franciszek Dzióbek. Dyrygując ustawiał się zatem 
zawsze tak, by w sposób dla widzów niedostrzegalny móc w odpowiednim momencie 
podpowiedzieć brakujące słowo, mimiką, gestem rozładować napięcie nerwowe śpie-
waka. Zawsze się udawało.
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 W roku 1954 zmienił Bolesław Pniak miejsce pracy przechodząc do Działu 
inwestycji Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Węglowego. Mieszkał nadal 
w rodzinnym Jaworznie, śpiewał we wszystkich chórach prowadzonych przez Fran-
ciszka Dzióbka. Jeśli nie stale to przynajmniej na występach szczególnie dlań waż-
nych na przykład z chórem nauczycielskim. Z czasem powrócił do kopalni Jaworzno. 
W chórze mieszanym artystycznego Zespołu Górniczego tej kopalni śpiewał do koń-
ca jego istnienia.
 Odszedł Bolesław Pniak na emeryturę z końcem 1974 roku. Po wyburze-
niu rodzinnego domu na robaku przeniósł się na Dąbrowę Narodową. Głos jego, 
ten wspaniały tenor, podobnie jak cały chór Jaworznu przestały być potrzebne. 
Można go było usłyszeć jeszcze przez lat kilkanaście sporadycznie w kościele 
i na… cmentarzach podczas pożegnań przyjaciół z dawnych zespołów. Wtajemni-
czeni wiedzieli ponadto, że śpiewa nadal w niedalekim Janowie w chórze Echo. Zmarł 
Bolesław Pniak 4 czerwca 1989 roku. Ci, którzy mieli przyjemność słyszeć podczas 
dorocznych uroczystości barbórkowych, pieśni górnicze w jego wykonaniu przyznają, 
że nikt ich już tak nie zaśpiewa.

1  Maria Adam Kozłowski

 Nie był jaworznianinem z pochodzenia, urodził się 6 sierpnia 1933 roku w Kiel-
cach dokąd trafił z Krakowa, robiący szybko zawodową karierę, młody prokura-
tor adam Kozłowski wraz z żoną Marią ze Stypalów. Stypalowie zaś przez wiele 
lat związani byli z Jaworznem. Z Kielc rodzina, już czteroosobowa, bo w między-
czasie przyszła na świat córka – Barbara przeniosła się do Gdyni. Tuż po zajęciu 
miasta przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku pozbawiono ją mieszkania, 
zaś sam prokurator Kozłowski wpisany, jak większość gdańskiej inteligencji, na listę 
proskrypcyjną osadzony został w więzieniu i wkrótce stracony w Piaśnicy. Pani Maria 
z dziećmi oraz nianią szukała schronienia u rodziny męża w Krakowie. Nie była tam 
długo, bo wszystko wokół przypominało szczęśliwe czasy narzeczeństwa, nasilało 
ból. azylem stało się Jaworzno. Znajomi i przyjaciele z lat młodości pomogli znaleźć 
pracę oraz mieszkanie. Zamieszkali wpierw Kozłowscy u państwa Miklaszewskich 
w centrum miasta, potem przydzielono im mieszkanie na ulicy Mickiewicza.
 Po wyzwoleniu, jako pracownica działu ekspedycji jaworznickich kopalń otrzy-
mała pani Maria mieszkanie z zasobów przedsiębiorstwa na ulicy Nowej. Syn, Maria 
adam w roku 1945 ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w gimnazjum. 
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął starania o przyjęcie na studia. Ma-
rzyła mu się architektura. „Pomagała” organizacja młodzieżowa zmp uzupełniając 
dane o rodzicach „pełniejszymi” informacjami. Zawód ojca (prokurator!) w sanacyj-
nej Polsce i głęboki katolicyzm rodziny okazały się dostatecznymi przeszkodami 
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na początku lat pięćdziesiątych xx wieku, by papiery świeżo upieczonego maturzysty 
nigdy nie opuściły pewnego biurka, by dotrzeć do uczelni.
 Podjął więc nasz bohater pierwszą w życiu pracę zawodową kreślarza w sztan-
darowej inwestycji Planu Sześcioletniego – elektrowni Jaworzno ii. Był rok 1951. 
Po dwóch latach bezowocnych starań o przyjęcie na wymarzone studia zdecydował 
się złożyć dokumenty na agh. W październiku 1953 roku został studentem Wydziału 
Geodezji Przemysłowej tejże uczelni. Tytuł inżyniera geodety uzyskał w roku 1957. 
Jeszcze tego samego roku zawarł związek małżeński z poznaną wcześniej radomian-
ką zamieszkałą właśnie w Mysłowicach – Danutą Janiną Małaczek. Dwa lata później 
przyszedł na świat syn Krzysztof.
 Po ukończeniu studiów, inżynier Maria Kozłowski znalazł pracę w kopalni 
Komuna Paryska. rozpoczynał skromnie, 1 września 1957 roku zatrudniony został 
na stanowisku starszego technika górniczego. Dwa lata później był na szybie Artur 
tejże kopalni mierniczym dołowym, a od lipca 1970 roku asystentem mierniczego 
górniczego całej kopalni. W następnym roku podjął dodatkowe zatrudnienie w po-
bliskim Technikum Górniczym.
 Jednak to nie droga zawodowa Marii Kozłowskiego jest powodem dla które-
go wspominam dziś tę wspaniałą postać. Zapamiętałem go bowiem jako działa-
cza społecznego. Chociaż działał w kilku organizacjach – najbardziej efektywnym 
był w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym. Odkąd w Jaworznie po-
wstał samodzielny oddział tego stowarzyszenia, zawsze był wśród członków władz 
wykonawczych. Członkowie, którzy spotykali go okazjonalnie, widzieli w nim zale-
dwie energicznego, wysokiego mężczyznę obecnego na jakże wówczas licznych im-
prezach turystycznych. rajdy, zloty, spływy następowały po sobie jeden po drugim, 
czasem nawet równocześnie. Lata sześćdziesiąte i siedem-
dziesiąte ubiegłego wieku to lata największego (jakościowo 
i ilościowo) rozkwitu pttk w Jaworznie. W każdym zakła-
dzie pracy, w każdej instytucji niemal, w każdej szkole było 
koło organizacji. Zarząd oddziału i specjalistyczne komisje 
problemowe miały co robić.
 Ludzie działający w nich, odpowiedzialni za nienaganne 
przygotowanie i niezbędne udokumentowanie imprez, spo-
tykający się zatem często, znali i cenili kolegę (oficjalny tytuł 
obowiązujący wśród członków) Marię za rozwagę, umiejęt-
ność przewidywania, logikę i precyzję myślenia oraz działania. 
Dla niego nie istniała improwizacja, tak powszechna u naszej 
nacji. Z takimi przymiotami sam zapewne niewiele by zdzia-
łał, w zespołach kierowniczych był niemal katalizatorem czyli 
tym czymś bez czego reakcje chemiczne są niemożliwe.
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 Dwukrotnie członkowie jaworznickiej organizacji pttk powierzali mu odpo-
wiedzialną funkcję prezesa zarządu: w latach 1972–1974 i w najtrudniejszych z wie-
lu powodów latach 1981–1984. Ci członkowie i sympatycy podejmowanych przez 
organizację działań, którzy pamiętają lata jej świetności, bez trudu przypomną so-
bie klubową kawiarenkę u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Matejki, gdzie można było 
w miłej atmosferze, bez alkoholu, spędzić czas, a od czasu do czasu także obejrzeć 
film krajoznawczy bądź spotkać się ze znanym podróżnikiem. Do powstania owej 
kafejki przyczynił się także Maria adam Kozłowski. Nie on jeden, to fakt, ale wystrój 
był z całą pewnością jego autorstwa.
 Odszedł od nas, od rodziny w tragicznych okolicznościach nagle, 9 grudnia 
1984 roku. Pozbawił nas z całą pewnością wielu wspaniałych imprez, ciętych komen-
tarzy do obserwowanych zjawisk i zachowań.

1  Bracia Göttel

 Gustaw adolf Göttel, syn Walentego i Marii Kloss, przybył do Jaworzna 
w pierwszych latach xx wieku. Zjawił się wraz z żoną Marią z Lohnów, by w Jaworz-
nickim Gwarectwie Węgla Kamiennego podjąć pracę nadzorcy. Był fachowcem – ab-
solwentem znanej wówczas szkoły górniczej w Wieliczce. Żona i jej brat Jakub, który 
ożenił się i także zamieszkał w naszym mieście urodzili się w rodzinie protestanckiej 
w Bochni. Obaj wspomniani panowie, mimo obco brzmiących nazwisk czuli się Po-
lakami. ich nazwiska widnieją wśród najpierwszych członków jaworznickiego Towa-
rzystwa Gimnastycznego Sokół.
 Z rodzinnych przekazów wiadomo, iż Gustaw i Maria byli rodzicami dziewię-
ciorga lub nawet dziesięciorga dzieci. Niestety, oprócz dwójki synów – Władysława 
i Jerzego, którym chcę poświęcić więcej uwagi – pozostałe żyły bardzo krótko. W pa-
rafialnych zapisach kościoła św. Wojciecha znajdują się dwie daty stwierdzające przyj-
ście na świat 6 czerwca 1904 roku, a tydzień później zgon córki anny. Gdzie rodziły 
się pozostałe poza wymienioną trójką dzieci nie wiemy.
 Nic dziwnego, że rodzice, a szczególnie matka, przez całe życie wyjątkowo 
troskali się o synów. Władysław urodził się 25 października 1910 roku w Jaworz-
nie. Tutaj ukończył Szkołę Powszechną im. Piotra Skargi na ulicy a. Mickiewicza 
w roku szkolnym 1917/1918. Później kontynuował naukę w najbliższym gimnazjum 
– w Chrzanowie. Dzisiaj trudno jednoznacznie ustalić kto i kiedy zaczął go uczyć 
gry na skrzypcach, ale faktem jest, że umiejętność tę posiadł. W arkana sztuki mu-
zycznej wprowadzał go – Leon Dawidowicz? Może któreś z rodziców lub ktoś 
z gwareckich urzędników? Tak się bowiem dziwnie wówczas składało, że większość 
wyższego dozoru i pracowników administracyjnych w przemyśle – ludzie przybyli 
z różnych stron europy – odczuwała potrzebę kontaktu z muzyką poważną i miała 
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opanowany przynajmniej jeden instrument. Z pewnością Władysław szlifował swo-
je umiejętności w gimnazjalnej orkiestrze kierowanej przez profesora T. Urbańczyka. 
Wiemy też, że w tamtych latach śpiewał w szkolnym chórze, a w latach 1926–1929 
przejął w nim dyrygenturę po starszym nieco Wacławie Geigerze – późniejszym kom-
pozytorze i działaczu ruchu muzycznego, o którym na tych łamach już kiedyś pisałem.
 Skutkiem pewnych zawirowań życiowych rok szkolny 1929/30 spędził u rodziny 
w Nowym Sączu. W tamtejszym też gimnazjum zdał maturę i uzyskał świadectwo 
dojrzałości. Niezwłocznie podjął też studia w krakowskim Wyższym Studium Han-
dlowym. Ukończył je w roku 1935. Studia, a wcześniej naukę w szkole średniej, łączył 
skutecznie z dorywczą pracą zarobkową oraz muzykowaniem dla czystej przyjem-
ności. W latach gimnazjalnych dorabiał grywając wraz z młodszym o cztery lata 
bratem Jerzym (wówczas czternastolatkiem!) w kinie Sokół. Zatrudniani tam byli 
jako taperzy uzupełniający brak dźwięku w niemych filmach, tworzący nastrój przed 
rozpoczęciem seansu i w przerwach podczas wymiany taśm. W okresie studiów każ-
de wakacje poświęcał na pracę zarobkową w administracji gwarectwa. Od drugiej 
połowy roku 1930 bardzo mocno związał się Władysław Göttel z Towarzystwem 
Muzyczno-Śpiewaczym Hejnał w rodzinnym Jaworznie. W małej orkiestrze sym-
fonicznej Towarzystwa grał pierwsze skrzypce, zaś w chórze męskim do roku 1934, 
kiedy to decyzją ówczesnego zarządu został po T. Latowickim jego dyrygentem, peł-
nił obowiązki zastępcy. Tak było aż do wybuchu wojny. W tym czasie, dokładnie 
1 stycznia 1938 roku zawarł związek małżeński z Wandą Uramowicz. 
 Działalność artystyczną, okresowo intensyfikując ją, zawsze stawiał Włady-
sław na planie drugim – tuż za pracą zawodową. Był klasycznym przedstawicielem 
znacznej i bardzo aktywnej grupy jaworznian dbających o perfekcjonizm zarówno 
w wykonywanym zawodzie jak i w działaniach społecznych. Funkcjonował zgodnie 
z hasłem: wpierw pełne bezpieczeństwo materialne, później dopiero przyjemności.
 Wraz z rozpoczęciem roku 1936 zatrudnił się na stałe w przedsiębiorstwie, które 
wcześniej poznawał pod inną nazwą – w Jaworznickich Komunalnych Kopalniach 
Węgla. Wpierw w dziale zaopatrzenia. Krótko. rychło trafił do księgowości. Zmie-
niały się kolejno nazwy przedsiębiorstwa, zmieniali właściciele, zmieniały siedziby, 
Władysław Göttel ciągle tkwił w tych samych strukturach organizacyjnych. acha!, 
zmieniała się jeszcze pisownia nazwiska. W latach okupacji Niemcy usiłowali wpły-
nąć na zmianę narodowości Göttlów. Bezskutecznie. Powojenne władze Polskiej 
rzeczypospolitej Ludowej, wbrew oporom, zmusiły ich do zmiany pisowni. Stąd 
w dokumentach obu braci i ich dzieci pojawiły się zapisy: Goettel, Goetel, Gotel 
i wreszcie Getel. i Władysław i Jerzy usiłowali się bronić. Zachowały się nawet ślady 
korespondencji jaką z urzędami prowadzili. Na nic zdały się argumenty.
 Lata 1945–1947 to lata, w których Władysław Göttel pracował i mieszkał poza Ja-
worznem. Nie miał zatem możliwości aktywnego włączenia się w odtwarzanie struk-
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tur dawnego Towarzystwa Muzyczno-Śpiewaczego. 
Uczynił to jednak z radością natychmiast po prze-
niesieniu w 1948 roku siedziby Jaworznicko-Miko-
łowskiego Zjednoczenia Węglowego do Mysłowic 
i ponownym zamieszkaniu w Jaworznie. Przy świe-
tlicy Związku zawodowego Górników ówczesnej 
kopalni Bierut stworzył chór męski i kierował nim 
nieprzerwanie do czasu powstania Górniczego Ze-
społu artystycznego czyli do roku 1962. Początki 
nie były łatwe. Wojna i powojenne migracje lud-
ności na tyle przerzedziły pierwotny skład chóru, 
że kilkanaście miesięcy musiał Władysław poświę-
cić, by świeżo pozyskanych kandydatów przygoto-
wać do publicznych występów. Podobnie jak w okresie międzywojennym chór pre-
zentował bardzo wysoki poziom. W przeglądach zajmował czołowe lokaty. Występy 
publiczne odbywały się często, przy różnych uroczystych okazjach, w wielu miejsco-
wościach. również po roku 1948 na krótko prowadził chór w pierwszym jaworznic-
kim liceum. Przez wiele lat wspierał swym talentem organizacyjnym oraz wokalnym 
miejscowy chór kościelny. Śpiewy chóralne i gra na skrzypcach nie były jedynymi 
pasjami Władysława Göttla. Pociągał go równie mocno teatr amatorski funkcjonu-
jący w Jaworznie. Grali w nim znajomi i przyjaciele, grała żona i dzieci. Władysław 
był w teatrze aktywnym uczestnikiem, ale nie jako aktor a… sufler.
 Czternastego czerwca 1961 roku zmarła mu żona. Wraz z tą datą aktywność 
Władysława Göttla na niwie społecznej zaczęła słabnąć. Prowadził jeszcze męski chór 
do czasu ponownego połączenia kopalń Bierut i Kościuszko Nowa w jeden organizm, 
ale coraz bardziej stawał się opiekunem zespołu niż jego faktycznym kierownikiem 
i dyrygentem. W czerwcu 1969 roku zawarł związek małżeński ze swoją współpra-
cownicą z działu księgowości kopalni – Janiną Hummel. Od przejścia na emeryturę 
praktycznie przestał się udzielać w ruchu muzycznym. Zmarł 28 lutego 1980 roku.
 Zupełnie inny charakter, inne podejście do życia i inne spojrzenie na upra-
wiany zawód miał młodszy brat Władysława – Jerzy. On także urodził się w Ja-
worznie. Dokładnie 16 stycznia 1914 roku. Najwcześniejsze dzieciństwo upłynęło 
mu w latach i wojny światowej i latach bałaganu towarzyszącego budowie zrębów 
wolnej – po uzyskaniu niepodległości – Polski. edukację rozpoczął w tej samej 
co Władysław, ale przecież innej szkole powszechnej. W roku 1927 znajdujemy 
jego nazwisko wśród uczniów iii klasy chrzanowskiego gimnazjum. Jest w niej wraz 
z rudolfem Datoniem – późniejszym skrzypkiem orkiestry symfonicznej Towarzy-
stwa Muzyczno-Śpiewaczego Hejnał w Jaworznie, augustynem Gują, który w la-
tach okupacji hitlerowskiej uczestnikiem ruchu oporu – członkiem ak, ignacym 
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Chechelskim z Ciężkowic i Mieczysławem Mazarakim – twórcą i pierwszym dyrek-
torem muzeum w Chrzanowie, oczywiście po ii wojnie.
 Pierwszym nauczycielem muzyki Jerzego Göttla był ten sam człowiek, który uczył 
gry na skrzypcach starszego brata – Leon Dawidowicz. Chociaż brakuje jednoznacz-
nego potwierdzenia możemy przyjąć za pewnik, że Jerzy Göttel grał w gimnazjalnej 
orkiestrze. W tym czasie dyrygenturą zajmował się w niej prof. T. Urbańczyk. Próby 
orkiestry odbywały się dwa razy w tygodniu zimą, a wiosną i jesienią jeden raz.
 Najprawdopodobniej po uzyskaniu „małej matury” w roku 1929, Jerzy rozpoczął 
naukę w Pierwszej Śląskiej Szkole Muzycznej w Katowicach w klasie prof. antoniny 
Zaleskiej. „Głównym przedmiotem specjalnym gry”, jak widnieje w dokumentach, 
był fortepian. Uczeń był wybitnie uzdolniony.
 W trakcie siedmioletniej edukacji muzycznej wielokrotnie występował na publicz-
nych koncertach organizowanych przez szkołę, zarówno w Katowicach jak też mia-
stach ościennych. W zbiorach rodzinnych zachowały się programy zaledwie pięciu. 
Można w nich znaleźć potwierdzenie umiejętności. Bywało, że jako uczeń akompa-
niował znanym całej Polsce śpiewakom operowym. Świadectwo ukończenia nauki 
z wynikiem ogólnym w stopniu celującym uzyskał w czerwcu 1936 roku. Na koncer-
cie dyplomowym, któremu przysłuchiwał się uważnie inny jaworznianin – młodszy 
o całe pięć lat Franciszek Dzióbek, zagrał cztery utwory: sonatę appassionatę (część i) 
Beethowena, fantazję f-moll Fryd. Chopina, gawota Głazunowa i koncert fortepia-
nowy op.30 rimskiego-Korsakowa.
 Po otrzymaniu dyplomu natychmiast został zatrudniony w tejże szkole jako na-
uczyciel. Przepracował dwa lata do momentu powołania do odbycia służby wojsko-
wej. Trafił do 45 psk w równem. Tam też zastał go wybuch wojny i tam została 
przerwana żołnierska służba. Wrócił do Jaworzna jeszcze w tym samym 1939 roku.
 Przez cały czas trwania okupacji jedynym 
źródłem utrzymania były dlań lekcje muzyki, 
których udzielał zainteresowanym bez względu 
na narodowość. Czasem użalał się przed przyja-
ciółmi, że wolałby fizycznie pracować niż uczyć 
Niemców, ale była to chyba tylko próba uspra-
wiedliwienia. Po wyzwoleniu Jaworzna i Gór-
nego Śląska zatrudnił się w nowopowstałym 
instytucie Muzycznym w Będzinie. Po przepra-
cowaniu kilku miesięcy przeniósł się do Kra-
kowa gdzie podejmował współpracę z różnymi 
zespołami rozrywkowymi.
 W poszukiwaniu odbiorców i, co nie mniej ważne, godziwych zarobków odwie-
dzał lokale nie tylko krakowskie. Bywał we wszystkich liczących się wówczas miejsco-
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wościach wypoczynkowych i uzdrowiskowych. To właśnie podczas jednego z tournee 
poznał w 1948 roku w Busku Zdroju swą przyszłą żonę, rodowitą warszawiankę 
– Stanisławę Kwiatkowską. Nawet komponował dla niej drobne utwory taneczne 
i piosenki z własnymi tekstami. Jeszcze w tym samym roku wzięli ślub i osiedli rychło 
w Jaworznie w wynajętym obok kopalni T. Kościuszko mieszkaniu. Zaczęła się dla Je-
rzego Göttla prawdziwa gonitwa w poszukiwaniu zarobków. Jaworzno to nie Kraków 
ani Zakopane, na zbyt licznych słuchaczy liczyć nie mógł. Podejmował się więc-
pracy wszędzie. W świetlicy zzg kopalni Bierut akompaniował chórom, w świetlicy 
pss zespołom dziecięcym, grywał na zabawach tanecznych i podczas uroczystości. 
Cały też czas udzielał lekcji gry na fortepianie w swoim mieszkaniu i u uczniów. 
Zapewnienie godnych warunków życia żonie, a wkrótce jeszcze trójce dzieci nie było 
łatwe. Sytuację finansową ustabilizowało utworzenie w mieście w roku 1950 Spo-
łecznego Ogniska Muzycznego. Pracował w nim Jerzy do końca swych dni. Zmarł 
w wiek 60 lat 3 sierpnia 1974 roku.

1  Kazimierz Byrczek

 Jaworznianin. Do muzeum trafił trochę przez przypadek. Wkrótce po śmierci 
pierwszego kustosza zrodziła się myśl, by następcą został historyk. Owo pół etatu, 
na którym zatrudniony był Władysław Gnyp należało do kopalni Komuna Paryska. 
Kierownictwo kopalni zgodziło się nadal opłacać kolejnego pracownika, ale tylko 
pod warunkiem, że będzie to człowiek związany z tym właśnie zakładem. Wybrano 
Kazimierza Byrczka.
 Urodził się 9 lutego 1923 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zalicze-
niu jednego roku szkoły zawodowej dalszą naukę przerwał wybuch wojny, potem 
okupacja. Pierwszą pracę, na kopalni Rudolf Grube (Kościuszko) podjął 1 kwietnia 
1940 roku. Jako monter elektryk przepracował do 12 marca 1945 roku. Później tra-
fił do kopalni galmanu w Jaworznie, należącej do Zakładów Górniczo-Hutniczych 
w Chrzanowie. Mniej więcej w tym samym czasie podjął naukę w Śląskich Tech-
nicznych Zakładach Naukowych. W okresie od 1 września 1946 roku do 30 li-
stopada 1954 zatrudniony był na stanowisku technicznego kierownika robót 
inwestycyjnych w Zakładzie Sieci elektrycznych (rejon Sieciowy Jaworzno). Pra-
cę zawodową godził ze studiami w Wieczorowej Szkole inżynierskiej w Katowi-
cach. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał w roku 1955. Kurs magisterski rozpoczął 
wkrótce na agh, jednak nie ukończył go.
 Od 1 grudnia 1954 roku do końca sierpnia 1955 roku pracował jako sztygar 
zmianowy urządzeń elektrycznych pod ziemią w kopalni węgla Kościuszko-Nowa. 
Przeniósł się stamtąd do Zakładu Górniczego Matylda w Chrzanowie, po czym 
ponownie wrócił do pracy w górnictwie węglowym. od 1 września 1958 roku, 
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aż do przejścia na emeryturę w czerwcu 1978 roku, 
zatrudniony był jako sztygar oddziałowy Oddziału 
Urządzeń elektrycznych kopalni Komuna Paryska. 
 Z dniem 1 lutego 1982 roku, jako referent Działu 
Szkolenia tejże kopalni pracujący na pół etatu, roz-
począł swą przygodę z muzeum. Umowę rozwiązano 
z nim w dniu 31 stycznia 1990 roku. To za jego ka-
dencji miała miejsce największa dotychczas w histo-
rii muzeum przeprowadzka z pomieszczeń przy ulicy 
Grunwaldzkiej 35 do lokalu zajmowanego aktualnie. 
Jemu też przyszło pracować w czasach dla placówki 
z wielu powodów najtrudniejszych.
 
1  Karol Rolski – jaworznianin z przypadku
 
 Nie był jaworznianinem ani z urodzenia, ani z wyboru. Zdecydował o tym przy-
padek, podobnie zresztą jak i o jego obywatelstwie polskim. Karol rolski przyszedł 
na świat w rodzinie czeskiego kolejarza 5 października 1896 roku w Zultowej na Mo-
rawach jako jedno z siedmiorga dzieci. Troje rodzeństwa zmarło na długo przed jego 
urodzeniem. Wychowywał się wśród dwu starszych sióstr i młodszego brata. Dzie-
ciństwo upłynęło mu między kolejnymi przeprowadzkami rodziców: ze Zultowej 
do Ostrawy, z Ostrawy do Krakowa, z Krakowa do Szczakowej. W przyśpieszonym 
tempie poznawał nowe okolice i nowych rówieśników. Zmieniać musiał też język, 
choć rodzice mówili w domu wyłącznie po czesku. 
 W Krakowie, gdzie rozpoczął edukację w szkole powszechnej, zaczynał od na-
uki języka polskiego. Po ostatniej przeprowadzce do Szczakowej ojciec, nie wiedzieć 
czemu, zapisał go do szkoły z niemieckim językiem wykładowym w Mysłowicach. 
Dwa lata biedził się mały Karol z nadrabianiem zaległości z języka, którego podstaw 
wcześniej zaledwie powąchał. Za to w szkole realnej, ponownie w Krakowie, nie mu-
siał mu już więcej poświęcać czasu.
 W wieku lat siedemnastu wstąpił do piątego pułku piechoty Pierwszej Brygady 
Józefa Piłsudskiego. Wtedy też, na całe przyszłe życie, dokonał świadomego wyboru 
ojczyzny. W trakcie kampanii wojennej stracił lewą rękę i został inwalidą. Po powrocie 
z frontu, nie tracąc czasu, zapisał się do akademii Handlowej w Krakowie i ukoń-
czył roczny kurs abituriencki. Dzięki zapewnionej pomocy materialnej ze strony 
opiekuna inwalidów legionowych – radcy Ostrowskiego – mógł uczynić kolejny krok 
na edukacyjnej ścieżce. Zapisał się na Politechnikę Lwowską. Nie było mu jednak 
danym kontynuować studiów. Ledwo rozpoczął naukę, dopadła go najpierw wojna 
polsko-ukraińska, później polsko-bolszewicka. Chociaż był inwalidą, zaangażował się 
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bez reszty i na długo związał z wojskiem. W służbach kwatermistrzowskich zdobywał 
kolejne stopnie i szczeble awansu. Ożenił się w 1923 roku, pełniąc służbę w Będzinie 
już jako oficer zawodowy. Wkrótce też został ojcem dwójki dzieci – syna i córki. 
 Jesienią 1925 roku został przeniesiony służbowo z macierzystej jednostki stacjo-
nującej w owym czasie w Tarnowskich Górach do Warszawy. Po kilku miesiącach 
pracy w charakterze wykładowcy w i Oddziale Służby intendentury został kierowni-
kiem wydziału rachunkowego Głównego inspektoratu Sił Zbrojnych. rozpoczął się, 
jak sam przyznaje w zapiskach, najlepszy okres w jego życiu… Zaczął całkiem dobrze 
zarabiać, a żona otrzymała spadek rodzinny. Doszły też dodatkowe zarobki w Oficer-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Satysfakcję i wierszówki przynosiły mu publikacje 
wspomnień frontowych w Żołnierzu Polskim, Polsce Zbrojnej i Bellonie. Stać go było 
na rozpoczęcie budowy dwóch domów równocześnie – w Szczakowej i w Warszawie, 
na wyjazdy do modnych na ów czas kurortów, na prowadzenie ciekawego i bogatego 
życia towarzyskiego.
 Wszystko, co piękne, skończyło się w roku 1939. We wrześniu przydzielony zo-
stał do Kwatery Głównej Naczelnego Wodza i wtedy też otrzymał rozkaz wywiezie-
nia z płonącego już Brześcia 25 milionów złotych do Złotowa celem utworzenia kasy 
armijnej. Działania wojenne, utarczki z bandami ukraińskimi spowodowały, że nigdy 
nie spotkał się z Kwaterą Główną. Wraz ze swym dwunastoosobowym oddziałkiem 
i kasą dotarł do Budapesztu i tam złożył pieniądze w banku za wiedzą i zgodą posel-
stwa polskiego. Wkrótce został internowany w miejscowości Domsod, a po zajęciu 
Węgier przez Niemców przewożony był kolejno do Kaisersteinbruch koło Wiednia, 
Luckenwaldu i wreszcie do Genshagen bei Großberen koło Berlina. Po oswobodze-
niu 21 kwietnia przez armię Czerwoną natychmiast udał się do Polski. W dwa ty-
godnie dotarł pieszo do Warszawy, aby tam dowiedzieć się, że żona i córka zginęły 
w czasie Powstania Warszawskiego, a syn przebywa na Śląsku. W tej sytuacji wyje-
chał do Szczakowej, gdzie żyły jeszcze matka z siostrą. Tam też osiadł na stałe. 
 Z mundurem rozstawał się z trudem. Ludowe Wojsko Polskie nie potrzebowało 
inwalidy z taką przeszłością. Ze stopniem wojskowym nie rozstał się nigdy, akcentu-
jąc go dobitnie w przebogatej swej korespondencji, toteż w świadomości zbiorowej 
zapisał się jako major Karol rolski. 
 Niewątpliwie największą wartość stanowią jego wspomnienia związane z wojnami. 
Są cenne z tej chociażby racji, że opisywał wydarzenia, których był uczestnikiem. Oto maleń-
ki fragment jego wspomnień dotyczący obrony Dorohuska przed wojskami Budionnego:

 bitwa pod dorohuskiem

 W Chełmie nie było spokoju. Nastroje społeczeństwa kształtowała bliska obec-
ność Budionnego, który operował gdzieś w okolicy Zamościa. Jak wykazywały jego 
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rekonesanse sięgające po Chełm i dalej ku Lublinowi – zmierzał na północny zachód. 
Związany walkami z polską vi armią nie mógł się jednak oderwać. Dwa bataliony 
naszego 11. pułku były rozlokowane na peryferiach Chełma. Mówiło się, że odpo-
czywają, lecz w istocie wszystkie oddziały trwały w pogotowiu bojowym. Któregoś 
dnia, nagle, w godzinach popołudniowych wszczęto alarm w całym mieście. Wieść 
dotarła do jednego z naszych oddziałów rozlokowanego na przedmieściu: budion-
nocy podążają na zachód. W Chełmie zawrzało jak w ulu. Wśród ludności cywilnej 
zaczął się gorączkowy ruch, co udzieliło się także wojsku. Furmani szykowali wozy, 
ludzie biegali jak opętani, zakotłowało się na stacji kolejowej. Oficerowie wybiegali 
z kwater do swoich oddziałów. Pułk otrzymał rozkaz wymarszu, ale nie na zachód, 
tylko na wschód. Nocnym, ubezpieczonym marszem przebyto około trzydzieści ki-
lometrów, zajmując pozycje nad Bugiem. 
 Mój batalion miał pod Dorohuskiem wyznaczony odcinek dla obrony mostu ko-
lejowego na linii Chełm–Kowel i przeprawę przez Bug. Były bowiem wieści, że da-
lej, na południe od nas, bolszewicy przekroczyli rzekę w dwu miejscach i operują 
po naszej stronie. Dowództwo batalionu zakwaterowało w Dorohusku nieopodal 
mostu. Znalazłem się tam i ja ze swoją kancelarią. Na północ, wzdłuż Bugu, nie było 
przepraw ani mostów. Nie znaliśmy sytuacji. Z nikim nie było łączności. Skrzydło 
wisiało jakby w powietrzu. Okolicę patrolowała jedynie kawaleria. Batalion utworzył 
za rzeką przyczółek mostowy głębokości dwu kilometrów i ten pośpiesznie umac-
niano. Wymiana ognia z nieprzyjacielem trwała na całej linii przyczółka oraz paru 
kilometrów na linii Bugu. Wszystko wskazywało, że bolszewicy nie zamierzają sie-
dzieć spokojnie. rozpoznanie potwierdziło znaczne ruchy wojsk nieprzyjacielskich 
i ich koncentrację naprzeciw Dorohuska. 
 (…) Po zapakowaniu kancelarii na wóz, byłem przez pewien czas przy taborze 
ustawionym czołem na zachód, nieco za wsią. Wozy trwały w spokoju. Mogły ruszyć 
dopiero na rozkaz, gdyby zaszła taka potrzeba. Lecz rozkaz nie nadchodził. Pozosta-
wiając więc wóz pod opieką personelu, podążyłem do wsi, kierując się ku dowództwu 
karabinów maszynowych. Będąc na linii, najchętniej tam właśnie przebywałem. 
 W nieustannym huku armat, wkrótce usłyszałem przemożny trajkot karabinów 
maszynowych porucznika. a była już najwyższa pora, bo bolszewicy mieli cały most 
w posiadaniu i już docierali do brzegu po naszej stronie rzeki. Lecz to był kres ich po-
wodzenia, czekała ich krwawa odprawa. 

*  *

 ale przecież szlaki bitewne i praca zawodowa to jedynie cząstka życia Karola 
rolskiego. Wykorzystywał on każdą chwilę do działań społecznych – był inicjato-
rem i współtwórcą licznych grup zainteresowań, w tym grupy tworzącej jaworznickie 
muzeum oraz kronikarskich. Część wspomnień została przez samego autora opu-
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blikowana, o czym wcześniej była mowa, część sprzedana do Wojskowego instytutu 
Historycznego,  część zaś zdeponowana w muzeum w Chrzanowie i Muzeum Mia-
sta Jaworzna. Dokumenty te mogą stanowić materiał wyjściowy do dalszych prac 
badawczych lub ich uzupełnienia.
 Karol rolski zmarł w wieku dziewięćdziesięciu sześciu lat.

1  Władek, zwyczajny Władek

 Los zetknął nas ze sobą po raz pierwszy w 1962 roku w laboratoriach Zakładów 
Chemicznych Azot. Pracowaliśmy po dwóch stronach korytarza – on w badawczym, 
ja w analitycznym. Lubił pogawędki z młodymi ludźmi, ale nie zwierzał się ze swoich 
przeżyć. Wiedzieliśmy, że podczas wojny walczył gdzieś w afryce, bo o tym pół-
gębkiem, ale do znudzenia opowiadali starsi pracownicy-jaworznianie. On sam te-
matu tego nie podnosił. Miał wśród nas opinię człowieka nieco zdziwaczałego. 
O jego przeżyciach wojennych dowiedziałem się dwa lata później, kiedy w mundu-
rze wojskowym zjawiłem się w jednej z modnych wówczas w Jaworznie restauracji. 
Pamiętam, że mówił dużo i długo, rozkleił się przy tym dokładnie. Choć później 
spotykaliśmy się przez wiele lat prawie codziennie, temat wojny już nigdy nie był po-
ruszany. Dopiero na krótko przed jego śmiercią, a chyba obaj nie przeczuwaliśmy 
takiego zakończenia znajomości, udało mi się zapisać okruchy wspomnień żołnierza 
września 1939 roku i obrońcy Tobruku. 
 Władysław Sarna urodził się w Jaworznie w Podwalu 25 czerwca 1919 roku. Ma-
jąc niespełna dwadzieścia lat ochotniczo wstąpił do wojska. 2 marca 1939 roku sta-
wił się w 38. Pułku Strzelców Górskich w Przemyślu. 
Jednostka stanowiła cząstkę armii Karpaty. Zaled-
wie złożył przysięgę i zaliczył pierwsze poważne 
manewry, wybuchła ii wojna światowa. Już 1. wrze-
śnia wyruszył na front razem ze swoją jednostką. 
Miała ona zająć pozycje obronne na linii Przemszy. 
Przez Tarnów i Tuchów dotarli do Zakliczyna, gdzie 
po raz pierwszy jednostka natknęła się na Niemców, 
którzy od strony Słowacji zaatakowali wojsko pol-
skie. Droga na zachód była odcięta. Pozostał odwrót 
ku wschodowi. W coraz większym nieładzie i pa-
nice. Przez Drohobycz i Sambor udało się dotrzeć 
do Stanisławowa. Wobec pojawienia się wojsk rosyj-
skich dowództwo zdecydowało o rozproszeniu puł-
ku i przedzieraniu się małymi grupami ku rumunii. Grupka, w której był Włady-
sław Sarna, trafiła do niewoli. Władysław bez wahania zdecydował się na ucieczkę.  
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Dołączywszy po drodze do iv batalionu łączności, przedostał się do rumunii. Tu został 
internowany. Nie był jednak jeńcem zbyt długo. Na przełomie lat 1939–1940 doszło 
do porozumienia między premierem rządu rzeczypospolitej, Naczelnym Wodzem 
Wojska Polskiego we Francji generałem Władysławem Sikorskim, a generałem Mau-
rice Gamelinem, dowódcą armii francuskiej w sprawie formowania na terenie Syrii 
(terytorium mandatowe Francji) jednostki polskiej w sile jednej brygady. Strona pol-
ska przewidywała w swoich planach uformowanie jednostki z żołnierzy i oficerów 
internowanych po klęsce wrześniowej na terytorium Węgier i rumunii. attachaty 
wojskowe w tych krajach otrzymały rozkaz zobowiązujący do pomocy w organizowa-
niu półlegalnych ucieczek z obozów i kierowania żołnierzy do Francji, bądź bezpośred-
nio na środkowy wschód. Na dowódcę tworzącej się Brygady Strzelców Karpackich, 
bo taką oficjalną nazwę jednostka otrzymała, wyznaczony został pułkownik dyplo-
mowany Stanisław Kopański – doświadczony oficer sztabowy i liniowy, artylerzysta. 
Na miejsce stacjonowania wyznaczono miejscowość Homs w pobliżu Bejrutu. Polacy 
zajęli tam część z dwustu dwudziestu baraków Legii Cudzoziemskiej.
 Władysław Sarna trafił poprzez Bułgarię i Turcję do obozu w Homs pod przy-
branym nazwiskiem Jana reguły. Pustynne, trudne warunki i zupełnie inny klimat 
dawały się wojsku mocno we znaki. Zajęcia planowane były głównie we wczesnych 
godzinach porannych i wieczornych dla uniknięcia największego skwaru. Kadra była 
niezła, choć trafiali się, jak mawiał Władysław, „zupacy”, którzy ślepo usiłowali wy-
musić dyscyplinę nie bacząc na specyfikę okolicy. Takie przypadki wywoływały ostre 
reakcje żołnierzy.
 Po klęsce Francji, wojska Brygady Strzelców Karpackich ewakuowały się esze-
lonami do rayak, skąd wąskotorową kolejką górską kierowane były do stacji Sa-
mokh na granicy Palestyny. Punktem docelowym był obóz Latrun w pobliżu jeziora 
Genezaret. Jednostka podporządkowana została dowódcy brytyjskich sił zbrojnych 
na Bliskim Wschodzie.
 30 września 1940 roku Władysław Sarna wraz z całą brygadą wyruszył ku alek-
sandrii atakowanej przez wojska włoskie pod wodzą marszałka rodolio Grazianiego. 
Do wyznaczonego rejonu obrony – Dikheili, przy dziesięciokilometrowym odcinku 
umocnień między Morzem Śródziemnym a jeziorem Maryut, Polacy dotarli na po-
czątku października bez strat, różnym transportem (statkami, kolejką, samochoda-
mi). Pierwsze straty spowodowane nocnymi bombardowaniami włoskich samolotów 
zanotowali między piętnastym a szesnastym października. W wyniku zdecydowanej 
klęski Grazianiego objęli nadzór nad dwunastoma obozami jenieckimi. 
 Jak wspominał Władysław Sarna, nie był to okres zbyt ciekawy. Polacy lubili 
Włochów i na odwrót, nie było więc ucieczek czy szczególnie dramatycznych akcji. 
Poddające się włoskie oddziały masowo porzucały sprzęt i uzbrojenie. Dodatkowym 
zajęciem Polaków stało się zatem zbieranie owych militariów. 



147

 Po niezrealizowanej misji brytyjskiej z tworzeniem korpusu ekspedycyjnego 
dla obrony zagrożonej Grecji, Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich przygoto-
wywała się na przyjęcie ataku wojsk niemieckich pod dowództwem generała rommla 
w Mersa Matruh. W skalistej okolicy z trudem i tylko dzięki młotom pneumatycznym 
udało się budować umocnienia. Niemiłosiernie dokuczały plagi much i pcheł pustyn-
nych oraz brak wody. Tam, na pustyni Sidi Haneish, Brygada otrzymała sztandar.
 W połowie sierpnia 1941 roku dotarł Władysław Sarna wraz ze wszystkimi kar-
patczykami poprzez obóz przejściowy w el-amirija do aleksandrii. Stamtąd, drogą 
morską, w sześciu rzutach przetransportowani zostali do zbombardowanego portu 
w Tobruku. Trafili na odcinek fortu Pilastrino, by zluzować żołnierzy dwudziestej bry-
gady australijskiej – słynnych „szczurów pustynnych”. Z Pilastrino zostali przeniesie-
ni na potężną skarpę el-Duda do obrony lotniska. Tam, pod Tobrukiem, żołnierze 
polscy ustanowili rekord trwania na pozycjach obronnych w skrajnych, pustynnych 
warunkach. Dziesięć tygodni wobec czterech wyjątkowo odpornych australijczyków!
 Po czterech z okładem miesiącach zmagań z wojskami niemiecko-włoskimi, 
szkorbutem, tyfusem, czerwonką i wszystkimi pustynnymi plagami, generał Kopań-
ski w dniu 12 grudnia 1941 roku otrzymał rozkaz, z którego wynikało, że zamiast 
na obiecany wypoczynek w obwodach, Brygada włączona została do 13. Korpusu 
Brytyjskiej 8. armii i zostanie użyta do ostatecznego rozgromienia wojsk nieprzyja-
cielskich zajmujących pozycje obronne pod el-Ghazala.
 Zwycięstwo Polaków pod el-Ghazalą ocenił wysoko przybyły do Brygady do-
wódca 13. Korpusu generał John Godwin-austin w liście przekazanym osobiście 
generałowi Kopańskiemu, w którym pisał: Bez waszych wysiłków posuwanie się nasze 
nie mogłoby mieć miejsca… Dopiero 17 marca 1942 roku otrzymała Brygada długo 
oczekiwany rozkaz opuszczenia zajmowanych pozycji i przekazania ich 2. Dywizji 
Południowoafrykańskiej. Dwa dni później, na tymczasowym cmentarzu w Tobruku, 
odbyła się msza polowa i ostateczne pożegnanie poległych.
 22 marca Polacy znaleźli się ponownie w obozie el-amirija w pobliżu alek-
sandrii. W pierwszych dniach maja jednostka została rozformowana. Część żołnie-
rzy trafiła później pod Monte Cassino, Bolonie i ankonę. Władysław Sarna wybrał 
szkołę lotniczą w anglii. Zanim jednak dotarł do Hackman gdzieś w pobliżu Schef-
fild, „zaliczył” jeszcze Kirkuk i Mosul w iraku. 
 Po zakończeniu wojny Władysław Sarna wrócił do rodzinnego Jaworzna. 
Nie został tu gościnnie przywitany, jak zresztą wszyscy, którzy wówczas wracali 
do Polski z zachodu. Miał ogromne trudności z podjęciem nauki i pracy. Dopiero 
dzięki znajomościom udało mu się zatrudnić na jednej z kopalń, a wkrótce prze-
nieść do „azotki”. W ostatnich latach pracy niemal codziennie przeżywał swoisty 
„hamsin” – pustynny wiatr połączony z piaskową nawałą – na jednym z najbardziej 
zapylonych oddziałów.
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 emeryturą nie cieszył się zbyt długo. Odszedł niezauważalnie przekazawszy uprzed-
nio część wojennych pamiątek do instytutu Władysława Sikorskiego w Londynie.

1  Kazimierz Stolecki

 Dokładnie przed trzydziestu laty podjęto w Jaworznie działania, które rychło do-
prowadziły do utworzenia Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum regio-
nalnego w Jaworznie. Pierwszym przewodniczącym został inż. Kazimierz Stolecki.
 Współtwórca idei stworzenia w Jaworznie muzeum i pierwszy przewodniczący 
Społecznego Komitetu Organizacyjnego Muzeum regionalnego, urodził się 25 li-
stopada 1911 roku. Ojciec Franciszek, był mistrzem malarskim. Jego usługi ceniono 
wysoko. Domem zajmowała się matka – Maria z Krawczyków. 
 Kazimierz nie był jedynakiem. rodzina Stoleckich zajmowała dwa sąsiednie 
mieszkania w kolonii górniczej przy ulicy Mostowej na Pechniku. Po ukończeniu, 
jak sam pisze, 4 klas szkoły podstawowej i 4 klas gimnazjum, podjął Kazimierz pierwszą 
pracę na kopalni Piłsudski. Było to 30 października 1929 roku. Jego umowę pod-
pisywał ówczesny zawiadowca inżynier Ferdynand Machalica, zaś kierownikiem 
był nadsztygar Stanisław Pituła.
 Jako początkujący robotnik został przydzielony do doświadczonego murarza do-
łowego Bolesława Nowaka i pod jego czujnym okiem wykonywał pierwsze roboty. 
Trzydziestego lipca 1930 roku zwolnił się z pracy, a we wrześniu rozpoczął naukę 
w cenionej wówczas szkole górniczej w Wieliczce. Ukończył ją w roku 1934 uzysku-
jąc tytuł technika. Był jednym z ostatnich absolwentów trzyletniego toku nauczania. 
Z końcem października tegoż roku Kazimierz Stolecki ponownie trafił do kopalni 
Piłsudski. Po dwóch latach przeszedł do pracy w dozorze. awansował stopniowo 
od nadgórnika do sztygara oddziałowego. również w okresie okupacji pracował 
na stanowisku sztygara zmianowego. Po wyzwoleniu został skierowany do kopalni 
Zabrze-Wschód. Z końcem marca 1946 roku wrócił do Jaworzna na szyb Jan Kanty 
będący wówczas częścią kopalni Jaworzno.
 Kazimierz Stolecki był fachowcem wysoko cenionym, kierowano go więc 
na odcinki pracy najbardziej niebezpieczne. Tuż po zatrudnieniu na Janie Kantym 
brał udział w likwidowaniu groźnego pożaru pod ziemią. Przez połowę roku 1948 
kierował robotami górniczymi w kopalni Janina w Libiążu skierowany tam przez 
jednostkę nadrzędną. 
 W październiku 1950 roku wrócił do Jaworzna na swoją „starą” kopalnię przemia-
nowaną już na B. Bierut. Pracował najpierw jako kierownik robót górniczych, później 
zawiadowca, wreszcie naczelny inżynier. Brał udział w zabezpieczeniu kopalni Sobieski 
podczas wylewu wód w roku 1954, przy likwidacji zagrożenia zatopieniem kopalni Bierut 
i wreszcie przy usuwaniu wylewu wód podziemnych w partii Podłęże kopalni Kościuszko.
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 W roku 1957 uzyskał tytuł inżyniera górniczego 
na akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kilka 
miesięcy wcześniej, ale jeszcze w tym samym roku, zo-
stał dyrektorem kopalni Bierut i piastował to stanowisko 
do czasu połączenia z kopalnią Kościuszko czyli do roku 
1962. Do przejścia na emeryturę (1 stycznia 1972) peł-
nił obowiązki zastępcy naczelnego inżyniera, kierow-
nika oddziału postępu technicznego, wreszcie inżyniera 
do spraw obudowy.
 Praca zawodowa nie była jego jedynym i wyłącz-
nym zajęciem. Przez wiele lat był aktywnym członkiem 
zarządu Klubu Techniki i racjonalizacji, potem prze-
wodniczącym Górniczego Domu Technika w Jaworznie. Właśnie wówczas zmate-
rializowała się idea utworzenia muzeum w naszym mieście.
 W maju 1972 roku stanął na czele Społecznego Komitetu Organizacyjnego Mu-
zeum regionalnego. Zrezygnował z funkcji nieoczekiwanie 4 czerwca 1975 roku 
podając za przyczynę zły stan zdrowia. Nie zdrowie jednak było faktycznym powo-
dem tego kroku, a nieliczenie się z jego opiniami, decydowanie w sprawach muzeum 
ponad nim. Figurantem być nie chciał. rola, którą usiłowano mu narzucić, sprzeczna 
była z jego poczuciem odpowiedzialności.

1  Władysław Gnyp

 Urodził się w Jaworznie 12 lipca 1911 roku. Ojciec, dozorca dołowy kopalni, 
był w stanie zapewnić zaledwie bardzo skromne warunki materialne dziewięciooso-
bowej gromadce dzieci. Władysław, po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował 
naukę w miejscowej trzyletniej Szkole Przemysłowej Zawodowo-Dokształcającej. 
Ukończył ją z bardzo dobrym wynikiem w roku 1927. Na dalszą edukację zabrakło 
środków. O pracę było również trudno. Dopiero po dwu latach znalazł zatrudnienie 
na kopalni T. Kościuszko jako „pomoc rysownicza” w biurze mierniczym. W rok póź-
niej trafił do Centralnego Biura Mierniczego w Dyrekcji Kopalń Jaworznickich 
na stanowisko kreślarza i pracował na nim nieprzerwanie aż do roku 1947. Związek 
małżeński z Bronisławą Koczur zawarł w kwietniu 1935 roku. Został ojcem trójki 
dzieci: Kazimierza, adama i andrzeja.
 Od 1947 roku do 1954 roku był referentem technicznym do spraw szkód gór-
niczych ówczesnej kopalni Jaworzno. Z dniem 1 kwietnia tegoż roku objął stanowisko 
(po wcześniejszym uzyskaniu wymaganych kwalifikacji na kursach dokształcają-
cych) geologa kopalni Komuna Paryska i pozostał na nim aż do osiągnięcia wie-
ku emerytalnego.
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 Praca zawodowa nie była jedyną pasją Władysława 
Gnypa. W latach 1928–1938 brał czynny udział w dzia-
łalności jaworznickiego hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego.
 Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej natych-
miast włączył się energicznie, jako działacz Związku 
Zawodowego Górników, w organizację wypoczynku 
dla dzieci. Zorganizował i prowadził pierwsze pół-
kolonie w latach 1945–1947. W rok później kierował 
kolonią w Suchej. energicznie działał w komitetach 
rodzicielskich wpierw Szkoły Podstawowej nr 1, póź-
niej Szkoły Podstawowej nr 5 na Pechniku. Od połowy 
lat sześćdziesiątych, jako radny, realizował się w pracach 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Budownictwa.
 W pracy zawodowej doczekał się wielu nagród i wyróżnień. Po przejściu na eme-
ryturę w roku 1972 nadal związany był z kopalnią. Wobec zaistnienia potrzeby za-
trudnienia osoby odpowiedzialnej za techniczno-organizacyjną stronę tworzonego 
w mieście muzeum historii górnictwa – kopalnia Komuna Paryska zabezpieczyła 
pół etatu. Zatem od sierpnia 1972 roku Władysław Gnyp został ponownie przyję-
ty przez tę kopalnię. Otrzymał angaż miernika. Zakres obowiązków ograniczono 
do porządkowania dokumentacji dotyczącej lokalizacji najstarszych robót górni-
czych w obrębie Jaworzna oraz opracowania monografii kopalni. Z zadania wywiązał 
się rzetelnie chociaż monografia zaginęła bezpowrotnie podczas wnoszenia popra-
wek i robienia korekt na terenie zakładu. 
 W roku 1977 ówczesny dyrektor wypowiedział Władysławowi Gnypowi warunki 
pracy. Zdecydowany protest władz zakładowej i wojewódzkiej organizacji Związku 
Zawodowego Górników doprowadził do uchylenia decyzji. 
 Lata zatrudnienia na pół etatu (1972–1982) to najpierw praca przy tworzeniu, 
a potem rozwoju muzeum. Od momentu udostępnienia zbiorów społeczeństwu  
Jaworzna pełnił faktycznie obowiązki kustosza. Wywiązywał się z nich z wyjątkową 
sumiennością i oddaniem.

1  Stanisław Szczygieł

 Był rok 1958, początek wakacji. rozłożyliśmy się (starszoharcerska drużyna 
Błękitnych Pierwszaków im. K. Pułaskiego) obozem w Mrzeżynie. Cieszyliśmy się, 
że jednym z instruktorów został na ten czas przedwojenny jeszcze działacz zhp 
– druh Stanisław Szczygieł. i zdarzyło się tak, że któregoś popołudnia zostaliśmy 
w obozie tylko my dwaj. On w namiocie komendantury tkwił za stołem nad jakimiś 
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papierzyskami, ja pilnowałem gospodarstwa z zewnątrz, bo okolica nie była całkiem 
bezpieczna. Zdarzały się kradzieże, napady. Wzdłuż wybrzeża przelatywały samoloty 
ciągnące na długich linach tzw. rękawy. Strzelano do nich z pobliskiego poligonu. 
Takie zajęcia wojskowych były codziennością. Przestaliśmy na nie zwracać uwagę.
 W samym obozie panowała niczym niezmącona cisza. W pewnym momencie 
dał się słyszeć dziwny trzask – zdawało się, iż ktoś z całej siły rąbnął kijem w napię-
te płótno namiotu komendantury. Druh Stanisław wybiegł na zewnątrz. Wspólnie 
usiłowaliśmy ustalić kto nas zaatakował. Wokół nadal nie było słychać najmniejsze-
go szmeru. Skoro napastnik się nie ujawnił, zachciało nam się odnaleźć przedmiot, 
którym cisnął w namiot. Bez rezultatu. Usiedliśmy zatem przy stole, nasłuchując. 
Niemal równocześnie dostrzegliśmy dziurę w płótnie namiotu tuż nad głowami. 
Była niewielka. Na ziemi odnaleźliśmy świeżutki odłamek przeciwlotniczego poci-
sku. Nim upadł, przeleciał kilkanaście centymetrów obok głowy instruktora.
 Wspominam dziś owo wydarzenie, bo to właśnie wtedy miałem okazję po raz 
pierwszy słuchać dramatycznych wspomnień z przeszłości.
 Stanisław Szczygieł. Postać doskonale znana starszemu pokoleniu jaworznian. 
Bohater pozytywny. Działacz społeczny i samorządowy. Co najważniejsze, człowiek 
oddany swemu miastu jak mało kto. Wszystko, czym się zajmował, czynił przede 
wszystkim dla dobra współziomków na drugim miejscu stawiając własną satysfakcję 
i przyjemność.
 Urodził się 31 października 1908 roku w Ciężkowicach (dziś powiedzielibyśmy 
w Pieczyskach, ale wówczas były one przysiółkiem Ciężkowic właśnie). Ojciec Woj-
ciech był górnikiem. Matka, Franciszka z Wysockich, zajmowała się domem. Zajęć 
przy dziewięciorgu dzieciach nie brakowało. Stanisław był jedynym synem. Szkołę 
powszechną ukończył w Jaworznie. Do chrzanowskiego Państwowego Gimnazjum 
im. St. Staszica zapisany został w roku szkolnym 1921/1922. Przez pięć pierwszych 
lat nauki kolegami w szkolnych ławach byli mu między innymi znani później z do-
robku życiowego jaworznianie: Karol Pniak i Władysław Göttel.
 Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1929 roku. Warunki finansowe rodziny nie po-
zwalały na podjęcie studiów. O pracę też było trudno. Już 13 sierpnia tegoż roku po-
wołany został do odbycia służby wojskowej. Dzięki posiadanej maturze trafił do Baonu 
Podchorążych rezerwy w Cieszynie. Po rocznym przeszkoleniu, z dniem 16 września 
1930 roku, przeszedł do „cywila”. Powrócił do rodzinnego Jaworzna. Niespełna miesiąc 
później podjął pierwszą w życiu pracę. Na kopalni J. Piłsudski został… ładowaczem. 
Nie na długo. Po kilku miesiącach został zredukowany, jak wówczas mówiono. (Zjawi-
sko w tamtych latach częste, omijało jedynie dobrych fachowców obarczonych dodat-
kowo licznym potomstwem.). Bez stałej pracy pozostawał niemal trzy lata.
 Zajęć mu nie brakowało. Zaangażowany był mocno jako czynny zawodnik i jako 
działacz w Towarzystwie Sportowym Victoria. Od 1922 roku tkwił także w harcerstwie, 
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wpierw jako członek i Drużyny im. K. Pułaskiego, później – po podchorążówce – jako 
instruktor wychowania fizycznego miejscowego hufca. Okresowo zarabiał na życie 
w junackim hufcu pracy kładącym linię kolejową Szczakowa–Bukowno. Głów-
nym jednak źródłem dochodów były udzielane młodzieży szkolnej korepetycje. 
W roku 1933 otrzymał pierwszy stopień oficerski – podporucznika. Szesnastego 
stycznia 1934 roku został wreszcie zatrudniony w Dyrekcji Jaworznickich Komunal-
nych Kopalń Węgla. W biurze inspektoratu Górniczego pełnił przez pewien, krótki 
zresztą, okres obowiązki pomocnika biurowego, później sekretarza.
 Pewność zatrudnienia pozwoliła mu podjąć decyzję o zawarciu związku mał-
żeńskiego z odbywającą wówczas praktykę nauczycielską, zapaloną jak on działaczką 
– Marią raczek. Ślub wzięli w 1937 roku.
 Wybuch wojny i początkowe lata okupacji niemieckiej nic w zatrudnieniu 
nie zmieniły. Dopiero 3 grudnia 1941 roku został usunięty z zajmowanego stano-
wiska i przeniesiony do administracji oddziału kopalnianego gospodarstwa rolnego. 
Na nieszczęście. Zdarzyło się bowiem, że 23 listopada 1943 roku z biura tegoż gospo-
darstwa skradziona została maszyna do pisania. Gestapo aresztowało po tym wydarze-
niu Stanisława Szczygła pod zarzutem współpracy z organizacją podziemną. Spędził 
w ciężkim areszcie śledczym w Mysłowicach cztery koszmarne miesiące. Ostatecznie 
został stamtąd wydobyty dzięki interwencji wysokiej rangi członka niemieckiego za-
rządu kopalń sprokurowanej z kolei działaniami Polaków zatrudnionych w dyrekcji. 
Po zwolnieniu z więzienia, z dniem następnym tj.1 kwietnia 1944 roku zatrudniono 
go jako dozorcę na placu drzewnym kopalni Friedrich-August Grube (J. Piłsudski). 
W tym miejscu warto nadmienić, że ten sam fakt kradzieży maszyny do pisania stał 
się pośrednio powodem innego zatrzymania. Wydarzenie miało miejsce już po wy-
zwoleniu. Pod zarzutem współpracy z okupantem, bo jak to możliwe aby Niemcy 
zwolnili go z aresztu, zajęli się Stanisławem Szczygłem funkcjonariusze Wojewódz-
kiego Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie. Od tamtej pory datował się wyraźny 
wstręt pana Stanisława do wszelkiej działalności politycznej. Nigdy nie wstąpił 
do żadnej partii. 
 Po przejęciu zarządu kopalń ponownie przez polską administrację, powrócił 
do pracy w inspektoracie Górniczym dyrekcji na to samo stanowisko, które zajmował 
do roku 1941. równocześnie zajmował się organizacją szpitala górniczego, co przy 
ówczesnych niewyobrażalnych brakach w sprzęcie i materiałach łatwym zadaniem 
nie było. aktywnie uczestniczył w reaktywowaniu klubu sportowego i hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego. Pierwszego września 1945 roku podjął się też dodatkowo 
obowiązków nauczyciela w miejscowej Szkole Przemysłu Górniczego. Do 1949 roku 
był w niej także komendantem szkolnego hufca Służby Polsce.
 To nie wszystko. równocześnie aktywnie działał w Stowarzyszeniu Społeczno- 
Kulturalnym, Lidze Morskiej, Związku Zawodowym Górników i wreszcie w Komi-
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tecie rodzicielskim gdyż kolejne dzieci – synowie: Wojciech i Maciej, później córka 
Magdalena – rozpoczynały edukację.
 Pierwszego lipca 1950 roku, w związku 
z przekształceniem inspektoratu Górniczego 
w Biuro Planowania, zmieniono mu stanowi-
sko na starszego referenta planowania tech-
nicznego, później starszego planisty. Od 1 mar-
ca 1954 roku pełnił obowiązki kierownika 
Działu Planowania kopalni Komuna Paryska 
(Jan Kanty) do chwili odejścia na emeryturę 
w dniu 31 marca 1974 roku. Był współzałoży-
cielem i członkiem pierwszego zarządu Towa-
rzystwa Przyjaciół Miasta Jaworzna, chórzystą 
chóru męskiego Hejnał.
 Przedstawiony rys biograficzny nie byłby 
pełnym, gdyby pominąć dwa wyjątkowo waż-
ne kierunki działalności pana Stanisława: zor-
ganizowanie Społecznego Teatru Miejskiego 
(oczywiście grę na scenie, kierowanie tą instytucją) oraz wieloletnia praca (właśnie 
praca!) w Komisji Kultury i Komisji Finansów, Budżetu i Planu Gospodarczego Wo-
jewódzkiej rady Narodowej w Krakowie.
Był tytanem pracy. W krótkiej notce trudno przedstawić wiarygodny wizerunek 
człowieka, który dysponował zasobami energii mogącymi doskonale służyć kilku, 
może nawet kilkunastu osobom.

1  Pierwszy dyrektor

 Eugeniusz Dąbek urodził się w latach trzydziestych w zwyczajnej robotniczej 
rodzinie. W Ciężkowicach. Tych naszych, żeby nie było wątpliwości. Dzieciństwa 
zbyt pięknego nie miał, bo i mieć nie mógł. Przypadło na lata okupacji.
 Po ukończeniu w roku 1948 miejscowej szkoły podstawowej, kontynuował naukę 
w Państwowym Liceum Muzycznym w Katowicach. Studia na Wydziale Pedagogiczno-
instruktorskim Wyższej Szkoły Muzycznej podjął w tym samym mieście w roku uzy-
skania świadectwa dojrzałości tj. 1954. Ukończył ją w roku 1958, ale całe dwa lata wcze-
śniej rozpoczął swoją pierwszą pracę jako dyrygent chóru Harmonia w Chorzowie. 
 W charakterze nauczyciela muzyki zatrudniony został w oświęcimskiej szkole 
muzycznej na rok przed dyplomem. Potem już zawsze tak było, że pracował przynaj-
mniej w dwu miejscach równocześnie. Godził nauczanie w psm w Oświęcimiu i w Pań-
stwowym Liceum Muzycznym w Bielsku-Białej zamieniając z czasem to ostatnie 
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na Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń 
Przedszkoli w Kętach. W roku 1963 tra-
fił za namową ówczesnego kierownika Sa-
modzielnego referatu Szkół artystycznych 
Wydziału Kultury wrn w Krakowie doktora 
Czesława Zawiejskiego do Jaworzna. Został 
kierownikiem powstającej właśnie filii oświę-
cimskiej psm. Początki były trudne – brak wła-
snego lokalu, brak instrumentów, brak kwali-
fikowanej kadry. Była konkurencja w postaci 
Społecznego Ogniska Muzycznego, groźna 
przy dokonywaniu pierwszych naborów.
 Nie ulega wątpliwości, że był eugeniusz 
Dąbek organizatorem świetnym. Był też, co nie 
jest bez znaczenia, człowiekiem bardzo upar-
tym (w jak najlepszym rozumieniu tego słowa). 
Do wytyczonego celu zmierzał konsekwentnie krok po kroku nie zrażając się trudnościa-
mi. Potrafił wyszukiwać osoby życzliwe idei utworzenia w Jaworznie szkoły artystycznej. 
Kosztowało to sporo, ale w końcu udało się. Od roku 1965 był już dyrektorem samo-
dzielnej szkoły. Do obecnie zajmowanego lokalu powstałego w wyniku celowej adaptacji 
poobozowego budynku gospodarczego wprowadził swych wychowanków w 1969 roku. 
Wkrótce podjął też próbę powołania filii w rodzinnych Ciężkowicach. Nie powiodła się. 
Niedogrzane zimą pomieszczenia starej podstawówki okazały się zarówno dla dojeż-
dżających z Krakowa i Katowic nauczycieli oraz uczniów nie do pokonania.
 Odszedł eugeniusz Dąbek z jaworznickiej szkoły muzycznej z dniem 1 wrze-
śnia 1972 roku. Na własną, jak to się określać zwykło, prośbę. Kopalnię Jaworzno 
z jej orkiestrą górniczą też. Przyjął propozycję władz Oświęcimia – został dyrektorem 
tamtejszej szkoły muzycznej przejmując nadzór nad nowo wznoszoną siedzibą.

1  Muzyka rozrywkowa, albo Kazimierz Gąsior

 Starsi mieszkańcy Jaworzna, szczególnie bywalcy festynów, balów i innych im-
prez rozrywkowych pamiętają zapewne jego charakterystyczną postać. W jego rękach 
zawsze był jakiś instrument. albo saksofon albo akordeon, często także mikrofon. 
Spotkany na ulicy – właśnie taszczył ukryte w futerale narzędzie pracy. Na koncert, 
na zabawę, na wesele. albo dopiero co wracał z imprezy. Niezależnie jakiemu zespo-
łowi muzycznemu przewodził, zawsze nieodmiennie mówiono: grał Gąsior.
 Kazimierz Gąsior – jaworznianin z krwi i kości, choć zły los odstawił go na bocz-
ny tor, nadal żyje wśród nas. Urodził się z początkiem marca 1937 roku. Po ukończeniu 
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szkoły podstawowej w osiedlu Stara Huta podjął dalszą edukację w krakowskiej Pań-
stwowej Średniej Szkole Muzycznej. Za instrument główny wybrał… fagot. Dyplom 
uzyskał w roku 1959. Potem jeszcze tylko ostatnie wakacje i pod koniec pierwszej de-
kady września podjął swą pierwszą pracę w instytucji otaczanej wówczas szczególnym 
zainteresowaniem „czynników” – Filharmonii Górniczej w Zabrzu. W tymże samym 
roku zawarł związek małżeński z dziewczyną swoich marzeń – ewą Byrczek.
 Zabrskie zarobki słabo satysfakcjonowały naszego młodego muzyka. Porzucił 
zatem filharmonię już po siedmiu miesiącach i wrócił do Jaworzna. Tu zatrudnił 
się w Zakładach Chemicznych Azot. W związku z tym, że stosowaną powszechnie 
we wszystkich zakładach produkcyjnych w tamtych czasach praktyką było zatrud-
nianie osób artystycznie uzdolnionych na zupełnie innych, ale lepiej opłacanych eta-
tach, bardzo możliwe, iż w przypadku Kazimierza Gąsiora również zastosowano taki 
manewr. Faktem natomiast jest, że najczęściej spotykano go w przyfabrycznej świe-
tlicy, gdzie kierował młodzieżowym zespołem muzycznym. Zespół, choć nie utrwalił 
się w powszechnej świadomości jaworznian, zapamiętany jednak został przez naszych 
chemików. Do dziś ci starsi wspominają go bawiącego ich na licznych festynach i im-
prezach towarzyszących obchodom ważniejszych świąt państwowych. Brał też udział 
w przeglądach powiatowych i wojewódzkich, branżowych oraz międzybranżowych.
 W roku 1962, znęcony kolejną okazją uzyskania wyższych zarobków, a i bar-
dziej atrakcyjnej pracy, zwolnił się z „azotki” i zatrudnił w ówczesnej kopalni Bie-
rut. i znów formalnie był pracownikiem fizycznym (nawet brygadzistą!), a faktycznie 
kierował zespołem muzycznym Nil Nowi (nazwę w pewnych okresach czasu pisano 
także – Nihil Novi), który dopiero co zorganizował.
 W ciągu bez mała trzydziestu lat istnienia przewinęło się przez zespół wiele ar-
tystycznie uzdolnionych młodych osób. instrumentaliści zatrzymywali się dłużej, wo-
kaliści na ogół krócej. Mieli w nim swoje pięć minut i Basia Trzetrzelewska i Jan Wa-
loński. Najdłużej dotrzymywali Gąsiorowi kroku, jeśli można się tak wyrazić: Norbert 
Hałczyński, ryszard Gryc, Wiesław Fitał, Stanisław Patucha. Najdłużej śpiewały: 
Teresa remin i Bożena Chechelska. Krótko towarzyszył mu także żeński chórek.
 Z dniem 1 lutego 1963 roku skończyła się dla Kazimiera Gąsiora fikcja z etatem. 
Odtąd, aż do końca grudnia 1984 roku w jego angażu pracy figurował zapis: instruk-
tor kulturalno-oświatowy Zakładowego Domu Kultury kwk Jaworzno.
 Od marca 1983 roku kierował świetlicą w Byczynie, ale dopiero w styczniu, dwa 
lata później, w styczniu, pojawiła się stosowna zmiana w dokumentach. W latach 
sześćdziesiątych wielokrotnie odwiedzał Kazimierz Gąsior wraz z zespołem Nil Nowi 
sanatoria, prewentoria i ośrodki wypoczynkowe znajdujące się w gestii resortu gór-
nictwa, dając rozliczne koncerty dla ich pensjonariuszy. Nazwy takich miejscowości 
jak Jastrzębia Góra, Szczawnica, Żegiestów i Zakopane powtarzały się na blankie-
tach delegacji w różnej kolejności. W 1965 roku wziął Kazimierz udział (w składzie 
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Górniczego Zespołu artystycznego kopalni Jaworzno) w Międzynarodowym Festi-
walu amatorskich Zespołów Ludowych na Sycylii. Trzy lata później uczestniczył 
w Światowym Festiwalu Młodzieży w Bułgarii, a w 1970 roku w Międzynarodowym 
Festiwalu Folklorystycznym na Węgrzech.
 W bagażu doświadczeń ma również epizod związany z prowadzeniem zespołu 
instrumentalno-wokalnego w Zasadniczej Szkole Górniczej kwk Jaworzno. Fakt ten 
miał miejsce w latach 1976–1978, kiedy to dyrektorem placówki był Jerzy Przybyłko. 
Zarówno kierowane przez Kazimierza Gąsiora: zespół Nil Nowi jak i kapela towa-
rzysząca grupie tańca ludowego gza otrzymywały w oficjalnych przeglądach wysokie 
oceny specjalistów. Stąd też liczne są w jego zbiorach pamiątek dyplomy uznania i od-
znaczenia. W roku 1970 otrzymał Srebrną Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakow-
skiej, w 1985 Srebrną Odznakę Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego. 
Pięć lat wcześniej, na „Barbórkę”, decyzją Ministra Kultury i Sztuki wyróżniony zo-
stał tytułem Zasłużonego Działacza Kultury. Miał też w swoim pracowniczym 
życiu artystycznym liczne wpadki (jedna, w stanie wojennym, mogła się skończyć 
całkiem nieciekawie), ale czy ktoś zna artystę, który by ich nie doświadczył?
 Mógł jeszcze nasz muzyk pracować, mógł działać w ruchu muzycznym Jaworz-
na, gdyby okrutny los nie pozbawił go tych możliwości. Od roku 1991 przebywa Ka-
zimierz Gąsior na rencie. Jest z nami. Śladami ojca, choć po zupełnie innym poletku, 
podąża syn Jacek.

1  Cknienie za nutą swojską…

 Zainteresowanie muzyką obudziło się w nim jeszcze w dzieciństwie. Choć w domu 
się nie przelewało, ojciec chętnie zakupił synowi po ukończeniu przezeń podstawów-
ki pierwszy instrument. Był to puzon nabyty na raty w Krakowie. Nieco wcześniej 
zachęcił go do uczestnictwa w powstającej właśnie w Jeleniu orkiestrze Organizacji 
Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetu robotniczego. Nauczycielem, dyrygentem 
i kierownikiem w jednej osobie był miejscowy weteran orkiestr wojskowych. Szesnastu 
chłopców spotykało się na próbach w różnych miejscach, przeważnie w prywatnych 
mieszkaniach udostępnianych w miarę możliwości przez rodziców. Zespół funkcjo-
nował w latach 1929–1933. Z czasem jednak zaczął podupadać. W sukurs, a może 
dla konkurencji, przyszedł miejscowy proboszcz. Chcąc utworzyć koło Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży rzucił z ambony propozycję zorganizowania nauki 
gry na instrumentach dętych. Płacić za lekcje (dwa razy w tygodniu przez okres dwu 
lat) mieli, co prawda rodzice uczniów, ale miejsce ćwiczeń i instruktora załatwił ksiądz. 
On też wkrótce pomógł otrzymać najwytrwalszym pracę w kopalni Sobieski.
 Mój bohater – Stanisław Hacuś, syn Stanisława i Jadwigi z Bobów, urodzony 
18 czerwca 1916 roku w Jeleniu – nie tylko z zapałem dmuchał w puzon, a później 
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w trąbkę w orkiestrze, ale też przyjął na siebie obowiązki prezesa koła ksm i organiza-
tora przy nim zespołu teatralnego. Pięknie rozwijającą się działalność kulturalną i spo-
łeczną przerwała wojna. Wpierw, jak wielu innych rodaków, zaliczył ucieczkę przed 
najeźdźcą, później również przymusowe roboty w głębi rzeszy. Po kilku miesiącach 
pobytu w okolicach Dortmundu, gdzie zatrudniony był w głębinowej kopalni węgla, 
szczęśliwie wrócił w rodzinne strony. W roku 1942 pracował już w „swojej” kopalni. 
 W tym samym roku ożenił się z Marianną Proksą. 
Praca pod ziemią (w trudnych okupacyjnych i nie mniej 
ciężkich warunkach po wyzwoleniu) zmęczyły go na tyle, 
że jeszcze w 1945 roku z radością przyjął ofertę Zakła-
dów Obuwniczych Chełmek poszukujących kandydatów 
do organizowanej orkiestry. Nie był w niej jedynym jele-
nianinem. Pierwszy raz trafił Stanisław Hacuś do orkie-
stry rzeczywiście potężnej i prowadzonej profesjonalnie. 
Zakład szczycił się też chórem i zespołem tanecznym. 
Dla satysfakcji uczestnictwa w licznych występach, kon-
certach, właściwie we wszystkich większych miastach Polski, znosił trudy paroletnich 
dojazdów rowerem bądź pieszych wędrówek z Jelenia do Chełmka niemal codzien-
nie do pracy w stolarni przy maszynie toczącej obcasy, a dwukrotnie w tygodniu jesz-
cze dodatkowo na próby orkiestry! Dziewięć kilometrów w jedną stronę! To wtedy 
zrozumiał, że muzyka ludowa zawiera w sobie wartości niezwykłe, niepowtarzalne, 
charakteryzujące region i miejscowość, w której się zrodziła. Zaczął spisywać teksty 
i nuty dostępnych mu piosenek wpierw tych wykonywanych przez zespół, później 
także innych. Jeszcze później, po odejściu z zo Chełmek i powrocie do pracy w Jeleniu 
(kopalnia Sobieski!) szczególnymi względami darzyć zaczął utwory znane mu wy-
łącznie z rodzinnych zakątków. Dzisiaj, po latach, wspomina: 

…tęskniłem do swojego środowiska, bo niektórzy z kolegów pracowali 
w Radzie Zakładowej, w dozorze, i namawiali mnie, abym wrócił 
do kopalni bo i tak u nas w orkiestrze grałem.

 W Chełmku zatrudniony był do roku 1957. Po powrocie do kopalni otrzymał 
w dyrekcji kuszącą propozycję pokierowania świetlicą zwaną też Klubem Górniczym 
w Jeleniu. Wynagrodzenie zapewniano godziwe (etat działu miernictwa z tzw. staw-
ką dołową). Czy mógł się nie zgodzić? Chęci do pracy mu nie brakowało, organizato-
rem był świetnym, a dzięki doświadczeniom wyniesionym z ksm i zo Chełmek mógł 
bez obaw rozwijać działalność kulturalną. Władze umożliwiły mu uzupełnienie bra-
ków w wykształceniu skierowując na szkolenie w krakowskim Państwowym Studium 
Oświaty i Kultury. Zajęcia prowadzone systemem zaocznym trwały dwa i pół roku.
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 Klubem Górniczym mieszczącym się w drewnianym baraku kierował aż do chwi-
li wzniesienia i otwarcia w 1968 roku Zakładowego Domu Kultury. Później ustąpił 
miejsca innym, chociaż pracy na niwie kultury nie zaprzestał. Był niezmordowa-
ny. Nawet po przejściu na zasłużoną emeryturę nigdy nie zapominał o miejscowych 
przybytkach kultury. Zresztą, zagląda do nich do dzisiaj.
 Jeśli dziś, na tych łamach, przypominam sylwetkę Stanisława Hacusia, czynię 
to głównie dla zwrócenia uwagi na jedną z jego wielu pasji – wspomniane już wcze-
śniej spisywanie miejscowych piosenek, pieśni religijnych, obrzędowych przyśpie-
wek. Latami krążył wśród znajomych, przyjaciół i krewnych odpytując ich ze zna-
jomości folkloru. Co wydawało mu się ciekawym nagrywał, zapisywał. Spośród 160. 
Zanotowanych utworów, wielu towarzyszy przypisek – „jeleńskie”. Dzięki tęsknocie 
(w miejscowej gwarze – „cknieniu”) tego człowieka do swojskiej nuty uratowane zo-
stały ostatnie z utworów śpiewanych przez przodków współczesnych jaworznian. 
Nasz zbieracz odszukał je na terenie Jelenia, ale prawda jest taka, że śpiewane były 
i w Jaworznie, i w Ciężkowicach, i dalej jeszcze. Odnajdywane dziś jeszcze tu i ówdzie 
dzięki takim jak Stanisław Hacuś pasjonatom, pozwalają odczytać ślady przemiesz-
czania się naszych dziadów po okolicy. Czy zawierali małżeńskie związki, czy poszu-
kiwali pracy w sąsiednich miejscowościach – wszędzie zabierali z sobą wyniesioną 
z domu melodię i przypisane jej słowa.

1  Jaworznianie znani i nieznani

 Najstarsi jaworznianie pamiętają jeszcze to nauczycielskie małżeństwo. Oboje 
uczyli przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego w bliźniaczych szkołach 
powszechnych w centrum dawnego Jaworzna: on w męskiej „jedynce” im. Piotra 
Skargi, ona w żeńskiej „dwójce” im. Królowej Jadwigi. W latach okupacji bywało 
różnie. Kiedy decyzją władz okupacyjnych budynek został zaanektowany na potrze-
by wyłącznie dzieci niemieckich, on trafił z uczniami na Starą Hutę, ona na krótko 
do Szczakowej, potem zwolniono ją z pracy.
 We własnym mieszkaniu, na przekór Niemcom, prowadzili nauczanie na tajnych 
kompletach według obowiązującego przed wojną programu.
 Po wyzwoleniu podjęli oboje pracę w tych samych szkołach, w których ją za-
czynali przed laty. Małżeństwo: Antonina Franciszka z domu Krupa i Klemens 
Józef Bittnerowie! Bo o nich tu mowa. Nowa rzeczywistość przyniosła im rychło 
nowe niespodzianki. W centralnie położonym na planie miasta budynku szkolnym 
gotowało się jak w tyglu. Kilka dni po ucieczce Niemców do pomieszczeń Szko-
ły nr 2 wprowadzono szkołę z Pechnika, której wnętrza zamieszkiwane w czasie oku-
pacji przez jeńców angielskich wymagały remontu. Było tłoczno, warunki do nauki 
marne. Zaledwie w parę miesięcy po wyprowadzeniu uczniów szkoły pechnickiej 
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zrodziła się inicjatywa uczynienia Szkoły nr 1 szkołą świecką objętą opieką Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci (tpd). Jako jedyna tego rodzaju placówka w mieście otwo-
rzyła ona podwoje dla chętnych (czytaj: chętnych lub mocno zachęcanych rodziców) 
ze wszystkich rejonów Jaworzna. Dzieci opornych rodziców należało gdzieś umie-
ścić. rozwiązaniem okazało się zajęcie pomieszczeń przedwojennej, religijnej szkoły 
żydowskiej – chederu zwanego powszechnie przez mieszkańców chajderem. Szkoła 
przez cały okres funkcjonowania w nowym miejscu określana była zarówno przez 
uczniów, jak i rodziców właśnie tym mianem. Chajder! 
 Tu trafiło wcześniej wspomniane małżeństwo 
Bittnerów. Dawni wychowankowie zapamiętali ich 
jako nauczycieli sprawiedliwych, ale surowych. Kle-
mensowi, który uczył również śpiewu, pamiętają byli 
uczniowie jeszcze i to, że niesfornych dyscyplinował 
smyczkiem do skrzypiec. Można nim było oberwać 
po łapach lub po łbie. rewanżowali się przy lada 
okazji rozstrajaniem instrumentu, na którym akom-
paniował im do śpiewu.
 Państwo Bittnerowie dochowali się potomstwa. 
Jedna z córek – urodzona 30 x 1923 roku – Halina 
Bittner edukację rozpoczęła w tym samym budyn-
ku szkolnym, w którym uczyli rodzice, w żeńskiej 
Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 im. Królowej 
Jadwigi. Po ukończeniu sześciu klas postanowiła 
kontynuować naukę w gimnazjum mysłowickim. Wybuch wojny przerwał normalny 
tok kształcenia. Nie traciła jednak czasu, intensywnie ucząc się we własnym zakre-
sie. Włącznie z językami obcymi: francuskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. 
Lekcjami z języka angielskiego nawet zarabiała. Młodszemu koleżeństwu udzielała 
korepetycji z łaciny.
 Zaraz po zakończeniu wojny podjęła naukę w li-
ceum w Chrzanowie. Okupacyjne samokształcenie 
przydało się. Jeszcze w tym samym 1945 roku, po ko-
misyjnym zdaniu egzaminów z zakresu gimnazjum 
i liceum, w lipcu otrzymała świadectwo dojrzałości. 
Jesienią rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Studiowała między innymi 
socjologię i etnografię. Pracę magisterską obroniła 
w 1949 roku. rok później podjęła pracę na Uniwersy-
tecie Wrocławskim jako młodszy asystent w Zakła-
dzie etnologii. Żyła bardzo skromnie poświęcając się 
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pracy i nauce. Nim rozstała się z Wrocławiem prowadziła liczne badania z zakresu 
etnografii na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, przedstawiając ich wyniki w licznych 
publikacjach naukowych i artykułach popularnonaukowych. Są wśród nich między 
innymi: Uprawa lnu i wstępna obróbka jego włókna na Dolnym Śląsku w xviii–xx wieku;  
Materiały do bibliografii historii ruchu ludowego w latach 1864–1974 i poszukiwane 
do dziś Materiały do bibliografii etnografii polskiej za 1945–1954 r. W roku 1956 opu-
ściła uczelnię, na której zdobyła już tytuł adiunkta. Opuściła też Wrocław. Powróciła 
do Krakowa i tu podjęła pracę w Muzeum etnograficznym im. St. Udzieli obejmując 
kierownictwo Działu Stroju i Tkanin oraz Działu Kultur europy. W Krakowie po-
znała przyszłego męża Zdzisława Szewczyka – pracownika tegoż muzeum.
 Pojawienie się córki Krystyny było impulsem do podjęcia badań nad losem dzie-
ci, szczególnie losem dzieci wiejskich. W temat ten zaangażowała się bardzo głęboko 
i na długo. efektem była nie tylko wydana w roku 1984 książka pt.: Dziecko wiejskie 
ale też inna publikacja: Dziecko w malarstwie polskim. Konsekwencją zainteresowania 
się wspomnianym już tematem były też drobne publikacje dotyczące różnych aspek-
tów życia dziecka i udział w licznych międzynarodowych imprezach (festiwale, kon-
kursy itp.) z udziałem najmłodszych. Do czasu przejścia na emeryturę w roku 1986, 
a nawet dłużej (wymienionymi wcześniej działami muzealnymi kierowała jeszcze 
przez cztery kolejne lata), z nieustającą pasją i rzetelnością odziedziczoną po rodzi-
cach oddawała się pracy.
 Halina Bittner-Szewczyk zmarła w wieku 84 lat 29 xi 2007 roku. W Krakowie. 
Spoczywa na Cmentarzu rakowickim.
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1  „W imię Boga! (…) zakładamy w gminie Jeleń Czytelnię Niedzielną…”

 W roku 1865 w Krakowie, za sprawą Franciszka Trzecieskiego, rozpoczęło działal-
ność Wydawnictwo Dzieł Tanich i Pożytecznych. Pomysłodawcy i właścicielowi fir-
my przyświecała idea systematycznego i celowego podnoszenia poziomu powszechnej 
oświaty. Nic zatem dziwnego, że książki tego wydawnictwa szybko dostrzegła krakow-
ska rada Szkolna Okręgowa. Zdarzało się nierzadko, iż w okólnikach kierowanych 
do podległych placówek wprost zalecała nabywanie pewnych tytułów do bibliotek 
szkolnych bądź na nagrody dla uczniów. Franciszek Trzecieski nie poprzestawał 
na działalności wyłącznie wydawniczej. Dla zrealizowania swego zamysłu potrzebował 
licznej rzeszy światłych, zorganizowanych ludzi, instytucji, zakładów przemysłowych 
i osób fizycznych gotowych materialnie wspierać powstające dzieło. Po trzech latach 
usilnych starań dopiął swego i u progu 1868 roku powstało w Krakowie, wchłonąwszy 
wzmiankowane wydawnictwo, Towarzystwo Przyjaciół Oświaty, którego nie należy 
utożsamiać z niemal równolegle zorganizowaną tam filią lwowskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Oświaty Ludowej. Wśród członków założycieli znajdujemy tak znane wów-
czas osobistości jak: dr J. Dietl – prezydent Krakowa, hr. a. Potocki, L. Chrzanowski 
– członek rady Państwa, poseł M. Koczyński i wielu innych. Statut tpo, cytowany 
w obszernych fragmentach w pismach rady Szkolnej Okręgowej i prasie docierającej 
do naszych stron, spodobał się ówczesnemu nauczycielowi szkoły w Jeleniu tak dalece, 
że postanowił włączyć w powstające dzieło również swoją szkołę. O podjętych dzia-
łaniach bez chwili zwłoki powiadomił władze powiatowe stosownym listem. Tekst 
owego pisma jest tak charakterystyczny, że warto przytoczyć go w całości, zachowując 
wiernie zarówno ortografię, jak i interpunkcję. Cytuję:

  „Do Prześwietnego C.K. Urzędu Powiatowego w Chrzanowie!
  „Do Prześwietnego Wydziału Rady Powiatowej w Chrzanowie!

 W myśl życzenia Krajowych władz szkolnych i publicznej 
opinii – wielokrotnie w pismach krajowych objawianego, a dosadnie 
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wykazującego mnogie korzyści dla oświaty i moralności ogółu 
mieszkańców wynikające z zaprowadzenia po wsiach [: a mianowicie: 
– w miejscach – gdzie istnieją: dwór, szkoła lub kościół ] „Czytelni 
ludowej”, – obliczywszy poprzednio własne siły duchowe i środki jakimi 
rozporządzać na teraz jesteśmy w stanie – tudzież prawdopodobną 
pomoc ze strony Czcigodnych Obywateli poblizkiej okolicy, – w Imię 
Boga! a wszelkim uczciwym przedsięwzięciom błogosławi, – zakładamy 
– przy Szkole Trywialnej w Gminie Jeleń, w Powiecie Chrzanowskim: 
– „Czytelnię Niedzielną” – połączoną z Towarzystwem wzajemnego 
pouczania, którego pierwsze posiedzenie odbyło się dnia 19 kwietnia 
1868 roku.
 O czem mam zaszczyt donieść Prześwietnemu C.K. Urzędowi 
[: Wydziałowi: ] Pow.: przy załączeniu [: drugostronnie:] dosłownego 
odpisu „Odezwy” – z dnia 7 kwietnia 868 roku w celu zjednoczenia 
dla tej początkowej Instytucji łaskawej opinii i możliwego poparcia.
 (…) nie mogę wszakże milczeniem pominąć faktu: że liczne 
trudności, jakie ciemnota, przesąd lub uprzedzenie temu Zakładowi 
stawiały, – współudziałem i gorliwością Franciszka Skóry, 
przełożonego Gminy Jeleń, tudzież jego Sędziwego Ojca Wawrzyńca 
Skóry, – i kilku przychylnych a światlejszych włościan – po części 
usunięte zostały.
 (…) z głębokim uszanowaniem E. Więzownicki Nauczyciel Szkoły 
trywialnej w Jeleniu i tymczasowy Gospodarz Czytelni.
 Jeleń, dnia 23 kwietnia 868 roku.”

 erazm Więzownicki był w chwili składania powyższej deklaracji człowiekiem 
w Jeleniu „świeżym”. etat nauczyciela w tutejszej szkole otrzymał zaledwie przed kil-
koma miesiącami. Wcześniej pracował przez wiele lat w Szczakowej i w Jaworznie. 
Nic zatem dziwnego, że w nowym miejscu starał się pokazać z jak najlepszej strony. 
Jednak wczytując się w tekst załączonej do powyższego pisma „Odezwy” można 
powziąć poważne wątpliwości co do zdolności realizacyjnych autora. Zresztą, niech 
„przemówi” dokument. Oto kilka obszernych cytatów:

 „Prawdziwie chrześciańska oświata jest matką wolności i dobrobytu 
ludów. – Tylko światły i ukształcony człowiek jest wolnym, – umie 
korzystać z konstytucyjnych swobód – jakie mu społeczność nadaje, – 
potrafi je wszechstronnie rozwinąć i zużytkować na dobro gminy i kraju.
 (…) Dwie drogi prowadzą do oświaty: Szkoła i Kościół; – 
pierwsza, – uprawia bujne młodego pokolenia umysły, – oczyszcza 
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z chwastów urodzonego samolubstwa, – i rzuca w nie zdrowe ziarna 
wiedzy i umiejętności, – nie troszcząc się bynajmniej: kto i w jaki sposób 
zbierać będzie na potem owoce jej pracy, – i czyli je potrafi zużytkować 
w domowych i publicznych stosunkach? – drugi, – którego cele sięgają 
tylko przyszłego żywota, – odbiera dziesięcinę z pierwiastkowego 
wychowania, – i okupuje nią nasze zagrobowe mieszkanie. –
 (…) Widocznem jest; że na drodze postępu ludzkości do swobód 
i dobrobytu, brakuje pośredniej instytucji (…)
 Tą instytucją dla Miasta jest: Akademija, – naukowe i umiejętne 
odczyty, – Towarzystwa literackie – przemysłowe i rzemieślnicze; 
– dla Wsi – jedynie Czytelnia!… Kilkoletnie doświadczenie 
w sąsiednich a pobratymczych Krajinach nabyte przekonywa: 
o nieocenionych korzyściach, – jakie Czytelnie Wiejskie na oświatę 
i umoralnienie ogółu wywierają.
 Pragnąc tego i naszym Ziomkom Włościanom przyswoić błogoczynne 
skutki tego rodzaju Zakładów, – otwieramy w Imię Boże! w Gminie 
Jeleń, w Powiecie Chrzanowskim, w Okręgu W. Ks. Krakowskiego 
„Czytelnię Ludową wraz z Towarzystwem wzajemnego pouczania.” –
 W trojakiem kierunku każda Czytelnia działać może na umysły 
stowarzyszonych: 1.sze jako instytucja moralno – obyczajowa; 
2.re historyczno – polityczna; 3.cie przemysłowo – rolnicza. –
 Każden z tych trzech oddziałów Czytelni mieć będzie swego 
kierownika, który rozporządza pomocniczemi środkami – według swej 
wiedzy i sumienia, – miewa odczyty i daje stosowne objaśnienia. –
 Środkiem pomocniczym a niezbędnym każdej Czytelni – jest 
„Biblijoteka” – z dzieł i pism popularnych złożona. – Nader szczytne 
mamy zasoby takowych, – lecz dalszy wzrost naszego Księgozbioru Bogu 
i prawdziwym przyjaciołom oświaty ludu z ufnością powierzamy.
 Posiedzenia stowarzyszonych i odczyty – odbywać się będą 
w Niedzielę po Nieszporach,– w Sali gmachu szkolnego.–
 (…) Niechcąc zawczasu krępować młodego stowarzyszenia 
powijakami paragrafów statutowych, – stanowczo jego organizację 
odkładamy na później, gdy Towarzystwo poczuje się w siłach 
odpowiednich; atoli jego czynności i praktyczny rozwój ogłaszać 
będziemy co kwartał w politycznym „Dzienniku Lwowskim”, 
– lub w innem Czasopiśmie. –
 (…) Mamy nadzieję w Bogu i patryjotyźmie współrodaków, 
że temu drobnemu a wielce pożytecznemu Zakładowi – dla braku 
sił żywotnych przedwcześnie upaść nie dadzą. –”
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 Koniec cytatów.
 Cóż jeszcze dodać. Bez względu na to czy znajdzie się zapis potwierdzający po-
wstanie i funkcjonowanie czytelni i biblioteki w Jeleniu w roku 1868, mamy do czy-
nienia z najstarszą znaną dziś wzmianką o próbie udostępnienia takowych na naszych 
terenach. Niewykluczone, że w trakcie dalszych poszukiwań uda się natrafić na ślady 
podobnych przedsięwzięć czynionych w innych istniejących wówczas u nas szkołach. 
Wszak ani jeleńska szkoła nie była wówczas największą (czytaj: najliczniejszą), ani jej 
nauczyciel nie wybijał się inteligencją wśród pozostałych. 

1  O wyprowadzaniu życia z życia…

 …Prawdziwe ogrodnictwo jest sztuką w dosłownym tego słowa znaczeniu. Najpo-
ważniejsze podręczniki historii sztuki wymieniają ją tuż obok urbanistyki, rzeźby, ma-
larstwa, grafiki, rzemiosła artystycznego. Jeśli tak, to nie ma powodu, by nie wprowadzać 
tego tematu, choćby tylko fragmentarycznie i wybiórczo traktowanego, na te łamy.
 Dziwny tytuł, prawda? a to tylko skrócony, syntetyczny zapis tego, co jako miesz-
kańcy Jaworzna robimy z otaczającą nas przyrodą w centrum miasta. Wszyscy bie-
rzemy udział w niecnym procederze. Mniej lub bardziej świadomie. Czasem myślę, 
że w przyśpieszonym tempie zmierzamy ku czasom kiedy zadawalać nas będą: mu-
rawa z pcv i takież palmy (co już się gdzieś w Polsce dzieje, jak donoszą publika-
tory) wstawione w miejscu dzisiejszych parków i skwerów. ów widoczny dookoła 
pęd do niszczenia wszystkiego co żywe, naturalne, fascynuje mnie ale i napawa zgrozą. 
Niepokojami swymi spróbuję podzielić się z czytelnikami posiłkując się obserwacjami 
poczynionymi w ostatnich kilku latach ograniczając je tylko do osiedla Podwale. 
 Znane nam dziś ulice, budynki i zieleńce funkcjonują na terenach zagospodaro-
wanych przed kilkudziesięciu laty zgoła inaczej. Nieliczne, skromne parterowe domki 
tkwiły wśród niewielkich ogródków, pól uprawnych, nieużytków, resztek sztolni, ro-
wów odprowadzających kopalniane wody. W ogrodach hodowano w symbolicznych 
ilościach wszystko, co mogło przydać się w kuchni i mieszkaniu. Drzewa owocowe, wa-
rzywa, kwiaty. Drzewa prowadzono jak najwyżej, by powierzchnię pod nimi wykorzy-
stać do ostatniego centymetra. Wkraczające na opisane tereny nowe budownictwo do-
prowadziło do unicestwienia starej zabudowy, dawnych podziałów gruntów, wymusiło 
inne zagospodarowanie terenów wolnych. Ostały się nieliczne stare drzewa. Owocowe 
i „dzikie”, sadzone niegdyś dla oznaczenia granic działek. Wkomponowano je w urzą-
dzane wzdłuż dróg pasy zieleni, wykorzystano na skwerach. Stare, dziuplaste pnie 
dały schronienie licznym, rzadkim już w mieście gatunkom ptaków. Służę przykładem. 
Za przystankiem autobusowym na Pechniku, w jednym pniu gnieździły się trzy róż-
ne gatunki: sikora bogatka, bargieł kowalik i pełzacz ogrodowy. Dziś nie ma tej gru-
szy, nie ma kilku innych owocowych drzew, ani krzewów czarnego bzu. Posadzono 
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za to rząd rachitycznych jarzębin, które (jeśli oczywiście szczęście będzie im sprzyjać) 
być może za lat 80 będą na tyle spróchniałe, że staną się siedliskiem jakichś dziupla-
ków. Zakładam tu optymistycznie, że zechcą w niegościnne miejsce wrócić.
 Potężną skarpę nad pawilonem usługowo-handlowym przy ulicy Glinianej, 
wkrótce po wzniesieniu bloków mieszkalnych, obsadzono dla zabezpieczenia przed 
osuwaniem się gruntu licznymi, obficie i pięknie kwitnącymi wiosną krzewami. 
Są tam miedzy innymi forsycje odmiany złoty deszcz, kaliny śnieżna kula, derenie. 
Ostatnimi laty, „opiekująca się” zielenią firma zdecydowała potraktować te gatunki 
jak te przeznaczone do formowania żywopłotów. efekt? Podstrzyżone na okrągło 
krzewy nie przyciągają już wiosną wzroku bogactwem kolorów i wonią. Nie ma kwia-
tów – nie ma owadów, nie ma owadów – nie ma ptaków śpiewających. Gdyby nie kil-
ka ocalałych prywatnych ogrodów w pobliżu nie usłyszelibyśmy już ptasich treli.
 Od dwu, może trzech, lat trwają egzekucje wykonywane na drzewach rosnących 
wzdłuż dróg wewnątrzosiedlowych i między budynkami. Te akcje wołają o pomstę 
do nieba! i nie chodzi tu o usuwanie z różnych ważnych powodów całych drzew 
czy też nadłamanych konarów. To, co wyrabiają na tym poletku dziwni ludzie z jeszcze 
dziwniejszych firm przechodzi ludzkie wyobrażenie. Nie wiedzieć czemu, wszystkim 
gatunkom drzew usilnie starają się nadać kształty palm. W sposób całkowicie obcy 
kunsztowi ogrodniczemu obrzynają więc wszystkie gałęzie wzdłuż pni, pozostawia-
jąc niewielkie czuby na szczytach. Długość ocalałych, a tworzących ów czub gałązek 
zależy tylko i wyłącznie od długości ramion „rzeźnika” zieleni i jego pilarki.
 Wykonywanie w środku okresu wegetacyjnego „korekty” wzrostu skutkuje na-
gminnie obumieraniem pozostawionych kikutów, zagrzybieniem ran, a w kon-
sekwencji usychaniem drzew po dwóch, najpóźniej czterech latach od zabiegu. 
O ptakach, wyprowadzających w czasie tych bandyckich wyczynów drugie lęgi, 
nawet nie chcę się rozpisywać.
 Czy naprawdę zabiegów pielęgnacyjnych nie mogą robić specjaliści znający 
się na drzewach, a nie na obsłudze spalinowej piły? Przecież jeśli korona zaciemnia 
mieszkania, co jest głównym argumentem dokonywanych podcięć i przycięć, można 
ją „prześwietlić” nie niszcząc typowego dla gatunku drzewa pokroju.
 Ostatnimi czasy intensyfikowane są prace nad ocieplaniem bloków w wyni-
ku czego zasłania się kratkami otwory wentylacyjne na poddaszach. Likwidacja 
otworów to równocześnie likwidacja całych kolonii jerzyków. Mało kto zdaje so-
bie sprawę, że na długości jednego segmentu bloku znajduje się 12–15 wspo-
mnianych otworów. W skali osiedla jest to już kilkaset otworów, a liczę wyłącznie 
te znajdujące się od strony północnej bądź północno-zachodniej, bo tylko te za-
siedla wymieniony gatunek. W każdym otworze znajduje się gniazdo. Jeśli przyjąć, 
że każda para jerzyków wyprowadza z jednego lęgu średnio dwa młode osobni-
ki, nie trudno wyliczyć z ilu może się składać cała kolonia. Przed ociepleniem  
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budynków, na koniec sierpnia każdego roku, osiągała ona według moich szacun-
ków do 3000 sztuk. Przy sprzyjającej aurze mogło ich być więcej. Jerzyki spędzają 
w powietrzu, łowiąc nieustannie owady, do 18 godzin na dobę. Pozbywając się tych 
pożytecznych istot godzimy się na to, że niewyobrażalna ilość nie skonsumo-
wanych owadów porządnie da się we znaki mieszkańcom Podwala (i nie tylko). 
Niewykluczone, że będziemy świadkami koniecznych akcji chemicznego ich nisz-
czenia. Skoro właściciele linii energetycznych w Polsce mogli wypracować skutecz-
ny system ratowania, wielkich przecież, gniazd bocianich zakładanych na słupach, 
dlaczego nikt nie usiłuje ratować żyjących z nami malutkich, a jakże pożytecz-
nych ptaków?
 Ogrodnictwo ma swoją bardzo długą historię. W ciągu wieków wypracowało wiele 
specjalistycznych działów. rozwijało się tak jak inne sztuki. Zmieniały się koncepcje 
kształtowania ogrodów. Mniej więcej od xix wieku dotyczą one również zieleni miej-
skiej: parków, deptaków, skwerów. Nauka wspiera je wynikami najnowszych badań 
przyrodniczych. Można znaleźć na świecie liczne przykłady zamiany parków śród-
miejskich w ogrody botaniczne i rezerwaty przyrody. Dlaczego Jaworzno, podziwiane 
przez ludzi przybyłych z zewnątrz za wyjątkowe bogactwo zieleni (w tym za umie-
jętność wykorzystania drzew starych, drzew owocowych, a tak!), czyni dziś wysiłki, 
by wyprowadzić to prawdziwe życie z żywego organizmu miasta?

1  „Rzeka i źródła szkodliwemi ingrediencyjami przepełnione…” 

 W długiej historii Jaworzna i sąsiednich (dziś integralnych części miasta) wiosek 
było wiele zatargów między przeróżnymi właścicielami a podwładnymi. Mieszkańcy 
pisali skargi do władz zwierzchnich, zaprzestawali wykonywania nałożonych obo-
wiązków, grozili zbiorowym opuszczeniem terenu, podpalali zabudowania dworskie, 
strajkowali… Konflikty te miały jednak zawsze podłoże ekonomiczne.
 Wraz z rozwojem przemysłu pojawiły się nieznane dotąd zagrożenia wywołujące 
zdecydowane i ostre reakcje. Dziś pragnę przybliżyć czytelnikom ważny dokument 
poświadczający, być może pierwszy na naszym terenie, świadomy protest ludności 
przeciw zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Piszę „być może”, bo nie jest wy-
kluczone, że gdzieś w zbiorach archiwalnych dotyczących Jaworzna spoczywają jesz-
cze inne akta związane z tą samą lub podobną sprawą.
 Jak zapewne wszystkim wiadomo, w latach osiemdziesiątych xix wieku w Szcza-
kowej powstała CK Uprzywilejowana Pierwsza Austriacka Fabryka Sody Amoniakalnej 
Gwarectwa Jaworznickiego. Wszystkie zakłady wytwarzające środki chemiczne mają 
to do siebie, że oprócz produktu pożądanego wytwarzają również, czasem w ilości 
o wiele większej, tzw. odpady. Nie inaczej było we wspomnianej fabryce. Szczakow-
ska „Wapniówka” początki miała fatalne.
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 W protokole z posiedze-
nia radnych gminy Długoszyn 
z dnia 14 maja 1894 roku tam-
tejszy nauczyciel – Jan Jarosz 
zapisał: sadzawka, do której zu-
żyte wapno fabryczne i ter by-
wają wypuszczane nie jest nale-
życie zabezpieczona. Jaki mógł 
być efekt? Wapno przelewało się przez brzegi sadzawki, ter zaś bywa umyślnie wprost 
do rzeki wypuszczany i rozpływa się wszędzie tak, że rzeka i źródła wszystkie z powodu 
swego niskiego położenia bywają na przemian raz wapnem i różnemi trującemi zdrowiu 
oraz życiu ludzkiemu szkodliwemi ingrediencyjami przepełnione, – drugi raz smrodliwem 
terem zalewanem i dlatego ani ludzie, ani też bydlęta owej wody używać nie mogą. (…) 
Ryby i raki w całej rzece i stawie młynarza wymarły, a gęsi napiwszy się wody w rzece 
padają zaś bydło choruje.
 Wcześniej, we wstępie, pisarz naświetla dokładnie sytuację: 

Gmina Długoszyn od niepamiętnych czasów posiadała własne źródła, 
z których dobrą i zdrową wodę czerpała. Nadto, posiadając pastwiska 
dla swego bydła i koni poza rzeką Kozibród położone przez takową 
swe bydło na paszę przepędzając w tejże rzece poiła. (…) Nadto, 
w rzece tej było mnóstwo ryb i raków z czego miejscowa ludność 
korzystała. Najwięcej zaś miejscowy właściciel młyna miał w swym 
stawie ryb, które spieniężał i dochód stąd czerpał.

 Nieplanowane wcześniej posiedzenie rady, z którego fragmenty protokołu cy-
tuję, prowadził i problem przedstawiał wójt – antoni Kolka. Posiedzenie było po-
święcone tylko temu jednemu tematowi. W swoim wywodzie wójt nie omieszkał 
poinformować radnych, że w wyniku interwencji starostwa chrzanowskiego fabry-
ka będzie budować w Długoszynie studnie. Jednak, jego zdaniem, zgłębienie jednej 
czy dwu studni sprawy nie rozwiąże. inwentarz żywy jest i nadal będzie narażony 
na niebezpieczeństwo. Słowa swe zilustrował przykładami z ostatnich dni: jednemu 
z gospodarzy padł koń napiwszy na pastwisku wody, a gęsi i pozostały drób zdycha-
ją nagminnie. Przydługie i burzliwe obrady zakończono przyjęciem uchwały o wy-
stąpieniu gminy przeciw fabryce i jej dyrekcji do sądu z żądaniem odszkodowania 
za poniesione straty i usunięcie przyczyn zatrucia wód. Wybrano również delegatów 
upoważnionych do prezentowania racji gminy.
 Nie wydaje się, aby uchwała została zrealizowana. aby to nastąpiło musiałoby 
ją przede wszystkim zatwierdzić starostwo, a tak się chyba nie stało, gdyż w dalszych 
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protokołach o sprawie jest głucho. Dopiero w rok później pisanych materiałach odna-
leźć można zapisy, które łączyć można z tematem. Z pisma rady Powiatowej w Chrza-
nowie do zwierzchności gminnej Długoszyna z 7 lutego 1895 roku dowiadujemy 
się, że fabryka sody zadeklarowała budowę dwu studni pod warunkiem rezygnacji 
z jakichkolwiek pretensji. Ostatecznie dwie studnie powstały, jednak z pewnością 
nie ufundował ich „truciciel”. Świadczy o tym kolejny dokument – pismo tegoż staro-
stwa z 18 października zobowiązujące gminę do pokrycia kosztów (129 złotych reń-
skich i 84 centy, jak skrzętnie wyliczono) głębienia drugiej studni. Zwierzchność 
gminna w odpowiedzi zobowiązała się do ściągnięcia od mieszkańców korzysta-
jących z niej 30 złotych, resztę miała załatwić subwencja, o którą nie omieszka-
no do powiatu wystąpić.
 Tak oto pierwszy protest w sprawie zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
„załatwiono” podobnie, jak wiele podobnych w czasach nam niepomiernie bliższych. 

1  „Mniemałem, że przybyłem do Afryki…”

 Pierwszego sierpnia 1885 roku dotarł z Bielska do Szczakowej, wraz z żoną i dwo-
ma synami, Ludwik Doute – pracownik firmy Adolf Josephy, synowie i spadkobiercy 
parającej się produkcją maszyn włókienniczych. Przed miesiącem pryncypał zaanga-
żował go do stworzonego przed dwoma laty zakładu o dość długiej nazwie: Przedsię-
biorstwo Wapna i Cegieł pierwszej galicyjskiej fabryki Portland Cementu w Szczakowej.
 On, bywały w świecie człowiek oraz mał-
żonka urodzona i wychowana w Wiedniu stanę-
li razem z dwoma synami na peronie, z którego 
rozciągał się widok na piaskowe wydmy. Po la-
tach, wspominając pierwsze zetknięcie z miej-
scem gdzie miał zamieszkać i rozpocząć nowy 
etap zawodowych doświadczeń, napisze: 

przed podjęciem pracy przyjechałem (…) do Szczakowej, która zrobiła 
na mnie złe wrażenie, mniemałem, że przybyłem do Afryki.

Jak mogło być inaczej, skoro ten zakątek miejscowości nosił nazwę Piasek? Dowie-
dział się tego znacznie później. 
 Dotarłszy na Pieczyska, gdzie czekała na rodzinę przyszykowana drewniana 
chałupa, zapragnęli wszyscy odpoczynku. Dorosłym zachciało się jeszcze usiąść 
przy filiżance mocnej kawy. i tu przyszło im doświadczyć kolejnego rozczarowania 
– ani w domu, ani w bezpośrednim sąsiedztwie nie było odrobiny wody. Najbliższe 
źródło znajdowało się aż za Poczekaną. Pani Doute, po nocy spędzonej w mizernej 
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chacie chciała natychmiast opuścić niegościnne miejsce. Małżonkowi z trudem udało 
się niewiastę udobruchać i odwieść od powziętego zamiaru.
 Kierownikiem fabryki był w owym czasie człowiek o bardzo mizernym wyobra-
żeniu o technice produkcji cementu. Jedynym jego doświadczeniem były obserwacje 
poczynione w cementowni Grodziec, gdzie krótko pracował jako pisarz dniówek. Za-
nim do niej trafił, był zwykłym wiejskim nauczycielem. Nic zatem dziwnego, że za-
kupy maszyn i urządzeń do powstającego w Pieczyskach zakładu poczynił fatalne. 
Z końcem roku 1885 osobnik ów został zwolniony przez właścicieli z zajmowanego 
stanowiska i opuścił okolicę. Tuż przed i wojną światową dotarła do Szczakowej 
wieść ze wschodnich kresów, że popełnił właśnie samobójstwo odpalając laskę dyna-
mitu trzymaną w… ustach.
 Ludwik Doute objął w rozwijającej się cementowni stanowisko, które dziś na-
zwalibyśmy stanowiskiem głównego mechanika. We wspomnieniach, które spisał 
dla potrzeb redagowanej po latach kroniki zakładu, najwięcej miejsca poświęcił 
opisom najstarszych, najczęściej nieistniejących już wówczas urządzeń i obiektów. 
Nie pominął nazw i siedzib fabryk wytwarzających je ani nazwisk twórców.
 Przywołując z przeszłości wydarzenia ważne dla cementowni umacniają-
cej pozycję na rynku producentów, nie omieszkał „przysmaczyć” ich wzmianka-
mi dającymi również wyobrażenie o pewnych obyczajach. Jeśli, jako ważny, przy-
tacza fakt „zorganizowania” w pomieszczeniu kondensacji pary maszyny parowej 
prowizorycznej (z drewnianą wanną) łaźni dla własnej i zaprzyjaźnionej rodzin, 
świadczy to bez wątpienia o braku takowych nawet w mieszkaniach pracowników 
wyższego dozoru. To z kolei daje wyobrażenie o stanie higieny w okolicy. Pikanterii 
dodaje wspomnianej wzmiance uwaga, że maszynista zobowiązany był pilnie baczyć 
w czasie trwania kąpieli, czy komuś z załogi nie przyszła chętka podglądać pluskające 
się panie. Tylko ten kto nie korzystał z dużych łaźni we współczesnych zakładach 
przemysłowych, nie wie jak trudno kobietom obronić się przed podglądaczami.
 W roku 1889 w cementowni wzniesiono budynek nowych warsztatów – pierwszy 
obiekt oświetlany elektrycznie. Fakt ów wpłynął tak pobudzająco na zarząd fabryki, 
że zezwolił na zorganizowanie, w pustych jeszcze pomieszczeniach, zabawy tanecz-
nej. Pod czujnym okiem prezesa spółki wybrańcy załogi bawili się wraz z rodzinami 
prawie okrągłą dobę. Skonsumowano kocioł bigosu i opróżniono 17 beczek piwa. 
impreza była ze wszech miar udaną. Do tańca przygrywał znany w okolicy żydowski 
zespół muzyczny braci rychterów z Chrzanowa. Na co dzień każdy z nich wyko-
nywał jakiś zawód, muzykowaniem tylko dorabiali. Jeden z nich mieszkał na stałe 
w Jaworznie i prowadził zakład fryzjerski w okolicy Małego rynku.
 Nim doszło do zabawy, fabryczni cieśle wznieśli wysokie niemal na trzy metry 
podium dla orkiestry, na które trzeba się było wspinać po drabinie. Muzycy zdecy-
dowanie odmówili zagrażającej instrumentom (?) wspinaczki i pozostali do końca 
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wśród stołów na płycie hali. Nowością na zabawie był występ amatorskiej „grupy 
kabaretowej” prowadzonej przez cieślę Chrobaka. Niestety, oprócz tego, że komicy 
podobali się bardzo uczestnikom, nic więcej o działalności zespołu nie wiemy.

1  Jak powstawał budynek Sokoła

 27 maja 1906 roku, przy wystających już nieco nad powierzchnię ziemi murach 
przyszłego lokum Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, miała miejsce uroczystość po-
święcenia kamienia węgielnego. Jak można wnosić z nielicznych fotografii, impreza 
była raczej okazała. Członkowie zaprezentowali się w strojach organizacyjnych.
 czerwiec 1907. Budynek już pod dachem. Od wiosny trwa wyposażanie  
części biurowo-klubowej, w sali gimnastycznej mającej na co dzień pełnić rolę widowi-
skowej budowano scenę, montowano konstrukcję do podwieszania przyrządów gimna-
stycznych. Prace budowlane prowadził majster murarski z Chrzanowa – Kacper rudel 
według projektu (najprawdopodobniej) i pod nadzorem architekta, a zarazem bu-
downiczego z Krakowa – Juliana Grabowskiego.
 Wystrój wnętrza. Projekt i wykonanie druh Stanisław Bernadzikiewicz.
 Stolarka. Miejscowi stolarze: Władysław radko, Wincenty Ptasiński.
 Instalacja elektryczna Oddział Krakowski Zakładu instalacyjnego Fabryki elek-
trotechnicznej Sokolnicki i Wiśniewski we Lwowie reprezentowany przez montera Ła-
pińskiego. W pracach uczestniczyli jaworznianie: Henryk rytt, Jan i Jakub Bułowie, 
Franciszek Kaczmarczyk, Jan Ładosz. Zakładanie instalacji trwało nieprzerwanie 
przez cały drugi i trzeci kwartał. 
 Odlew sokoła. Gipsowy model wykonał Jan Tombiński w Krakowie, odlew me-
talowy  Firma Danek i Ska koło Brna. W marcu dotarł on do Jaworzna.
 Krzesła na widownię. Składane, bukowe, wykonała Fabryka Tokarsko-Stolarska 
Józef Stypuła i Ska z Tarnawy.
 Finanse. Pożyczki na budowę w wysokości 28000 koron udzielili dwaj członkowie 
tg Sokół, miejscowi kupcy: ignacy Stawarki i antoni Krupa. Dług zwrócono po uzy-
skaniu kredytu w Powiatowej Kasie Oszczędności w Wadowicach dzięki protekcji 
kierownika Konsumu gwareckiego Henryka Dzióbka – syna dyrektora tejże kasy.

1  Garść informacji …

 W roku 2006 minie równo 100 lat od położenia kamienia węgielnego pod wzno-
szony budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół – dzisiejszą siedzi-
bę mckis w Jaworznie. Może zatem warto, w związku ze zbliżającą się rocznicą, 
podrzucić czytelnikom Jaworznickiego Sokoła garść informacji o przeszłości sto-
warzyszenia? 
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 Założycielami miejscowego gniazda nie byli przedstawiciele rdzennej ludności. 
Z odnalezionego w krakowskich archiwach sprawozdania za rok 1911 dowiaduje-
my się, że spośród grupki założycieli, pod koniec roku 1910 żyły jeszcze trzy osoby: 
doktor Wacław Damski – przed laty lekarz gwarectwa węglowego – mieszkający 
i praktykujący w Krakowie; inżynier antoni Schmidt – kierownik kopalni Górka 
Trzebionka, niegdyś zatrudniony w Jaworznie i inżynier Franciszek Drobniak – dy-
rektor kopalń jaworznickich.
 Liczba członków zwyczajnych tg Sokół wynosiła 197 osób wobec 220 w roku 
poprzednim. Do organizacji należała zdecydowana większość pracowników admi-
nistracyjnych i dozoru technicznego gwarectwa, zarządu miasta, sądu, szkolnictwa. 
Wśród członków odnaleźć można niemal wszystkich księży jaworznickiego probo-
stwa, leśniczych lasów gwareckich i łowczego obszaru dworskiego. Cała ówczesna 
elita. Z żonami włącznie! 
 Prezesem zarządu był burmistrz Jaworzna – Władysław Broniowski, pierwszym 
wiceprezesem dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego – Stanisław Słomiński, drugim 
wiceprezesem lekarz miejski – dr Kazimierz Budzyński. Obowiązki naczelnika pełnił 
nauczyciel – Stanisław Podulka. Starszy inspektor górniczy Hugon Kowarzyk prze-
wodniczył Sądowi Honorowemu, a ksiądz kanonik Władysław Jaworski – Komisji 
rewizyjnej.
 Choć w sprawozdaniu Wydziału (zarządu) rozwój gimnastyki oceniono wyso-
ko, nie omieszkano zwrócić uwagi, iż mimo wszelkich zabiegów ze strony grona, mimo 
pracy i ofiar, apatia sprawiła, że nawet w zlocie doraźnym wziął udział tylko jeden druh 
z oddziału starszych, a oddział sam słabe tylko dawał odznaki życia. Najwięcej zadowo-
lenia przynosiła praca z najmłodszymi tj. uczniami oraz z druhami i „druhiniami” 
młodszymi. To właśnie oni wykonywali popisy gimnastyczne podczas publicznych 
występów w Szczakowej, Trzebini i Chrzanowie.
 Podczas zlotów i uroczystości patriotycznych członkowie występowali obowiąz-
kowo w strojach sokolich. Tak było 4 czerwca 1911 roku na zlocie okręgowym mię-
dzy Trzebinią a Chrzanowem i 8 maja, kiedy to (termin wybrany celowo dla zmylenia 
uwagi władz w sąsiednich zaborach) zorganizowano w Jaworznie uroczyste obchody 
„Konstytucyi 3-go Maja” połączone z przyjęciem jednego z górnośląskich gniazd. W li-
stopadzie urządzono podobne obchody poświęcone rocznicy powstania listopadowego.
 Ze sprawozdania dowiadujemy się, że zimą sport ślizgawkowy (…) z braku mro-
zów nie rozwinął się, natomiast zawiązano w dniu 6-go maja klub footbalistów i 9-go 
maja klub tenisowy; oba kluby przez cały sezon rozwijały się i były czynne do późnej jesie-
ni. Umocnił się i okrzepł liczący 24 członków chór towarzystwa prowadzony przez 
organistę miejscowej parafii – Stanisława Lecha. W ciągu roku występował ów chór 
parokrotnie z dobrym powodzeniem. Doskonale funkcjonowała zarządzana przez 
dra Władysława Budzyńskiego czytelnia dysponująca na bieżąco piętnastoma tytułami 
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czasopism. Były wśród nich między innymi: Czas, Głos Nauczycielstwa Ludowego, 
Muzeum, Nowa Reforma, Świat, Dziennik Śląski…
 Biblioteka powiększyła księgozbiór o 65 pozycji, osiągając liczbę 474 dzieł. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że korzystało z niej „aż” 69 członków, było to niemało. Chociaż 
z drugiej strony informacja ta unaocznia jakim zainteresowaniem cieszyło się czytelnic-
two wśród ogółu mieszkańców. Wszak ich liczba zbliżała się do dwudziestu tysięcy!
 Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół tętnił życiem. Mieścił 
także, prócz sali gimnastycznej, czytelni i biblioteki, scenkę teatralną, bufet i bilard. 
Zabawy taneczne, wieczornice i przedstawienia teatralne cieszyły się, zarówno wśród 
członków jak też nie zrzeszonych, ogromnym powodzeniem. W roku 1911 jaworz-
nianie z zainteresowaniem obejrzeli w wykonaniu zaprzyjaźnionych artystów ama-
torów trzy sztuki: Zaczarowane skrzypce, Wybory do rady gminnej, Ach to Zakopane. 
Lokal bywał także wynajmowany odpłatnie innym organizacjom oraz teatrom ob-
jazdowym. Uczniowie sześcioklasowej wówczas jeszcze pobliskiej szkoły korzystali 
z sali gimnastycznej przez cały rok szkolny.
 Do sprawozdania dołączona jest imienna lista członków stowarzyszenia. Kiedy 
uważnie wczytuję się weń nasuwają się najprzeróżniejsze skojarzenia. Kto jeszcze 
dziś wie, że Franciszek Bronikowski był właścicielem kamienicy, w której dziś mie-
ści się pub Żaczek? Kto pamięta, iż Stanisław Charnas i Henryk Dzióbek to teść 
i ojciec znanego muzyka Franciszka Dzióbka? ilu współczesnych jaworznian wie, 
że Stanisław Gergovich – nauczyciel i kierownik szkoły w Niedzieliskach, to ojciec 
wspaniale zapowiadającego się przed drugą wojną światową architekta o tym samym 
imieniu, a także ojciec późniejszej długoletniej nauczycielki wychowania fizycznego 
w 1 liceum – Janiny Żak?
 Przesuwają się nazwiska…, powracają wspomnienia nie tylko osób, także pej-
zażu dawnego Jaworzna. Bo ludzie, którzy je nosili gdzieś mieszkali przecież, choć 
w większości napływowi – wrastali w miasteczko, odciskali na jego kulturze wyraźny, 
własny ślad. Ba, zaszczepiali zupełnie nowe pierwiastki.
 Trzeba ich przypominać, trzeba przypominać ich dzieło tg Sokół.

1  O związkach harcerstwa z Sokołem

 Pani Maria Leś-runicka pisze w Historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Jaworznie:

W roku 1910, w ramach towarzystwa zaczęto tworzyć specjalne 
drużyny młodzieżowe. Już 26 lutego 1911 roku kierownictwo powzięło 
decyzję jako formy pracy z dziećmi i młodzieżą. (…) Ruch skautowski 
w Galicji rozwijał się zaledwie trzy lata, do wybuchu wojny. (…) 
Oblicza się, że w 1914 roku obejmował od siedmiu do dziewięciu tysięcy 
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skautów płci obojga. Dał początek harcerstwu, które również rozwijało 
się pod opieką i w ścisłym związku z sokolstwem.

To ogólna informacja o wzajemnych związkach obu organizacji. a jak było w Ja-
worznie? Nikt chyba zagadnienia tego nie badał jeszcze, zatem warto upowszechnić 
te nieliczne zapisane wiadomości, do których udało się dotrzeć. 
 Harcmistrz – Kazimierz Stawarski, wspominając początki jaworznickiego har-
cerstwa, potwierdza znaną i powtarzaną przez mieszkańców informację o istnieniu 
w Jaworznie drużyn skautowskich. Pisze on: 

Pierwsze próby zorganizowania pracy skautowej na terenie naszego 
miasta, miały miejsce już przed wojną światową. Przy „Sokole” 
jaworznickim istniał oddział skautowy, który na naczelnem miejscu 
postawił sobie pracę około odzyskania Niepodległości Ojczyzny. 
Nic też dziwnego, że w odpowiednim momencie, skauci stanęli gotowi 
do tej pracy powiększając w roku 1914 szeregi Legjonów. Skauting 
ówczesny spełnił więc zaszczytnie swe zadanie, przygotowując 
do czynów, jakie zdobić mogły najszlachetniejszych Polaków. Wojna 
rozbiła pracę skautową zupełnie. Zapomniano o niej w wirze walk 
i trosk codziennych tak, że została po niej tylko piękna legenda o tych 
skautach, którzy krew swą złożyli na ołtarzu Ojczyzny.

 Także w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości nie było warunków 
do odbudowy skautingu. Zresztą, w zmienionych realiach politycznych i społecz-
nych nie wszystkie doświadczenia tego ruchu warto było kontynuować. Te wciąż 
aktualne przejęła nowa organizacja młodzieżowa – Związek Harcerstwa Polskiego. 
W Jaworznie pierwsza drużyna powstała 1 kwietnia 1921 roku. inicjatorem założenia 
jej był profesor chrzanowskiego gimnazjum – Tadeusz Gdula, a członkami uczniowie 
tej szkoły. Pierwszym drużynowym został uczeń viii klasy – e. Fonferko. Związki 
drużyny z tg Sokół były różnorakie. Choć pierwszą siedzibą drużyny harcerskiej była 
sala szkoły powszechnej, druhowie często korzystali z pomieszczeń Sokoła. W nie-
cały rok po powstaniu drużyna organizuje tam „Jasełka” celem zdobycia funduszy 
na cele organizacyjne.
 W czerwcu 1923 roku zarząd Sokoła przekazał uroczyście harcerzom sztandar 
ochotniczego oddziału, który w 1918 roku brał udział w walkach pod Lwowem. Wy-
darzenie było głośne, wzbudziło też szerokie zainteresowanie miejscowej społecz-
ności. Sztandar został poświęcony, a jego ojcowie chrzestni nie omieszkali dołączyć 
do cennej pamiątki stosownej kwoty pieniędzy na dalszy rozwój drużyny. W tym 
samym roku powstało Koło Przyjaciół Harcerstwa. Weszli doń liczni członkowie  
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organizacji sokolej, a w ścisłym zarządzie znaleźli się między innymi zasłużeni jej dzia-
łacze: Franciszek racek, Ludwik Zapalski, Henryk reiman, dr Kazimierz Budzyński, 
inż. Zdzisław Krudzielski i Szymon Starczyński. Pierwszym prezesem wybrano ów-
czesnego proboszcza księdza prałata Stefana Skoczyńskiego – także długoletnie-
go członka i aktywistę Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Wymienionym nietrudno 
było dotrzeć do kierownictw miejscowych zakładów pracy i zaprosić ich przedstawi-
cieli do współpracy bądź niesienia różnorakiej pomocy. 
 Ważnym wydarzeniem stało się założenie w listopadzie 1923 roku drużyny har-
cerzy rzemieślników. Pierwszym jej drużynowym był a. Stocerz. W tym też roku 
pojawiły się: pierwsza drużyna najmłodszych harcerzy – „wilczków”, jak ich wów-
czas nazywano, oraz pierwsza drużyna żeńska składająca się wyłącznie z uczennic 
siedmioklasowej szkoły powszechnej ze śródmieścia. Jej założycielką była słuchaczka 
mysłowickiego seminarium nauczycielskiego druhna emilia Jarosikówna.
 rok 1927 przyniósł kolejny mocny akcent we współpracy zhp – tg Sokół. Jesienią 
zorganizowano przy hufcu oddział Przysposobienia Wojskowego, do którego wstępo-
wali starsi harcerze ochotnicy ze wszystkich miejscowych drużyn. Sali gimnastycznej 
i strzelnicy sportowej użyczyło, oczywiście Towarzystwo. Pierwszymi instruktorami 
także byli jego działacze. W ślad za szkoleniami wojskowymi przyszły pierwsze wy-
jazdy jaworznickich harcerzy na pogranicza rzeczypospolitej – głównie na wschód 
i północny wschód.
 Trzy lata później druh ignacy Banasik zorganizował przy harcerskim hufcu 
amatorskie koło sceniczne, które przygotowało kilka interesujących przedstawień. 
Występy publiczne, z których dochód miał wspierać akcje obozowe, odbywały 
się na scenie Sokoła.
 W roku 1931, dziesięć lat od powstania pierwszej drużyny, w liczącym 123 członków 
jaworznickim hufcu zhp przysposobieniu wojskowemu poddawało się niemal 40 pro-
cent harcerzy. Wówczas szkolenia prowadził już własny, harcerski instruktor, plutonowy 
Wojska Polskiego druh Stanisław Szczygieł, o którym już na tych łamach pisałem.
 Lokalem i sprzętem niezmiennie wspierał harcerzy Sokół. Towarzystwo, a wła-
ściwie istniejące przy nim chór i orkiestra wspomagały też prawdopodobnie hufiec 
instrumentami i nauczycielami muzyki, ale o tym niewiele na razie wiadomo. Może 
z czasem pojawią się zapomniane, zarzucone gdzieś materiały o innych związkach 
obu jaworznickich organizacji?

1  Jaworznicki sport zrodził się w Sokole

 Chociaż Towarzystwo Gimnastyczne Sokół oficjalnie rozpoczęło działalność 
z początkiem roku 1894, to pierwsza grupa gimnastyczna sformowana została do-
piero pięć lat później. Przeszkodami trudnymi do pokonania były zarówno brak 
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jakiejkolwiek bazy do ćwiczeń jak i nieufność miejscowej ludności do publicznego 
demonstrowania „wdzięków”. 
 Dzięki uporowi działaczy, a także ich autorytetowi (wszak byli wśród nich naj-
ważniejsi obywatele Jaworzna i okolicy: dyrektorzy kopalń i banków, nauczyciele, 
księża…, systematycznie przełamywano trudności. Ćwiczeniami obejmowano stop-
niowo coraz szersze kręgi dorosłych entuzjastów, młodzież i dzieci w wieku szkol-
nym. Oprócz gimnastyki przyrządowej i ćwiczeń zbiorowych druhowie coraz częściej, 
wpierw dla uatrakcyjnienia festynów i imprez plenerowych, organizowali zawody 
sportowe. Były to biegi na krótkich dystansach, skoki w dal i wzwyż, rzuty. W roku 
1911 wewnątrz jaworznickiego gniazda sokolego powstały kluby tenisa ziemnego 
i piłki nożnej. Obydwa w maju, w kilkudniowym zaledwie odstępie czasowym.
 To właśnie był początek sportu w naszym mieście.
 Trzy lata później, opierając się w znacznej mierze na członkach towarzystwa, 
emil Dawidowicz tworzyć zaczął samodzielną drużynę piłkarską. W roku 1918 ze-
spól był na tyle mocny organizacyjnie, że mógł przyjąć własny statut i nazwę. Powstało 
Towarzystwo Sportowe Victoria. Działało pod życzliwym patronatem Jaworznickich 
Komunalnych Kopalń Węgla. W jedynej wówczas w ts sekcji piłki nożnej wyróżniali 
się: Wacław Banasik, adolf i Władysław Bemowie, Bolesław Cachulski, emil Dawi-
dowicz, Karol Makowski, adolf i Tadeusz Witosińscy. Mecze rozgrywano na prymi-
tywnym boisku wytyczonym w pobliżu miejsca gdzie dziś stoi hotel Pańska Góra.
 Po jedenastu latach wybudowano nowe boisko wzbogacone w bieżnie, korty teni-
sowe. Niemal lawinowo powstawać zaczęły kolejne sekcje: lekkoatletyczna, kolarska, 
piłki siatkowej, koszykowej, tenisa ziemnego i stołowego. Wyróżniających się zawod-
ników i działaczy było wielu. Trudno ich tutaj wyliczać. Jednak jedną zawodniczkę 
sekcji lekkoatletycznej wspomnę, bo pisałem już o niej jako o intruktorce zhp. Była 
nią Olga Musiał. W roku 1932 pojawiła się na krótko sekcja hokejowa. 
 aż do wybuchu ii wojny światowej wzajemne kontakty między Towarzystwem 
Gimnastycznym Sokół a Towarzystwem Sportowym Victoria były z różnym nasile-
niem skutecznie podtrzymywane. Okupacja przerwała je. Po odzyskaniu wolności 
możliwą okazała się jedyna więź sentymentalno-wspomnieniowa.
 raz wszczepiony przez brać sokolników bakcyl sportowy zaczął się rozwijać 
w sposób tyleż błyskawiczny i niekontrolowany co krótkotrwały. Byli chętni zawod-
nicy, ale zabrakło sponsorów, szkoleniowców. W samym Jaworznie w okresie między-
wojennym powstały i zniknęły kluby piłki nożnej: Górnik (nie miał on nic wspólnego 
z powstałym wiele lat później klubem o tej samej nazwie), Pogoń przy kopalni Sobieski, 
Sparta na robaku, Orkan na Starej Hucie, Orzeł związany ze środowiskiem kolejarzy, 
Wisła na Pechniku. Nawet tak zdawałoby się niesportowe środowisko jak staroza-
konni powołało i przez trzy lata z okładem utrzymywało klub Barkochba. inicjatorami 
byli: Bolesław Bogler i Dawid Uszbach. 
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 Bardzo podobnie rozwijała się sytuacja w Szczakowej. Gniazdo tg Sokół postało 
tu co prawda dopiero w roku 1910 (próby powołania podejmowano już dwa lata 
wcześniej jednak bez większego powodzenia), ale mieszkańcy mieli wspaniałe okazje 
oglądania ćwiczących druhów na swym terenie już od roku 1901. Tu bowiem organi-
zowano zloty sokolstwa dla gniazd z sąsiednich zaborów i tu mieszkali liczni działa-
cze gniazda jaworznickiego. Tutaj również uprawiano, prócz gimnastyki i grupowych 
ćwiczeń z lancami i maczugami, lekkoatletykę. rozbudzanie zainteresowań sportem 
doprowadziło do powstania kilku klubików piłki nożnej. Były wśród nich: Kartagina, 
Revia i Sparta. Dzięki nim mogła w lipcu 1923 roku zaistnieć Szczakowianka posia-
dająca wpierw wyłącznie sekcję piłki nożnej. Sekcje: lekkoatletyczna, piłki siatkowej 
i koszykowej utworzono nieco później. Po ii wojnie światowej, dzięki wybudowaniu 
otwartego basenu kąpielowego, Szczakowianka budziła zrozumiałe zainteresowanie 
sąsiednich miejscowości. 
 Związki z Towarzystwem Gimnastycznym Sokół w Jaworznie odnaleźć moż-
na w nieistniejącym od lat Klubie Sportowym Azotania. W tym jednak przypadku 
oddziaływanie odbywało się bardziej za pośrednictwem kadry kierowniczej fabryki. 
Oficjalnie klub powstał w roku 1926 (niektórzy utrzymują, że rok później) z jedną 
sekcją piłki nożnej. Ciekawostką jest fakt, że klub ten zarabiał na siebie początkowo 
dzięki organizowanym przez tamtejszy teatr amatorski spektaklom. Bardzo szybko, 
bo już w roku 1931, klub dysponował boiskiem do piłki nożnej, do siatkówki, kręgiel-
nią, kortami tenisowymi – betonowym przy boisku i ceglastym w pobliskim lesie). 
ks Azotania była też posiadaczem jedynego w okolicy toru przeszkód dla… koni. 
Hippicznego, a nim wybuchła wojna klub powołał jeszcze sekcje: lekkoatletyczną, 
kolarską i łyżwiarską.
 i pomyśleć, że 70 lat wcześniej przeciętny jaworznianin o sporcie nie miał bla-
dego pojęcia!
 
1  „…Ogrom nędzy tutejszej wioski…”

 Pod koniec stycznia 1938 roku do zarządu gminy w Dąbrowie trafiło pismo gru-
py miejscowych bezrobotnych mieszkańców z prośbą o pomoc. Przyjrzyjmy się jego 
treści, przytaczam prawie cały zapis wiernie, wraz z błędami, za oryginałem:

„Jak wszystkim wiadomo, od kilku lat Towarzystwo Kopalń 
Sosnowieckich pobiera piasek na tak zwaną podsadzkę na terenie 
naszem. Dzięki przeoczeniu czy też zaniedbaniu tej sprawy przez 
ówczesny zarząd gminny pracują tam ludzie z powiatu Będzińskiego, 
a tymczasem ludzie miejscowi w tak dużej ilości są bezrobotnymi. 
Byliśmy kilkanaście razy w tej sprawie u pana Starosty powiatowego 
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i sprawa ta wyglądała 
tak dobrze, że referent 
bezpieczeństwa 
powiatu i komisarz 
Wojewódzki który 
nam oświadczył, 
że Towarzystwo 
Sosnowieckie zgadza 
się na zatrudnienie 
połowy załogi ludzi 
z Dąbrowy, jednak obecnie stanęło wszystko na martwym punkcie.
 Twierdzimy, że wszystkim obywatelom leży dobro wsi Dąbrowa 
na sercu i zatrudnienie tych ludzi gnębionych falą kryzysu. Przeto 
prosimy Szanowną Radę Gromadzką o pomożenie nam i wysłanie 
nam ze swego stanowiska odpowiedniego memorjału na ręce pana 
starosty Powiatowego w Chrzanowie. Sądząc, że te parę słów 
prośby naszej znajdzie odzew u Szanownej Rady Gromadzkiej 
i ku wielkiemu zadowoleniu bezrobotnych przychylnie zostanie 
załatwioną, za co z góry dziękujemy”.

 Szanowna rada prośbę, wspartą stosowną uchwałą, do Chrzanowa przesłała. Pismo 
bezrobotnych wywołało ożywioną dyskusję radnych. Jeden z nich stwierdził wprost: 

„sprawa piaskowni jest krzywdzącą tutejszych bezrobotnych albowiem 
bezrobotni z tutejszej wioski zatrudnieni przez Fundusz Pracy przy 
budowie kolei Szczakowa-Bukowno z chwilą przestąpienia granicy 
powiatu Chrzanowskiego zostali natychmiast z pracy zwolnieni 
zaś pracę objęli robotnicy powiatu Będzińskiego jako na ich terenie. 
Zaś na terenie Dąbrowy pracują robotnicy powiatu Będzińskiego 
odbierając zarobek tutejszym bezrobotnym i ich rodzinom”.

Bezrobocie mocno doskwierało dąbrowianom. Jedyny większy zakład przemysłowy – 
miejscowa huta szkła – od kilku już lat borykał się z problemami finansowymi. Huta 
zalegała między innymi z opłatami za pozyskiwany na miejscu surowiec (piasek). 
rok wcześniej brak owych kwot w budżecie gminnym doprowadził do konfliktu 
z zarządem firmy. Sprawa stanęła na ostrzu noża. Gmina groziła skierowaniem spra-
wy do sądu. Po interwencji starostwa zdecydowano o polubownym jej rozwiązaniu. 
Niestety, nie wiemy jak ostatecznie spór został rozwiązany. Faktem udokumentowa-
nym natomiast jest, że już w lipcu 1937 roku zapadła na posiedzeniu rady Gromadzkiej 
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decyzja o zorganizowaniu dostaw piasku do huty. Zaproponowano wstępnie cenę 75 zło-
tych za każde 10 ton. Wyłoniono też dwuosobową delegację do prowadzenia negocjacji 
z kierownictwem zakładu w sprawie ostatecznego jej ustalenia. Delegaci zostali upo-
ważnieni do obniżenia ceny mając jednak na uwadze ażeby nie była zbyt niska.
 Dwa miesiące później rada przyjęła uchwałę o zatrudnieniu siedmiu osób do wy-
dobycia i załadunku surowca: dwóch dziewcząt, czterech chłopców i jednego ro-
botnika nadzorującego prace. Zarobki oszałamiające nie były. Po 2,50 zł za dniówkę 
otrzymywały dziewczęta; 3,30 chłopcy; 4,30 dozorca. Ze stawek tych potrącano 
po 30 groszy na ubezpieczenie.
 Jak wiele wagi przywiązywano do każdego miejsca pracy najlepiej świadczy 
fakt, że wójtowi za szczególne zaangażowanie w powyższą sprawę rada Gro-
madzka przyznała z końcem roku budżetowego specjalną premię w wysokości 
120 złotych.
 Jednak nie pomogło nic, ani wysiłki radnych i wójta, ani kierownictwa huty. 
Zakład stanął. Pojawiły się jeszcze jakieś sugestie, że może dałoby się go urato-
wać, gdyby stworzono warunki rozbudowy i unowocześnienia. Władze Dąbrowy 
nie przegapiły tej szansy. Na specjalnie zwołanym posiedzeniu rady Gromadzkiej 
w dniu 8 lutego 1938 roku przyjęto uchwałę, w której czytamy: 

…rozumiejąc jak wielką jest sprawa zastawienia Huty dla tutejszej 
ludności nękanej bezrobociem uchwaliła (Rada Gromadzka; 
przyp. B.Dc) jednogłośnie wysłać delegację do Warszawy 
celu przedstawienia ogromu nędzy tutejszej ludności.

1  O wpływie plag na kulturę… ( Jaworzna)

 Nadchodziła wiosna 1846 roku, kiedy u granic Jaworzna, przy wszystkich dro-
gach dojazdowych, pojawiły się groźne w treści ostrzeżenia: epidemia cholery. 
Wygłodzona skutkiem kolejnych lat wielkiego nieurodzaju, będącego efektem 
kilku kolejnych letnich susz i mroźnych a bezśnieżnych zim, ludność była szcze-
gólnie podatna na choroby. atak cholery był niespotykany. Fatalne warunki hi-
gieniczne w chałupach i kopalniach wyjątkowo sprzyjały rozszerzaniu się epidemii. 
Zwłoki zmarłych, często w stanie rozkładu, wciągano na specjalny wóz za pomocą 
lin zakończonych metalowymi hakami. aby tylko uniknąć bezpośredniego kontaktu. 
W ciągu niespełna trzech lat Jaworzno straciło więcej niż połowę ludności. Pozostały 
w okolicy trzy cmentarze choleryczne. „Cholerne” – mówili miejscowi.
 W kościele św. Wojciecha pojawiła się tablica pamiątkowa poświęcona kontro-
lerowi C.K. Urzędu Górniczego – Teodorowi Witkowskiemu, który narażając życie 
usiłował organizować roboty publiczne i na różne sposoby pomagać mieszkańcom 



179

w owych tragicznych czasach. i jego choroba, a w końcu i śmierć dosięgły. Wdzięczni 
mieszkańcy, doceniając ofiarność dobroczyńcy, ufundowali epitafium.
 Kto z dzisiaj żyjących jaworznian wie co stało się z tablicą po rozbiórce starego 
kościoła, a co z zapomnianymi cmentarzami? Na największym z nich (przy ulicy 
Kruczej), jeszcze po ii wojnie światowej mieszkańcy pobliskich domów palili świece 
w dniu Wszystkich Świętych. rychło jednak furmani handlujący na własny rachu-
nek piaskiem budowlanym rozkopali go zupełnie. resztki spróchniałych trumien 
i rozrzucone kości wyzierały z piasku przekopanej wydmy przez kilka kolejnych lat. 
runął też drewniany krzyż posadowiony niegdyś na środku cmentarza. Dowody de-
wastacji ukryto ostatecznie dzieląc teren na działki budowlane. Dziś stoją tam wcale 
sympatyczne domki. Dwa pozostałe „cholerne” zniknęły bez śladu. 
 Był lipiec 1874 roku. W Jaworznie zbuntowali się wozacy. Doszło do areszto-
wań. Dziwnym zbiegiem okoliczności w tym samym czasie wybuchł pożar w zabu-
dowaniach dworskich leżących w miejscu, gdzie dziś rośnie gmach nowej biblioteki. 
Płonęły kolejno: wypełniona świeżo zwiezionym z pól zbożem stodoła, zabudowa-
nia gospodarskie, wreszcie sam dwór. Wkrótce ogień pojawił się także wśród oko-
licznych chałup. Do końca miesiąca poszło z dymem 305 drewnianych obiektów, 
w tym 142 mieszkalnych. Bez dachu nad głową zostało ponad tysiąc osób. Pogo-
rzelcy rozpaczliwie potrzebowali pomocy. W tym finansowej. Szukali pracy. Drgnę-
ło coś w przemyśle. Niezbędnymi stali się fachowcy, których na miejscu nie było. 
Napłynęła zatem fala imigrantów. Przywieźli nieznane w Jaworznie obyczaje i upodo-
bania. integrowali się wolno, skutecznie izolowani przez tubylców. Przybysze z odle-
głych stron zakładali przedziwne stowarzyszenia, zagospodarowywali wolny od pracy 
czas. To wraz z nimi pojawiły się chóry, orkiestry i amatorskie teatry. Zgoła innym 
efektem gigantycznego pożaru było zjawisko wznoszenia budynków murowanych. 
Niewielkich domków prywatnych i dużych, należących do przedsiębiorstw. Pojawiły 
się też całe nieźle zaprojektowane kolonie. Miejscowe wapienie dolomityczne i do-
lomity znalazły się w powszechnym użyciu. W krajobrazie pojawiły się liczne piece 
polowe i stacjonarne do wypalania wapna.
 Nadeszła i wojna światowa. Wraz z nią do Jaworzna dotarła nieznana tu wcześniej 
fala terroru. Terroru stosowanego przez komendanta wojennego i jego ludzi głów-
nie wobec robotników kopalnianych. Powoływanie kolejnych roczników mężczyzn 
do służby wojskowej prowadziło do wzmożonego zatrudniania kobiet i młodocia-
nych do prac wcześniej wykonywanych wyłącznie przez mężczyzn. Także pod ziemią.  
Takie pogorszenie warunków życia zaowocowało rychło radykalizacją nastrojów w spo-
łeczeństwie. Powstawały jak grzyby po deszczu nowe organizacje związkowe i polityczne. 
W niedalekiej przyszłości przyniesie to efekty w postaci podwyższenia minimalnych 
płac i poprawą warunków socjalnych w zakładach pracy. Pojawią się też zjawiska nie-
korzystne i niespotykane tu w takiej skali – napady na sklepy żydowskie i rabunki.
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 ii wojna światowa przyniosła nowe, nadzwyczajne w historii miasta zjawiska. 
Z jednej strony niespotykane poniżenie i eksterminacja miejscowej ludności, dewa-
stacja obiektów kultury bądź zmiana charakteru ich używalności (przypomnijmy, 
że zniszczeniu na polecenie władz okupacyjnych uległy nieliczne pomniki: X. Stoja-
łowskiego w centrum, Grunwaldzki i Kościuszki w Szczakowej, liczne drobne sym-
bole polskości bądź jedynie wolności, szkoły zamieniono na stalagi, koszary itp.), 
z drugiej zaplanowana w dużej perspektywie czasowej rozbudowa istniejącego prze-
mysłu i towarzyszącej jej infrastruktury. Część tych planów, po pewnych modyfika-
cjach, zrealizowana została wiele lat po zakończeniu wojny.
 Lata współczesnej nam transformacji ustrojowej to jeszcze inne doświadczenia. 
Zarówno korzystne jak i bardzo złe. Zbyt świeże to jeszcze, by kusić się na oceny, 
ale są zjawiska, które w cywilizowanym świecie nie powinny mieć miejsca. Prze-
kornie zapytam – cóż wart byłby Paryż bez tysięcy tablic pamiątkowych poświęco-
nych najprzeróżniejszym zjawiskom i ludziom niekoniecznie z Francją związanym 
(w tym Polakom!), bez pomników bardzo kontrowersyjnych postaci i bez obiektów 
architektonicznych o bardziej niż ponurej sławie? Dopiero razem wszystkie one dają 
świadectwo historyczne.
 a cóż my robimy? Spróbujcie odnaleźć na pięknie odnawianych ścianach obiektów 
użyteczności publicznej istniejące tam jeszcze niedawno skromne tabliczki informu-
jące o istniejących przed laty organizacjach młodzieżowych. Ze świeżo wyremonto-
wanego budynku głównym poczty zniknęła nawet tablica poświęcona okrągłej rocznicy 
powstania poczty na ziemiach polskich. Też się źle kojarzyła?

1  Jaworzno głodujące (przekornie przed nadchodzącymi świętami)

 Czy człowiek może jeść słomę, żołędzie, drewno? To retoryczne pytanie. Nasi 
pradziadowie i dziadowie nie mieli wątpliwości. Moi na przykład. Powtarzali bardzo 
często, że jak głód człowieka przyciśnie – zje wszystko. 
 Bez sięgania do czasów rzeczywiście zamierzchłych, można – opierając się na po-
twierdzonych dokumentami relacjach – napisać, że w ostatnich dwustu latach (do-
dajmy: latach na ogół intensywnego w naszych okolicach rozwoju przemysłu) klęska 
głodu dotykała jaworznian wielokrotnie. Trzy razy srodze. Pierwszy raz podczas epi-
demii cholery, o której pisałem wcześniej. Drugi raz pod koniec i wojny światowej. 
Ostatni – w latach ii wojny. Oczywiście, zjawisko miało zasięg znacznie szerszy 
niż lokalny, ale nas interesuje Jaworzno właśnie. 
 Lata poprzedzające nadejście cholery były wyjątkowo nieurodzajne. Następują-
ce po sobie kilkakrotnie susze i bezśnieżne, mroźne zimy doprowadziły do niewy-
obrażalnego spadku plonów, a w konsekwencji także hodowli. Ludzie zjadali do-
słownie wszystko. W gospodarstwach domowych nie było odpadków! Na potrawy 
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przerabiano obierki ziemniaków i owoców poddając je uprzednio suszeniu, mieleniu 
w żarnach bądź tłuczeniu w moździerzach. Z otrzymanego proszku, po wsypaniu 
na osolony wrzątek, otrzymywano gotową do spożycia brunatną breję zwaną gramką. 
Częściej wykorzystywano go do wyrabiania placków pieczonych bez tłuszczu bez-
pośrednio na blasze kuchennego pieca. W owych tragicznych czasach do ciężkiej 
fizycznej pracy szli jaworznianie niosąc z sobą zapas tylko takich placków, a dniówka 
w hucie czy kopalni nie trwała 8 godzin, a 12–14. Głodujący bez wahania decydowali 
się spożywać jarzyny przemarznięte, a nawet zgniłe.
 Sięgano do zbiorników wodnych po kłącza grążeli. Suszono, prażono i dodawa-
no do innych produktów owoce czeremchy, żołędzie dębów, nasiona traw: drżączki, 
owsa głuchego i innych. Dzieciarnia uzupełniała dietę liśćmi szczawiu, szczawiku 
zwanego zajęczym, dnami koszyczków kwiatowych dziewięćsiłów (dziś pod ścisłą 
ochroną). Nagminnie objadano się owocami dziko rosnących drzew owocowych 
i krzewów nie czekając aż dojrzeją.
 Nie inaczej zgoła działo się podczas i wojny światowej. Szczególnie w dwu ostat-
nich latach. Tyle, że społeczeństwo było już lepiej przygotowane. Mimo oporu 
właścicieli zakładów pracy i niewyobrażalnych dziś represji stosowanych przez ko-
misarycznych zarządców miasta, zorganizowani pracownicy potrafili skutecznie 
wymusić pomoc. Powstające przy kopalniach i fabrykach spółdzielnie handlowe 
(konsumy), były w stanie łagodzić niedobory żywności. Dla przykładu: w piekar-
niach będących ich własnością wprowadzały sposobem nakazowym „wzbogacanie” 
mąki plewami. W gospodarstwach domowych pomysłowość domowników szła jesz-
cze dalej. Żarna, będące wówczas w posiadaniu każdej rodziny posiadającej bodaj 
spłachetek ziemi, pozwalały rozetrzeć ziarna zbóż, z których raczej mąki się nie robi 
(jęczmień, owies), podziurawionego przez robactwo grochu, wreszcie zwyczajną sło-
mę pociętą wpierw na sieczkę. i z takich „piekielnych mieszanek” wypiekano chleb.
 To wtedy Jaworznickie Gwarectwo Węglowe i cementownia Szczakowa wprowa-
dziły do obiegu, znany dzisiejszym kolekcjonerom, „pieniądz zastępczy” – szklane i me-
talowe krążki z nazwą produktu, na który mogły być wymieniane w przyzakładowych 
konsumach. Była to zwyczajna reglamentacja towarów, zła, zacinająca się dystrybu-
cja, przez cały czas istnienia oprotestowywana przez zmuszonych do korzystania 
z niej ludzi. Pozwalała jednak w pewnym zakresie łagodzić niedobory żywności.
 Głód w znacznej mierze był konsekwencją oderwania od pracy setek tysięcy męż-
czyzn i skierowania ich na fronty wojny. Tu, w gospodarstwach domowych, w prze-
myśle, zastępować ich musiały kobiety. i zastępowały nawet pod ziemią! Nikt wtedy 
nie zawracał sobie głowy pytaniami w rodzaju: podołają pchaniu wózków z węglem 
czy nie? Są ciężarne czy nie są? Były potrzebne ręce do pracy więc przyjmowano. Po pew-
nym czasie zrezygnowano z zatrudniania kobiet w podziemnym transporcie. Powód 
był prozaiczny – wraz z urobkiem wyjeżdżały na powierzchnię martwe noworodki! 
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 Głód zmuszał do nielegalnego handlu. 
Do uprawiania kontrabandy u zachodniej granicy 
Jaworzna. rozwinęła się ona tak dalece, że jesz-
cze po ii wojnie światowej – co doskonale znam 
z autopsji – o żyjących uczestniczkach owego 
procederu mówiło się w okolicy: „baba z Prus”.
 ii wojna światowa przyniosła w nasze strony 
trzecią i, miejmy nadzieję, ostatnią dotkliwą falę 
głodu. Pierwsze jej znamiona pojawiły się tuż po 
kampanii wrześniowej. Potem jakby sytuacja się 
unormowała. W kolejnych latach okupacji było już tylko gorzej. Władze niemieckie 
wprowadziły reglamentację żywności i przestrzegały jej zasad z żelazną konsekwencją. 
Za nieprzestrzeganie można było łatwo trafić do jednego z licznych więzień, a nawet 
obozów koncentracyjnych. Liczne są w Jaworznie przykłady takich działań, ale na-
wet owe drastyczne rozwiązania nie były w stanie powstrzymać zjawiska masowych 
poszukiwań ratunku przed głodem – nielegalnego handlu towarami spożywczymi. 
Podobnie, jak nie były w stanie skutecznie zniechęcić do posiadania żaren restrykcyjne 
zarządzenia. Wraz ze wspomnianą falą głodu dotarły kolejne pionierskie sposoby jego 
ograniczania: słynne niemieckie „ersatze” – ordynarne podróby produktów żywno-
ściowych. Wśród nich ten podstawowy – chleb. Nakazem wprowadzono do receptury 
dodawanie mączki z drewna drzew liściastych.
 Jak wynika z przytoczonych wyżej przykładów – postęp w walce z głodem jest 
zjawiskiem dostrzegalnym (choć niekoniecznie pożądanym).

1  Dlaczego właśnie Azot?

 Dziewięćdziesiąta rocznica powstania Zakładów Chemicznych Organika–Azot s.a. 
jest wystarczająco dobrym pretekstem do podjęcia próby odpowiedzenia na zawarte 
w tytule pytanie. 
 idea wybudowania fabryki 
chemicznej w okolicy Jaworzna 
zrodziła się najprawdopodob-
niej jeszcze przed wybuchem 
i wojny światowej. Jej autorami 
byli trzej naukowcy i dyrektor 
Banku Krajowego. Potwierdza-
ją to najstarsze istniejące doku-
menty. Jednym z nich jest akt 
notarialny w sprawie zakupu 
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gruntów od Zofii i Michała rumianów podpisany w czerwcu roku 1914 w imieniu 
Komitetu Założycieli Towarzystwa akcyjnego azot z siedzibą w Krakowie przez 
reprezentantów tegoż: prof. Stef. Ossowskiego, prof. al. rotherta i księcia Fr. ra-
dziwiłła. Drugim skrypt dłużny z lipca 1914 roku w sprawie udzielenia pożyczki 
Marii i Kazimierzowi Soborom przez wspomniany wcześniej Komitet.
 Wybuch wojny i związane z tym różnorakie perturbacje opóźniły budowę fa-
bryki. Za faktyczną datę jej powstania należałoby uznać dzień 21 grudnia 1916 roku, 
kiedy to wybrany został „Komitet Budowy” składający się z trzech osób: Pana Wi-
ceprezydenta Radcę Dworu Józefa Sarego, Pana Profesora Ignacego Mościckiego i Pana 
Profesora Dra Stefana Ossowskiego. W tym samym dniu komitet ów otrzymał upo-
ważnienie do budowy oraz zorganizowania biur i przyjęcie personelu.
 O miejscu lokalizacji zakładu zadecydowały cztery czynniki: łatwy dostęp do źró-
deł energii (węgiel, prąd elektryczny) i wody (potok Wąwolnica), znaczna ilość wol-
nych rąk do pracy w mieście i najbliższej okolicy, niska cena gruntów (pastwiska 
i podmokłe nieużytki) oraz bliskość linii kolejowej. 
 Prace rozpoczęto już z początkiem roku 1917. Jeszcze w tym samym roku udało 
się otrzymać pierwsze litry kwasu azotowego dzięki wykorzystaniu oryginalnej me-
tody opracowanej na uniwersytecie we Fryburgu przez prof. ignacego Mościckiego. 
Kwas był surowcem wyjściowym do produkcji saletry sodowej – pierwszego polskiego 
nawozu sztucznego. Z rozkręceniem produkcji na szerszą skalę były trudności. Meto-
da była nowatorska i wymagała nowych urządzeń, a inicjatorzy dysponowali aparaturą 
nie dość, że niedostosowaną, to na dodatek pochodzącą aż z trzech różnych krajów: 
Szwajcarii, Niemiec i Czech. Faktem jest, że zakładaną zdolność fabryka osiągnęła 
dopiero w roku 1921. Niemal równocześnie pojawił się nowy, o wiele poważniejszy 
problem – wraz z przyłączeniem do Polski Górnego Śląska otrzymała ona wzniesio-
ną w Chorzowie przez Niemców wielką i wspaniale prowadzoną konkurencyjną Fa-
brykę Nawozów Sztucznych. Nasi chemicy, a wśród nich także prof. ignacy Mościcki, 
nie mogli dopuścić do ziszczenia się niemieckich przewidywań, że Polacy nie podo-
łają nowoczesnej technologii. W Chorzowie osiągnięto pełny sukces, ale dla jaworz-
nickiego „azotu” oznaczał on zmianę profilu produkcji. Wykorzystując istniejące 
instalacje, pod osobistym nadzorem Mościckiego rozpoczęto wytwarzanie związków 
cyjanowych: cyjanki potasu, wapnia i sodu, cyjanowodór oraz żelazocyjanki. i tu sko-
rzystano z patentów profesora. efekty okazały się nad podziw dobre. Dla przykładu 
tylko eksportowana część żelazocyjanku potasu stanowiła jedną czwartą całej euro-
pejskiej produkcji tej substancji. Mimo koniecznego odejścia od wytwarzania związ-
ków azotowych słowo „azot” w nazwie fabryki postanowiono zachować.
 W oparciu o związki cyjanowe rozpoczęto produkcję pierwszych preparatów 
ochrony roślin uprawnych (np. Cyjanofum). Wkrótce, w 1928 roku, ofertę tę wzbo-
gacono o preparaty miedziowe i arsenowe, ale wszystkie one nadal stanowiły tylko 
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drugoplanową część produkcji. Produktami podstawowymi pozostawały związki cy-
janowe i od roku 1925 potaż żrący. 
 Lata 1929–1933 przyniosły fabryce głęboki kryzys, niemal upadek. Dzięki Ban-
kowi Gospodarstwa Krajowego, a potem wspominanej wcześniej Fabryce Związków 
azotowych w Chorzowie udało się ją uratować. W roku 1931 firma zmienia statut 
i nazwę. Od tej pory mamy do czynienia ze Spółką akcyjną Azot, której celem jest 
prowadzenie fabryk chemicznych oraz handel przetworami chemicznymi. Być może wraz 
ze statutem pojawiło się znane nam logo fabryki ale nie jest to takie pewne. Ponowny 
rozkwit „azotu” nastąpił wraz z objęciem stanowiska dyrektora przez inżyniera Lu-
dwika Brzozowskiego – nadzwyczaj utalentowanego chemika i organizatora. Praw-
dopodobnie to on stoi za pomysłem opracowania znaku fabrycznego. 
 Najstarsze z posiadanych przez Muzeum Miasta Jaworzna pism reklamowych 
„azotu” pochodzą z roku 1935 i tam też widnieją pierwsze przedstawienia znanego 
jaworznianom nietoperza. Jak widać na załączonych kopiach, ówczesne logo różni 
się znacznie od współczesnego. Zamiast laurowego wieńca widzimy zwyczajny otok, 
nad gackiem umieszczono pierwsze litery spółki s.a., zaś pod nim słowo „azot”. 
Obecnie używany znak firmowy powstał już po ii wojnie światowej.
 
1  Druhny sanitariuszki…

 Zdarza się, że w ręce piszącego o przeszłości wpadają ciekawe dokumenty na za-
sadzie absolutnego przypadku. Poszukuje czegoś zupełnie innego, rozmawia ze świad-
kami innych wydarzeń, aż tu przed oczami pojawia się to nieoczekiwane „coś…”
 Tak jest i tym razem. Oto leży przede mną stary zeszyt z pożółkłymi kartka-
mi, w twardych, czarnych okładkach. Ze stu jego stronic zapisanych jest zaledwie 
trzydzieści kilka. Dwa różne charaktery pisma. Jeden z nich należy z pewnością 
do śp. Druhny Olgi Musiałówny.
 Zeszyt, to Księga hufca, czyli protokólarz posiedzeń rady Hufca (dodajmy: żeń-
skiego) Związku Harcerstwa Polskiego w Jaworznie z ostatnich lat ii rzeczpospolitej. 
Zapisy ograniczone są skrajnymi datami: 17 września 1936 roku – 7 lutego 1939 roku.
 Protokoły, choć wyjątkowo lakoniczne w treści, dają wyobrażenie o ówczesnej 
organizacji pracy żeńskich drużyn harcerskich i zuchowych. i jeszcze coś. analizu-
jąc zapisy, zauważam wreszcie to, co zwykle umykało mojej uwadze podczas wysłu-
chiwania ustnych relacji szeregowych niegdyś członków organizacji – zdecydowana 
większość programów działania narzucana była odgórnie. Spostrzeżenie to pomaga, 
przynajmniej w wyobraźni, odtworzyć ówczesną atmosferę polityczną kraju, dostrzec 
jego problemy narodowościowe, społeczne. i już nie dziwią umieszczane w planach 
pracy „tamtych” drużyn, powtarzające się zadania: przygotowania do uroczystych 
obchodów rocznicy śmierci marszałka J. Piłsudskiego, przygotowania do święta (!) 
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przekazania broni dla armii, uczestnictwo w tygodniu Ligi Przeciwlotniczej i Prze-
ciwgazowej, uczestnictwo w święcie poświęcenia sztandaru Związku Byłych Ochot-
ników armii Polskiej itp.
 Letnie obozy i kolonie lokowane na Huculszczyźnie i Łemkowszczyźnie, oprócz 
oczywistych funkcji wypoczynkowych i krajoznawczych, miały jeszcze cel nadrzędny 
– „przeciwdziałanie propagandzie rusko-ukraińskiej”. Musimy (jak to ujęła w jed-
nym z wystąpień na posiedzeniu Rady Hufca przedstawicielka krakowskiej Komendy 
Chorągwi) zdobywać Polskę dla Polski. a więc coś się działo na tamtych ziemiach? 
Coś, czemu trzeba się było przeciwstawiać nie siłami pojedynczych drużyn, czy na-
wet hufców, ale całych chorągwi?
 W dniach poprzedzających święta Bożego Narodzenia druhny rokrocznie organi-
zowały „wenty”. Dziś słowo to wyszło z użycia, a oznaczało rodzaj kiermaszu, na któ-
rym sprzedawano zebrane wcześniej fanty, przeznaczając uzyskane pieniądze na pomoc 
ubogim. Dla biednych dzieci druhny przygotowywały paczki z żywnością i odzieżą. 
 Podczas analizy zapisów 
w Księdze hufca, najbardziej 
uderza przywiązywanie nad-
zwyczajnej uwagi do szkoleń 
samarytańskich (dziś powie-
dzielibyśmy – ratownictwa me-
dycznego), szkoleń z zakresu 
obrony przeciwgazowej i w ogó-
le przysposobienia do obrony 
kraju. Zadaniom tym podpo-
rządkowano zdobywanie specjalnych uprawnień na kursach instruktorskich dla ka-
dry i sprawności harcerskich dla zwyczajnych członkiń. Ba, powołano nawet spe-
cjalistyczną drużynę przysposobienia do obrony kraju składającą się z drużynowych, 
zastępowych i niektórych (ma się rozumieć, przeszkolonych) starszych dziewcząt 
z istniejących już grup organizacyjnych. Niezależnie od tego każda drużyna zobowią-
zana została do powołania specjalistycznego zastępu. Dyscyplina, solidność, metodyka 
pracy – to hasła przewijające się podczas każdej niemal narady. Prawie jak w wojsku!
 akcja obozowa w roku 1938 zaplanowana została tak, aby w miejscowościach, 
gdzie organizowano obozy przeszkolić przynajmniej po jednej z tamtejszych dziew-
cząt w zakresie wiedzy samarytańskiej. Jesienią tegoż roku powołano w hufcu druży-
nę „Pogotowia” złożoną z 25 osób – dziewcząt w wieku powyżej 16 lat. Pięć spośród 
nich, dysponujących czasem, zgłoszono do „służby Polsce” na Zaolziu.
 Czy druhny samarytanki (sanitariuszki) miały świadomość na wypadek jakiej 
wojny je przygotowywano? Druhna Olga Musiał – sekretarz wspomnianej rady 
Hufca z pewnością nie, albowiem zmarła w roku 1940 pod innym już nazwiskiem,  
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nazwiskiem poślubionego przed dwoma laty męża. Może kiedyś ktoś zechce o niej 
skreślić więcej słów. Była kobietą nietuzinkową. Dość wspomnieć, że posiadała 
między innymi uprawnienia sędziego piłkarskiego w piłce nożnej! Czy sędziowała 
mecze Victorii?
 Księgę hufca przechowała do dziś jej najbliższa rodzina.

1  Dopiero wnuk doceni

 Leśnik – to dziwny zawód. Człowiek przepracuje i pół wieku, a efektów pracy 
ciągle jeszcze nie widać. Tak naprawdę ocenić je może dopiero trzecie pokolenie, 
czyli… wnuki. Jeszcze dogłębniej i sprawiedliwiej uczynią to prawnuki.
 Lasy oglądane dziś w granicach naszego miasta to efekt pracy leśników na prze-
strzeni około dwustu lat. Pierwotne lasy, podobne drzewostanem do obecnych – tych 
rosnących w okolicach Krzeszowic, padły tu jeszcze w średniowieczu. Pozostały 
z nich resztki mało przydatne dla celów gospodarczych w miejscach bagnistych bądź 
piaszczystych. 
 W biskupim spisie inwentarza wsi Jeleń z 1668 roku w pozycji „lasy” znajdujemy: 

takich jest dwa: 1) w Czarnych Krzakach mały, olszyna dobra, wzdłuż 
i wszerz staje 2, 2) Belnik – sosnowy, młodociany, wzdłuż staj 6, 
a wszerz staj 4.

W sporządzonym dla biskupa Lipskiego spisie inwentarza klucza sławkowskiego 
w 1746 roku, możemy przeczytać o lasach w Jaworznie, że …przed kilkunastu laty 
trzecią prawie częścią wycięte na sprzężaje poddanym, resztę ogień wypalił. Nie lepsze 
oceny zadrzewienia podają autorzy cywilno-wojskowej komisji województwa kra-
kowskiego z lat 1790–1791. Przy Ciężkowicach notują: 

lasu niewiele (…) sosnowy tylko na bagnach, na mchach białych, 
do budownictwa niezdatny. Przy Jeleniu: lasu bardzo mało 
(…) sosnowego, na żaden materiał niezdatny, bo mały i krzywy. 
Odnośnie Szczakowej piszą: lasów o tej wsi mało i to takowy, 
do budynku nie jest, tylko na poprawę cokolwiek zdatny.

 Kolejne lata przynoszą już tylko pogorszenie sytuacji. Już na początku funk-
cjonowania Wolnego Miasta Krakowa, kiedy to, zainteresowany stanem zakładów 
przemysłowych znajdujących się na jego terenie prezes senatu rządzącego hrabia 
aleksander Wodzicki, osobiście zapoznał się z jaworznicką okolicą. Sytuacja w jego 
relacji wyglądała tak: 
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Nagie wzgórki bez drzewa, głodna postać kraju, bo mało co zboża 
rodzi, koni nie ma dla niedostatku dobrego siana, a dla lotnych piasków, 
któremi trawy bywają zasypane…

Nic dziwnego, że po zarysowaniu takiego obrazu Senat zaczął pracować nad sposo-
bami naprawy stanu lasów. W oparciu o cesarskie ustawy, władze leśne rzeczypospo-
litej Krakowskiej wydały 30 czerwca 1829 roku Ordynację leśną dla państwa Jaworzno. 
W skład tego „państwa” wchodziły: Jaworzno wraz z Podłężem, Jeleń, Byczyna z Je-
ziorkami, Szczakowa, Długoszyn, Dąbrowa z Jęzorem, Ciężkowice, Luszowice, Góry 
Luszowskie razem z Sierszą. Nie miejsce tu dla prezentowania całej treści ordynacji, 
dość jednak nadmienić, że precyzyjnie ustalała ona zarówno obowiązki służb leśnych, 
jak też prawa i obowiązki użytkowników. 
 Nowe prawo przerwało niebezpieczny ciąg degradacji obszarów leśnych. Opi-
su konfliktów, które przy wprowadzaniu twardych reguł postępowania wybuchały 
raz po raz między leśnikami a mieszkańcami, starczyłoby na opasły tom albo i wię-
cej. Pierwsi „dokręcali śrubę”, a drudzy za wszelką cenę szukali sposobów obejścia 
nowego prawa.
 Prawdziwy skok w pomnażaniu zasobów leśnych nastąpił z chwilą wykupu pól 
górniczych w rejonie Jaworzna przez „spółkę Gutmanów”. Powołane przez nią Ja-
worznickie Gwarectwo Kopalń Węgla stworzyło własne nadleśnictwo. Posiadłości 
jgkw były dość rozległe. Składały się na nie nie tylko tereny eksploatacji kopalin, 
ale też lasy, łąki, „role”, pastwiska oraz nieużytki. Spółka, prowadząc racjonalną go-
spodarkę, chciała mieć własne, tańsze od sprowadzanego z odleglejszych stron, drew-
no. ruszyła prawdziwa hodowla lasu. Zatrudniono wykształconych w najlepszych 
wówczas uczelniach cesarstwa fachowców. Dostosowano też do potrzeb nowoczesnej 
gospodarki leśnej strukturę organizacyjną nadleśnictwa. 
 Wśród pierwszych leśników zatrudnianych przez Gutmanów znalazł się Jakub 
Hlawinka. Ciekawa to postać. Kiedy go przyjmowano 16 października 1873 roku 
do pracy w jgkw, miał 22 lata. Gdy w roku 1931 odchodził na emeryturę już w Polsce 
niepodległej z przedsiębiorstwa, które gospodarząc na tych samych terenach nosiło 
nazwę Komunalne Kopalnie Węgla, miał lat 80! Pięćdziesiąt osiem lat pracy oddał 
naszym lasom. Pracy nieprzeciętnej. Władze dostrzegały ją i doceniały. W 1914 roku 
otrzymał lwowskiego namiestnictwa honorowy medal …za zasługi w dziale kultur 
i odnawiania lasów, zalesiania wydm…. W ostatnim roku zatrudnienia, mimo pode-
szłego wieku, wyróżnił się kolejny raz podczas gaszenia wielkiego pożaru lasu w rejo-
nie Szczakowej, który bardzo poważnie zagroził gminie Ciężkowice i linii kolejowej 
Kraków–Katowice. 
 Kiedy po zakończeniu i wojny światowej Polska odzyskała wolność, część pra-
cowników gwareckiego nadleśnictwa niepolskiego pochodzenia wyjechała. Znaczna 
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część jednak pozostała wybierając obywatelstwo polskie. Wybrał je i wspomniany 
wyżej Jakub Hlawinka i Franciszek abstorski. Ten drugi urodził się w Jeziorkach, 
ale nie był z pochodzenia Polakiem. Kończył niemieckie gimnazjum w Bielsku, studio-
wanie leśnictwa rozpoczął w austrii, dyplom uzyskał we Lwowie. Ożenił się z Jaworz-
nianką. Ojciec, też Franciszek, również był leśnikiem zatrudnionym przez Gutmanów. 
Podobnie potoczyły się losy arnolda Preglera, również syna leśnika. Dwaj leśnicy 
z wymienionej trójki, wybór polskiego obywatelstwa przypieczętowali własną krwią. 
 Właśnie w lipcu mija kolejna rocznica aresztowania ich przez niemieckie wła-
dze okupacyjne. Zginęli męczeńską śmiercią w obozach zagłady nieco później, za to, 
że przez całe życie sadzili i pielęgnowali lasy wokół Jaworzna. 
 Spacerując leśnymi ścieżkami wspomnijcie o nich. Oglądacie wszak to, co oni za-
ledwie mogli sobie wyobrazić.

1  O podkradaniu historii słów kilka

 Przed kilkoma miesiącami do rąk nielicznej grupy jaworznian trafiła bogato ilu-
strowana książka Józefa Szaniawskiego pt. Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy. 
Jest to edycja śląska. informuje o tym dodatkowo kilkustronicowa wkładka zawierają-
ca tekst przemówienia Marszałka wygłoszonego 28 sierpnia 1922 roku w Katowicach, 
ozdobionego fotografiami wykonanymi podczas pobytu delegacji. Serię zdjęć otwiera 
o sześć lat starsze ujęcie podpisane: Delegacja Górnego Śląska z wizytą u Marszałka 
(Warszawa – Belweder, 1928 r.). Otóż zamieszczenie we wkładce tej właśnie fotografii 
i opatrzenie cytowanym podpisem jest dla mnie – jaworznianina z dziada pradziada 
– nie do przyjęcia. Po pierwsze otaczające J. Piłsudskiego osoby nie reprezentowały 
wówczas Górnego Śląska ani w jego historycznych, ani też w ówczesnych administra-
cyjnych granicach. Fotografia przedstawia bowiem delegację Jaworznian. Po wtóre 
była to oficjalna delegacja miejscowego koła Związku Legionistów Polskich. Ci z jego 
członków, którzy zatrudnieni byli w kopalniach, wystąpili w galowych mundurach 
górniczych, bo mieli ku temu ważkie powody.
 ab ovo. Kontakty koła Legionistów z Marszałkiem miały już wtedy swoją histo-
rię. Po raz pierwszy jaworznianie odwiedzili Go w Sulejówku 19 marca 1926 roku. 
Przyjechali w składzie dwuosobowym: Założyciel koła – Stanisław Kolka oraz członek 
zarządu – dr inż. Tadeusz Zwisłocki, prywatnie zięć późniejszego prezydenta rP igna-
cego Mościckiego. Tego wspaniałego chemika o legionowym rodowodzie łączyła z Ja-
worznem pełniona od 1925 roku funkcja dyrektora fabryki Azot. Obaj panowie byli 
gospodarzowi doskonale znani. Przywieźli podpisaną przez członków koła deklarację 
wierności i symboliczny prezent w postaci sztygarskiego kilofka. Nie obyło się bez roz-
mów na aktualne tematy polityczne, nie poruszano natomiast problemów związanych 
z sytuacją weteranów walk narodowowyzwoleńczych i kondycją społeczeństwa.
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 rok później, już do Belwederu, trafił Stanisław Kolka w honorowej asyście prezy-
denta Krakowa i wiceprezesa Zarządu Głównego zlp nie tylko jako prezes koła, ale i jako 
delegat zarządu okręgowego Związku. Przyjechali z zaproszeniem na planowane jesie-
nią poświęcenie sztandaru związkowego w Jaworznie. Marszałek, sprawujący wtedy 
urząd premiera, podziękował, ale nie robił nadziei na udział w jaworznickiej uroczysto-
ści. Sytuacja nie pozwalała mu na opuszczenie Warszawy. Zapewnił jednak delegatów, 
że reprezentant najwyższych władz pojawi się z pewnością. Tak się też stało. Poświęcenie 
sztandaru odbyło się 5 października 1927 roku w obecności świeżo wybranego prezy-
denta rP ignacego Mościckiego, który też wbił pierwszy gwóźdź drzewce sztandaru.
 Po raz trzeci spotkali się jaworzniccy legioniści z Józefem Piłsudskim w Bel-
wederze 26 lutego 1928 roku. Przyjechali ze sztandarem związku, aby Marszałek 
osobiście wbił gwóźdź ze swoim nazwiskiem w jego drzewce. Po zakończeniu cere-
monialnej części spotkania odbyły się półtoragodzinne rozmowy dotyczące sytuacji 
materialnej pracowników przemysłowych, a szczególnie górników. Delegaci prosili 
Marszałka o interwencję w sprawie zapisów w przygotowywanej ustawie emerytal-
nej. Spotkanie zakończyło się 
wspólną fotografią. Zarówno 
zdjęcia jak i fragmenty dysku-
sji trafiły do gazet. 
 Dla potwierdzenia przyto-
czonych wyżej informacji do-
łączam fotografie. Jedna z nich 
przedstawia wspomnianego już 
Stanisława Kolkę – prezesa 
koła zlp w Jaworznie. Co praw-
da została wykonana w 1915 
roku, ale rysy twarzy nie pod-
dały się upływowi czasu nawet 
po trzynastu latach. Na dwóch 
kolejnych zdjęciach widnieją 
jaworznickie delegacje otacza-
jące Marszałka. 
 Za jego prawym ramieniem 
stoi cywil, to właśnie Stanisław 
Kolka. Wśród byłych legio-
nistów stoją między innymi 
Wincenty Ziach i Jan Długosz. 
Pierwsza – podpisana foto-
grafia – pochodzi z wkładki 

Fotografia ze zbiorów członka delegacji Jana Długosza. Obok Marszałka wymie-
niony w tekście Stanisław Kolka.

Fotografia ze wspomnianej wkładki.
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do książki Szaniawskiego, druga – znajduje się w zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna. 
Kadrowanie zdjęcia dla potrzeb wydawnictwa sprawiło, że widniejący w tyle sztandar 
jest na tym zdjęciu zupełnie niewidoczny, ubyło też osób towarzyszących Marszałkowi. 
 1928 rok był hojny dla jaworznickich legionistów. Już wiosną przystąpili do budowy 
okazałego Domu Legionistów, zaś 11 listopada, podczas akademii poświęconej dzie-
siątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, generał edward rydz-Śmigły 
udekorował kilkudziesięciu z nich Krzyżem Walecznych.
 W tytule artykułu użyłem – może przesadnie – słów „podkradanie historii”, ale tak 
to widzę i czuję. Historia naszego miasta ma swoje piękne karty i nie ozwalajmy 
ich nikomu wyrywać czy przesłaniać.

1  Nad starymi afiszami

 Spośród kilkudziesięciu szykowanych do konserwacji plakatów, afiszy i druków 
reklamowych wydrukowanych w Jaworznie przed i zaraz po wojnie, wyselekcjonowa-
łem kilka najbardziej mnie intrygujących. Teraz oglądam je uważnie sztuka po sztuce 
i snuję rozważania o życiu towarzyskim, rozrywkach, klimatach społecznych, a także 
o polityce uprawianej w tamtych czasach.
 Niby nic takiego: afisz Towarzystwa Sportowego Azotanii zachęcający do udzia-
łu w zabawie sylwestrowej z 1936 roku. Kusi kotylionem i różnemi niespodziankami 
oraz orkiestrą jazzową doborową. Ceny za wstęp niewysokie. 
 i drugi tegoż samego Towarzystwa: Ogromne litery przywołują na Wielką Za-
bawę Leśną. Mniejszymi czcionkami odbito informację, że (t. s.) urządza w niedzielę 
tj. 5 lipca bieżącego roku zabawę w lasku fabryki Azot, a przygrywać będzie trzydzie-
stoosobowa orkiestra, która potem wykona wiele utworów koncertowych oraz że dochód 
przeznaczony na sportowe wychowanie młodzieży.
 ilu dzisiejszych mieszkańców Jaworzna wie, gdzie swoje obiekty miało wów-
czas Towarzystwo Sportowe Azot i co kryło się za lakonicznym określeniem fa-
brycznego lasku?
 Kluby sportowe (i nie tylko) w przeważającej mierze same zarabiały na swoje 
utrzymanie. Wsparcie finansowe w postaci zewnętrznych dotacji miewało oczywiście 
miejsce, ale było traktowane jako niepewne i nieregularne. Najważniejsze i najpew-
niejsze były dochody własne. Stąd właśnie przeróżne okolicznościowe zabawy i fe-
styny, w których uatrakcyjnianiu organizatorzy wykazywali się wyjątkową inwencją. 
i duga uwaga – proszę uważnie rozważyć informację z plakatu: Dochód na sportowe 
wychowanie młodzieży! Jak ważki był to cel, możemy wnosić z faktu, że bez trudu 
zaangażowano trzydziestu muzyków miejscowego Towarzystwa Muzycznego Hejnał 
– naszej małej orkiestry symfonicznej w komplecie! Zapewne orkiestra koncertowa-
ła, jak to było w zwyczaju, za przysłowiowy poczęstunek.
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 inny afisz, tym razem Towarzystwa Sportowego Victoria. Organizatorzy za-
chęcają do obejrzenia „na stadionie własnym” zawodów sportowych o nagrodę 
„P. inż. Wł. Zechentera” (ówczesny kierownik Kopalni J. Piłsudski). Czego nie było 
w tym przebogatym programie! „Biegi płaskie” na 100, 400, 800, 1500 i 5000 metrów, 
biegi przez płotki, sztafety, skoki w dal i wzwyż, skoki o tyczce, rzuty oszczepem, 
pchnięcia kulą. Zawody zaplanowano na cały dzień, część przed, a część po południu. 
Bilety wstępu zachowywały ważność na obie części zawodów, a nawet na wieczorne 
tańce przy dźwiękach orkiestry jazzowej i „oświetleniu elektrycznym”.
 Ostatnie lata trzeciego dziesięciolecia ii rzeczypospolitej to także czas dozbraja-
nia Wojska Polskiego bezpośrednio przez społeczeństwo. akcje zbierania pieniędzy 
na ten cel były na porządku dziennym. Było patriotycznym obowiązkiem włączać 
się w ich organizację i wnosi bodaj skromne fundusze. W odłożonym zbiorze afiszy 
są i takie, które doskonale ilustrują klimat towarzyszący owym zbiórkom, a także 
ilustrują ich zasięg. Dwa przykłady: Towarzystwo Sportowe Victoria już na począt-
ku tekstu swego plakatu o zawodach informuje: Sport na F.O.N. Dla „niekumatych” 
podaje w zakończeniu, że czysty dochód przeznacza na Fundusz Obrony Narodowej. 
Jeszcze dalej idzie Polska Partia Socjalistyczna – na ogromnym, czerwonym plakacie 
zamieszczono wyjątkowo długi tekst i z tego względu przytoczę tu kilka cytatów: 

Dwadzieścia lat mija, gdy ze zgliszcz i oparów wojny światowej, 
o którą modlił się nasz wielki Wieszcz Narodu Adam Mickiewicz, 
na gruzach trzech tronów zaborczych powstała Polska Niepodległa.

Ten tekst zamieszczono nad wielkim napisem na środku arkusza: obchód święta 
niepodległości. Niżej, tuż nad tymi słowami zamieszczono inny tekst:

Polska Partia Socjalistyczna wzywa całą klasę robotniczą, aby w dniu 
11 listopada 1938 roku stawiła się pod Chwałą okryte Czerwone 
Sztandary…, które będzie zarazem świętem zbratania się z naszą 
kochaną armią. Jeszcze niżej, między szczegółami programu 
uroczystości najważniejsza informacja: O 10.00 przekazanie przez 
robotników Fabryki „Azot” i Kopalni „Szyb Sobieski” darów dla Armii. 

Piękne, prawda? Mniejsza o ortografię.
 Przykład afisza powojennego. Klub Sportowy Szczakowianka, zauważcie, że już 
nie Towarzystwo, a właśnie Klub, zawiadamia społeczność Szczakowej, że w sobotę 
dnia 19 czerwca 1948 roku i w niedzielę dnia 20 czerwca 1948 roku odbędą się na sta-
dionie własnym w Szczakowej przy ul. T. Kościuszki Uroczystości Jubileuszowe 25-lecia 
istnienia klubu i otwarcia nowego stadionu. W programie na sobotę między innymi: 
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8.00 – nabożeństwo w kościele parafialnym za zmarłych 
Członków Klubu, a o 16.00 – boisko w koszarach w Szczakowej 
– turniej piłkarski o puchar ufundowany przez byłego zawodnika 
Klonowskiego Feliksa.

Z kolei wśród szczegółowych propozycji programu niedzielnego znajdujemy i takie: 

9.00 – Msza św., 11.30 – poświęcenie Stadionu.

 Są wśród owych wybranych druków zaproszenia na bale organizowane przez 
harcerzy (dochód na wakacyjne obozy i sprzęt), związki zawodowe, ochotnicze straże 
pożarne, a nawet wyłonione wcześniej kierownictwa kolonii i półkolonii.
 Wszystkie organizacje i związki usilnie starały się być choć w części samowystar-
czalne. Fakt ten poddaję pod rozwagę.

1  Cech

 Budynek o tej nazwie, jedyny obiekt, który oparł się wyburzeniom prowadzonym 
wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej na odcinku między skrzyżowaniami z ulicami Królowej 
Jadwigi i Mickiewicza, został wzniesiony w roku 1936. Po ponad stuletniej tułaczce 
w różnych, zawsze wynajmowanych, marnych lokalach, jaworznicki Cech rzemiosł 
różnych doczekał się wreszcie własnej prezentacyjnej siedziby. 
 Uroczyste otwarcie nastą-
piło 2 maja 1937 roku. Dzisiaj 
obiekt ów straszy nieco miesz-
kańców, zarówno swymi kształ-
tami jak i elewacjami. Wów-
czas (aż trudno w to uwierzyć) 
wyróżniał się wśród istnieją-
cych zabudowań estetyką. Był 
budynkiem narożnym. Boczna 
ściana z głównym wejściem 
od ulicy Farnej była dyskretnie 
w nią wtopiona. Seledynowe 
ściany obiektu korespondowały z zielenią sąsiednich ogródków. Fronton i przylegają-
ce ściany ozdobione były misternie oddanymi w tynku, barwnymi znakami rzemiosł 
funkcjonujących w Jaworznie. Parter budynku zajmował sklep Henryka Szczur-
ka prowadzący sprzedaż skór i przyborów szewskich oraz restauracja. Na piętrze 
znalazły miejsce biura i duża sala zborna ozdobiona podobnymi zewnętrznymi, 
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malowanymi płasko znakami cechowymi podświetlanymi ręcznie kutymi kinkie-
tami z motywami roślinnymi. Podobną techniką wykonany był olbrzymi żyrandol. 
Po ii wojnie światowej budynek mieścił różne placówki usługowe i handlowe, był 
wielokrotnie przebudowywany i przemalowywany tracąc systematycznie wygląd 
i charakter. Z bogatych w szczegóły znaków cechowych ostał się na zewnątrz jeden, 
zaledwie dostrzegalny w zarysach.
 Obiekt powstał z inicjatywy cechmistrza – Franciszka Mrożka. Pomysł przyjęto 
jednomyślnie podczas walnego zebrania w dniu 4 lutego 1933 roku, upoważniając 
jednocześnie zarząd do prowadzenia rozmów w sprawie zakupu upatrzonej dział-
ki od Jaworznickich Komunalnych Kopalń Węgla. Finanse na rozpoczęcie budo-
wy siedziby cechu pochodziły z sześciu źródeł: Banku Spółdzielczego w Jaworznie, 
Wojewódzkiego Funduszu Pracy w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Opieki Spo-
łecznej w tymże Krakowie, Powiatowego Funduszu Pracy w Chrzanowie, pożyczki 
od mieszkańca Jaworzna – Bulgi oraz ze zbiórki publicznej podczas święcenia kamie-
nia węgielnego pod obiekt.
 W latach międzywojennych siedzibą cechu były kolejno: budynek gminy 
(do 1931 roku), kamienica Mikołaja Sarny w rynku, dom aschnowitza (Jaworznianka), 
dom Brożka przy ówczesnej ulicy Jagiellońskiej (dziś Grunwaldzka).
 Jako organizacja, cech rzemieślniczy w Jaworznie powstał najprawdopodobniej 
w roku 1800. Dokładnych zapisów na ten temat dotychczas nie odnaleziono, ale data 
taka figurowała na najstarszym jej sztandarze. Z całą pewnością wiadomo natomiast, 
że 95 lat później do cechu należało 111 rzemieślników różnych zawodów. W liczbie 
tej nie uwzględniono uczniów. Okres terminowania wynosił na ogół trzy lata, jeśli 
uczeń nie był na pełnym utrzymaniu mistrza. Za wypis z rejestru uczniów (wyzwoli-
ny) płacił on ustaloną kwotę w gotówce. Po pomyślnym ukończeniu nauki, absolwent 
otrzymywał tytuł towarzysza czeladnika. Trzy kolejno przepracowane w zawodzie 
lata i wykonany samodzielnie przedmiot – majstersztyk – były warunkiem ubiegania 
się o tytuł mistrzowski. Wręczanie dyplomu odbywało się podczas specjalnie zorga-
nizowanej uroczystości
 Cech rzemieślniczy w Jaworznie przechodził, podobnie jak wszyscy mieszkańcy, 
zmienne koleje losu. Była lata dobre dla rozwoju, były i chude. Zawsze, kiedy pojawia-
ły się nowe inwestycje w przemyśle, bywało lepiej i w rzemiośle. Należy tu pamiętać, 
że znaczna liczba rzemieślniczych warsztatów świadczyła usługi wyłącznie kopal-
niom i innym zakładom przemysłowym. Lata kryzysowe dla gospodarki oznaczały 
nędzę także w rodzinach rzemieślników. Tak było w naszym mieście w pierwszych 
latach dwudziestego wieku, podczas i wojny światowej i po jej zakończeniu, a także 
nieco później. 
 Zrzeszeni w cechowej organizacji rzemieślnicy starali się zabezpieczać na różne 
sposoby. Na początku była to głównie samopomoc przyjacielska, ale z czasem sięgnięto 
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po metody bardziej wyrafinowane. W roku 1932 przy cechu powstała Kasa Zapomogowo- 
Pożyczkowa skutecznie wspierająca rozwój dotychczasowych i powstawanie nowych 
warsztatów.
 Szczególnie ważne zadania spełniała organizacja na polu oświaty. Już w roku 1911 
staraniem co światlejszych mistrzów uruchomiono pierwszą bibliotekę dla uczniów 
zawodu. Zakupów książek dokonywano z funduszy organizacji. Dwa lata wcześniej, 
uchwałą z 15 listopada, cech przeznaczył znaczną kwotę pieniędzy na właśnie po-
wołaną Szkołę Uzupełniającą Przemysłową – pierwszą w Jaworznie wieczorową 
szkołę zawodową. Zajęcia odbywały się w nowym wówczas budynku szkolnym przy 
ulicy Mickiewicza. Przedmioty zawodowe wykładali na ogół przedstawiciele kadry 
zawodowej pobliskich zakładów pracy, ogólnokształcące – nauczyciele szkoły po-
wszechnej. W latach międzywojennych szkoła otrzymała nazwę Szkoły Wieczoro-
wej Dokształcającej i była dotowana z innych jeszcze źródeł. Przed pierwszą wojną 
światową wykształcenie zawodowe, dzięki aktywności zwierzchności cechowej, uzy-
skiwali niektórzy uczniowie w Wiedniu. Tamtejszy instytut Popierania rękodzieła 
chętnie witał młodzież z Jaworzna.
 Wszelka aktywność jaworznickiej organizacji rzemieślniczej ustała wraz z nadej-
ściem hitlerowskiej okupacji. Po ii wojnie światowej zaczęła się odradzać, ale w zu-
pełnie innych warunkach.
 
1  Wspomnienie ciał (pedagogicznych)

 Kiedyś pisałem na tych łamach o kilku zasłużonych dla miasta i oświaty nauczycie-
lach. Byli oni także moimi nauczycielami. Wspominałem ich oraz ich dokonania po la-
tach z pozycji człowieka dojrzałego, doświadczonego, również ojca. Starałem się wyważać 
oceny i pomijać cechy świadczące o słabościach ich charakterów. Niedawno, absolutnie 
przypadkowo, natknąłem się we własnych zapiskach sprzed pół wieku na inne charak-
terystyki tych samych i innych pedagogów usiłujących mnie wówczas wyedukować. 
Jak inne są  postrzeżenia, jak inne oceny! Zacytuję je niemal dosłownie, ukrywając 
jedynie nazwiska i imiona, wszak niektórzy z nich wciąż są obecni wśród nas.
 Oto jak postrzegałem swoich belfrów będąc małolatem:

 Do końca klasy czwartej, kiedy to byliśmy jeszcze szkołą męską, 
uczyła mnie w zasadzie tylko jedna nauczycielka, którą od czasu 
do czasu zastępowali kierownik – „Bimber”, „Sacharyna” lub krzykliwa 
pani X. Wychowawczyni była starszą, maleńką kobiecinką 
z pomarszczoną twarzą i siwiejącymi włosami. Jej pochylona 
i przeraźliwie chuda postać tkwi w mej pamięci z nieodłączną gumową 
kitą lub trzcinką w dłoni. Dostawałem po łapach, podobnie jak inni, 
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dość często, często też byłem szarpany i ciągniony za włosy. W pamięć 
moją wbił się zabawny epizod. Byłem wójtem klasy trzeciej. „Pani” 
często posyłała mnie do szkolnej kuchni celem przyniesienia śniadania. 
Postępowała tak ilekroć podczas długiej przerwy musiała wykonać 
jakieś pilne prace. Pewnego razu zastąpił mnie inny chłopiec. Wrócił 
szybko i wręczył pani bułkę i garnuszek kawy z mlekiem. Nauczycielka 
mająca liczne braki w uzębieniu, miała zwyczaj szarpać pieczywo 
na małe kawałeczki i zjadać po uprzednim rozmoczeniu w kawie. 
Teraz postąpiła podobnie. Rozłamała bułkę na pół i… przeraźliwie 
krzyknęła gdyż ze środka wypadła zasuszona mysz. Klasa zaniosła 
się śmiechem, a blada jak płótno wychowawczyni wybiegła z klasy. 
Po chwili wróciła. Ze świeżą bułką. 
 Pani x była równie niewysoka, ale pulchniejsza i bardziej 
energiczna. Miała białe jak śnieg włosy i bardzo spiczasty nos. 
Pamiętam, że bardzo na nas krzyczała i z przyjemnością ciągnęła 
nas za włosy.
 „Bimber” był bardzo ciekawym typem człowieka. Uczył 
nas rysunków, prac ręcznych i śpiewu. Prowadził chór, który 
przy wszystkich okazjach śpiewał tylko dwie piosenki: Hymn 
Związku Radzieckiego w polskim tłumaczeniu i coś o białej 
kurce z podwórka. Chodził w szaroniebieskim ubraniu, którego 
spodnie o przydługich i wiecznie nadeptywanych nogawkach, 
były wielokrotnie łatane i poplamione. Brudne poły marynarki 
były niemiłosiernie obciągnięte. W kieszeniach nosił najdziwniejsze 
rzeczy, zaczynając od kluczy do wszystkich szkolnych drzwi i kończąc 
na kawałkach kredy i niedopałkach. Pod podszewką marynarki 
nosił nogę od krzesła. Niejeden z uczniów do dziś pamięta „smak” 
tego kawałka drewna. Bimber miał ciekawe sposoby zdobywania 
papierosów albo pieniędzy na ich zakup. Znając doskonale swych 
przerośniętych wiekowo wychowanków, przeprowadzał dość często 
rewizje, grzebiąc im w kieszeniach w poszukiwaniu wyrobów 
tytoniowych. Aby zniechęcić kierownika do owych rewizji, najbardziej 
zdeterminowani wypełniali kieszenie łamanymi na pół żyletkami. 
Za zniszczony sprzęt (a co wówczas było nie zniszczone!) kazał 
przynosić po „piątce” na opłacenie fachowców, którzy rzekomo mieli 
naprawiać uszkodzenia. Pięć złotych kosztowała wówczas paczka 
papierosów „Mewa”, a zniszczony sprzęt niezmiennie trafiał 
do graciarni na szkolnym strychu. Tam też wyszukiwano podobny, 
ale mniej uszkodzony model na wymianę. 
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 W piątej klasie nastąpiło połączenie podstawówek męskiej 
i żeńskiej. Pożegnaliśmy kierownika. Choć sama uroczystość miała 
charakter raczej smutny (nauczycielki i uczennice miały łzy w oczach), 
chłopcy radośnie i z głośnym śmiechem żegnali starego „Bimbra” i stary 
porządek. Jeszcze tego samego dnia podzielono nasze stadko na klasy, 
które przydzielono młodziutkim, zaledwie dziewiętnastoletnim 
nauczycielkom. Moją klasę uczyły początkowo cztery, a z czasem 
dołączyła piąta.
 Pani Y podobała nam się najbardziej i ją też wyjątkowo lubiliśmy. 
Chłopakom, a niewielu nas było jedenasto i dwunastolatków, 
bo przeważali wyrośnięci szesnastolatkowie, szczególnie przypadły 
do gustu jej biust i nogi. Przechodzili samych siebie żeby znaleźć 
się jak najbliżej i jak najczęściej w jej bliskości.
 Pani Z – równie zgrabna, wysmukła i z ciemnymi włosami, 
byłaby lubianą na równi z Y, gdyby nie jej skłonność do wściekłych 
wrzasków i nieposkromiona chęć bicia. Biła szczególnie po twarzy 
zarówno chłopców jak i dziewczynki. Nienawidziliśmy 
ją za to i nieustannie jej dokuczaliśmy. Zawsze była na celowniku 
– po lekcjach śledziliśmy każdy jej krok.
 Pani W została naszą nową wychowawczynią. Nie była 
ładną kobietą – niższa od dwu pozostałych, nieco zbyt szeroka 
w biodrach, o matowej twarzy. W obejściu była raczej szorstka. 
Biła tylko z wyraźnego powodu i tylko linijką po dłoniach. 
Lubiliśmy ją za szczery, dźwięczny śmiech.
 O uczyła języka rosyjskiego. Była łagodna, kiedy jednak wyszła 
z siebie, jej wrzask było słychać na drugim końcu szkoły. Lubiła, 
siedząc przy katedrze, uśmiechać się i czarować chłopaków spojrzeniem. 
Wystarczyło jednak nieświadomemu konsekwencji uczniowi 
odpowiedzieć na te sygnały, by sprowokować „dobrotliwe” lecz bolesne 
targanie za włosy lub uczy. Po zamążpójściu odeszła z zawodu.
 Nowy kierownik, z czasem dyrektor, nosił przezwisko „Kajtek”. 
Niewysoki, z wyraźnie zarysowanym brzuszkiem i nabrzmiałą 
twarzą. Nosił okulary. Jego charakterystyczne cechy to rozkołysany krok 
i wyraźnie niższe jedno ramię. Kajtek lubił za błahe przewinienia 
uderzać znienacka pięścią w bok. Potężny sygnet na jego palcu 
tak pięknie potrafił się wpasować między żebra! Jeżeli wołał delikwenta 
na rozprawę do kancelarii, to wiadomo było, że ten nie minie 
się z gumą lub kijem od miotły. W takich sytuacjach przewidująco 
zamykał drzwi od wewnątrz na klucz i chował go do kieszeni. 
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 W tamtych czasach, a były to lata pięćdziesiąte, niewielu było nauczycieli, którzy 
potrafili się obejść bez stosowania kar fizycznych w stosunku do uczniów, ma się ro-
zumieć, że z różnym nasileniem i częstotliwością.
 Przytoczyłem te kilka odległych w czasie zapisów, by zwrócić uwagę na to, co szcze-
gólnie zapamiętują młodzi ludzie z okresu swojej edukacji i jak, pod wpływem do-
świadczeń życiowych zmienia się ich ocena postępowania innych ludzi.

1  O stadionie centralnym, który nigdy nie powstał.

 W dniu 22 lutego 1954 roku w pomieszczeniu dzisiejszego mckis, będącego 
przed wojną (o czym wszak wiedzą wszyscy czytelnicy) siedzibą Towarzystwa Gim-
nastycznego Sokół, odbyła się szczególna konferencja. Zwołał ją ówczesny Przewod-
niczący Prezydium Miejskiej rady Narodowej w Jaworznie – edward Sadowski. 
Podejmowano problem dla kondycji zdrowotnej jaworznian ważki. Ze względu 
na tajność użytych w trakcie obrad map i planów część spotkania również objęto 
klauzulą tajności. Tematem obrad był… rozwój bazy sportowej w mieście.
 Uczestniczyło 17 osób. Znaleźli się wśród nich między innymi: przedstawiciel 
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z Warszawy (był to wówczas odpowiednik 
ministerstwa) – Franciszek Gęsior, projektant krakowskiego Miastoprojektu – inż. ar-
chitekt Grygorowicz, dyrektor kopani Bierut (Piłsudski) – inż. Mieczysław Janiak, 
przewodniczący Komitetu Budowy Stadionu z.s. Górnik – inż. Franciszek Skindero-
wicz, dyrektor elektrowni Jaworzno ii – inż. Stefan Jurkowski, reprezentant zarządu 
klubu sportowego k.s. Ogniwo przy tejże elektrowni – inż. (?) Jawornicki i nestor 
jaworznickiego sportu – Franciszek Guzik zatrudniony wówczas na stanowisku dy-
rektora szkoły górniczej (przed wojną Naczelnik t.g. Sokół, instruktor przysposobie-
nia wojskowego, nauczyciel).
 Warto w tym miejscu rozwiać rodzącą się wątpliwość o jakiż to Zespół Sportowy 
Górnik chodzi. Otóż nie o ten istniejący do dziś klub, ale o przechrzczoną, szczęściem 
na krótko, Victorię. W owych latach zapanowała bowiem w resorcie górnictwa dziwna 
mania zastępowania dotychczasowych nazw istniejących klubów sportowych przy 
zakładach wydobywczych i wszystkich innych związanych z branżą słowami: „zespół” 
i Górnik. Konsekwentnie powołano też rady Okręgowe Zespołów Sportowych Gór-
nik i ich radę Główną z siedzibą w… Stalinogrodzie. (Tym, którzy z racji wieku mają 
prawo nie wiedzieć lub nie pamiętać co to takiego Stalinogród, przypominam, że 
chodzi o Katowice. Miastu temu także zmieniono nazwę. W wyrazie hołdu dla do-
konań wodza światowego proletariatu – generalissimusa Józefa Wissarionowicza 
Dżugaszwilego Stalina).
 Z wypowiedzi wspomnianego wcześniej architekta dowiadujemy się, iż krakowscy 
projektanci przewidzieli w ramach planu „odbudowy i rozbudowy miasta Jaworzna” 
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utworzenie „centralnego obiektu sportowego” o powierzchni 12 hektarów. Sytuowa-
no go gdzieś w północno-wschodniej części miasta, ale w niezbyt dużej odległości 
od stacji kolejowej. W związku z tym, że ówczesne Jaworzno obejmowało swymi 
granicami tylko dzisiejsze Śródmieście, Niedzieliska i Dąbrowę Narodową, chodzi 
zatem o tereny w pobliżu Pechnika.
 Dla wymienionych reprezentantów środowisk górniczego i energetycznego waż-
niejszymi jednak były ich potrzeby. Działacze kopalni Bierut zainteresowani byli śli-
maczącą się od 1948 roku budową siłami społecznymi stadionu piłkarskiego w po-
bliżu zakładu. Udział w konferencji potraktowali jako wyjątkową okazję do zapytań 
o pomoc finansową i zlecanie opracowań planów poszczególnych obiektów (gkkf!). 
Od Miastoprojektu oczekiwali zaś akceptacji pomysłu zbudowania obok boiska otwar-
tego basenu kąpielowego o wymiarach 25 x 15 metrów. Dyrektor elektrowni domagał 
się z kolei zgody i wskazania miejsca (ale koniecznie w bliskim sąsiedztwie zakładu) 
na budowę, przewidzianych wszak w planach inwestycyjnych Jaworzna ii i mających 
zapewnione finansowanie z resortu, obiektów sportowych.
 argumentacja inż. Grygorowicza, że lokalizacja otwartego basenu u podnóża po-
wstającej hałdy i w pobliżu zasnuwającej dymami z kadłubkowych kominów elektrowni 
Jaworzno i jest pozbawiona szans, słabo docierała do dyskutantów. Dla nich Jaworzno 
zaczynało się i kończyło na ich przedsiębiorstwach. Nie kwestionowali zasadności 
stworzenia obiektu centralnego, dostępnego dla ogółu mieszkańców, ale też nie czuli 
potrzeby wspierania tej idei. Mało tego, wspomniany już reprezentant nowej elek-
trowni nie omieszkał zaakcentować, że dofinansowywanie planowanego ośrodka 
miejskiego z kredytów przyznanych jego zakładowi w ogóle nie wchodzi w rachubę.
 Spotkanie zakończyło się nijak. Z jednej strony oba zakłady otrzymały enigma-
tyczne zapewnienia, że z realizacją ich obiektów sportowych nie powinno być kłopo-
tów, a z drugiej przedstawiciele władz administracyjnych: miejscowych, powiatowych, 
wojewódzkich i centralnych pozostali przy wizji dużego obiektu centralnego (nie ne-
gując otwarcie wymienionych wcześniej). 
 Dwa dni później, w tym samym budynku, w biurze Przewodniczącego pmrn spo-
tkało się zaproszone przezeń grono szacownych jaworznian, reprezentantów róż-
nych środowisk zawodowych. Dyskusję ograniczono do jednego tematu: budowa 
miejskiego (centralnego) obiektu sportowego. To było rzeczywiście spotkanie robocze. 
Zakończyło się powołaniem Komitetu Obywatelskiego Budowy Obiektu Sportowe-
go. Weszło doń 23 osoby (prawdopodobnie wszyscy zaproszeni). Wybrano też zarząd 
owego ciała. Przewodniczącym został poseł do Sejmu PrL – Józef Karweta, a zastęp-
cami: Stanisław Szczygieł i edward Krzyszkowski. Wśród członków zarządu znaleźli 
się m. in.: Franciszek Guzik, Władysław Gnyp, Władysław Kwiatek, Jerzy Buczyński, 
Franciszek Skinderowicz. Nowo powstałe ciało wybrało też spośród siebie komisję, 
której celem było opracowanie wstępnych założeń do planu przyszłego obiektu.
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 Przeglądając dziś, po 54. latach dokumenty dotyczące opisywanych wydarzeń, 
trudno nie oprzeć się refleksji, że w Jaworznie zawsze zwyciężały interesy partykularne 
przedsiębiorstw (czasem tylko ich kierownictw), a przegrywały idee integrujące miesz-
kańców. Wszak ów planowany centralny ośrodek sportowy do dziś nie powstał.

1  Jak po rynku jaworznickim parowóz jeździł…

 Przed nami znacząca rocznica – 160 lat stacji kolejowej w Szczakowej i takaż 
odległość czasowa od pierwszego przejazdu drogą żelazną Krakowsko-górno-szlązką 
pociągu z Krakowa do Mysłowic.
 Jubileusz wypadnie dokładnie 17 października, ale już dziś warto wokół tematu 
pobuszować, a okazja do pisania o samym wydarzeniu, które miało wyjątkowy wpływ 
na rozwój przemysłu w naszej okolicy, nadejdzie pewnie niedługo.
 Próby organizowania transportu węgla i rud cynkowo-ołowiowych z wykorzy-
staniem szyn podejmowano na terenach wchodzących dziś w obszar miasta już kilka-
dziesiąt lat wcześniej nim wspomniane we wstępie wydarzenie zaistniało. Najstarsza 
ze znanych informacji na ten temat dotyczy odwozu urobku z kopalni węgla w Szcza-
kowej do ładugi zlokalizowanej na brzegu Białej Przemszy w okolicach Maczek. 
Z końcem lat sześćdziesiątych xviii wieku uruchomiono w tym celu kolejkę konną. 
istniała równie krótko jak sama kopalnia.
 W roku 1800 oddano do użytku wąskotorową kolejkę konną długości około sześciu 
kilometrów łączącą kopalnię Fryderyk-August z punktem przeładunkowym nad Prze-
mszą w Białym Brzegu koło Jelenia. Z upływem lat konie zastąpiono niewielkimi loko-
motywami parowymi, a skromne wagoniki zastąpiono większymi. Budowany z drewna 
na planie kwadratu wagonik posiadał skrzynię ładunkową o płaskim dnie, ale przystoso-
waną do przechylania podczas rozładunku. Burty zewnętrzne otwierały się dołem przy 
dnie. Trasa kolejki biegła przez Starą Hutę, wzdłuż dzisiejszej ulicy Fabrycznej, przez 
las równolegle do potoku Wąwolnica. W latach międzywojennych wykonano dwa od-
gałęzienia: do wytwórni wyrobów drewnianych Ucios i do kamieniołomów na rud-
nej Górze. Kolejka ta, zwana powszechnie „przemszową”, była niewątpliwie najdłużej 
eksploatowaną kolejką w Jaworznie. Zarówno przedwojenny właściciel – Jaworznickie 
Komunalne Kopalnie Węgla, jak i niemieccy administratorzy z lat ii wojny poważnie 
brali pod uwagę jej modernizację, przebudowę portu załadunkowego i wprowadzenie 
do eksploatacji na Przemszy dużych galarów z napędem motorowym. Kolejka „prze-
mszowa” została ostatecznie zlikwidowana dopiero w roku 1958.
 Jako trzecia w kolejności powstała kolejka konna na Dąbrowie Narodowej. Połą-
czyła kopalnię węgla Fortuna z ładugą usytuowaną nieopodal ujścia Białej Przemszy 
w Jęzorze. Funkcjonowała do końca lat siedemdziesiątych xix wieku. Linia przebie-
gu kolejki pokrywała się niemal z dzisiejszą drogą do Mysłowic.
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 Najdłuższą, bo aż siedmiokilometrową linią wąskotorową, była ta łącząca kopalnię 
Bory ze stacją przeładunkową w Ciężkowicach. Trasa jej wiodła przez pastwiska na Bo-
rach ku Wilkoszynowi i dalej. Uruchomiono ją w roku 1876 i eksploatowano do 1900.
 Kolejką, którą – podobnie jak „przemszową” – pamiętają jeszcze co bardziej wie-
kowi jaworznianie, była kolejka z Wilkoszyna na Warpie. Tory jej biegły wzdłuż dzi-
siejszej ulicy Chełmońskiego, omijały cmentarz ciężkowicki (ciężkowski, jak mawiają 
tubylcy) i kończyły się przy szybie Warpie gdzie przygotowywano płynną podsadzkę. 
Uruchomiono ją w roku 1931 tylko do transportu piasku z piaskowni wilkoszyńskiej. 
W identycznych jak w „przemszowej” wagonikach transportowano go z przerwami 
aż do roku 1955.
 Brak połączenia kolejki z kopalniami sprawił, że musiano znaleźć sposób na prze-
transportowanie pociągu i posadowienie go na torach. Wagony można było rozebrać 
na elementy i przewieźć. Z parowozem uczynić się tego nie dało. Zdecydowano za-
tem, że… pojedzie na własnych kołach. W latach pięćdziesiątych xx wieku dwukrot-
nie można było zobaczyć jadący ulicami: Bieruta, Jagiellońską, Kilińskiego (obecnie: 
Sportowa, Grunwaldzka, Pocztowa), rynkiem i Sławkowską parowozik. ekipa pra-
cowników kopalni przekładała sforsowany przez lokomotywę odcinek torów. Ta, bu-
chając parą i gwiżdżąc ostrzegawczo na licznie zebraną gawiedź, przesuwała się znów 
kilkanaście metrów do przodu i stawała w oczekiwaniu na kolejne przełożenie szyn. 
Odcinków toru było chyba nie więcej niż trzy, o ile pamiętam, a cała operacja prze-
biegała bardzo sprawnie. Jedynie przy podjeździe pod górkę, kilkakrotnie koła za-
buksowały w miejscu. Dziś, nikt kto nie był świadkiem wydarzenia nie chce wierzyć, 
że coś takiego miało miejsce. Parowóz pod parą sunący wskroś rynku!
 Oprócz wymienionych już kolejek, wykorzystywanych poza obrębem zakła-
dów, istniały przez długi czas wewnętrzne. Były o wiele tańsze od dróg o trwałej 
nawierzchni i kolei normalnotorowych. Jeszcze całkiem niedawno do codzienności 
należał widok lokomotywki popychającej rząd wagoników na przykopalnianą hałdę, 
teraz nawet o fotografię trudno.
 Na zbadanie czeka sprawa kolejek konnych, niewątpliwie istniejących przy miej-
scowych hutach cynku. istnieją stare, odręcznie rysowane mapy, na których zazna-
czono trasy przebiegu takich kolejek od miejsc gdzie prowadzono wydobycie rud, 
problem w tym, że opatrzone są dopiskiem: projektowane. Niektóre z projektów 
z całą pewnością zostały zrealizowane, bo wiemy, że huty surowiec przyjmowały, 
ale czy rzeczywiście zgodnie z projektami?
 Wracam do tych „zwyczajnych” kolei. Czy wiecie, że pociągi pasażerskie mię-
dzy Jaworznem a Szczakową uruchomili w latach okupacji Niemcy? Linia istniała 
wcześniej, ale wykorzystywana była wyłącznie do przewozów towarowych. We-
dług opinii polskich fachowców istniejące na tym odcinku liczne mosty i zakręty  
nie spełniały warunków bezpieczeństwa. Od chwili niemieckich decyzji już spełniały. 
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Ponad trzydzieści lat. Kursowa-
ły tędy pociągi: do Chrzanowa, 
Bolęcina, Wadowic i Suchej Be-
skidzkiej. W latach 1945–1947 
regularnie przejeżdżał przez Ja-
worzno i Byczynę pociąg po-
śpieszny relacji Warszawa–Za-
kopane. Stało się  tak za sprawą 
przyjaciół zza wschodniej gra-
nicy, którzy zadecydowali po 
zakończeniu wojny, iż tory 
kolejowe między Wrocławiem a Krakowem winny mieć szerokość taką jak na tery-
torium ZSrr. Na trasie łączącej wymienione miasta były to dwa szerokie tory! 
Tak było do roku 1949.

1  Kochane „piguły”…

 Pamiętacie? Kręciły się w naszym szpitalu przy łóżkach chorych pacjentów. Takie 
młodziutkie. Uczennice jaworznickiego Państwowego Liceum Medycznego. Chorzy 
cieszyli się z ich obecności i darzyli je serdeczną życzliwością, bo nikt tak jak one nie 
troszczył się o nich z takim przejęciem.
 Wracam do historii nieistniejącej od lat szkoły sprowokowany wypowiedzią zasłysza-
ną zupełnie niespodziewanie w podkrakowskiej wiosce. emerytowana dyrektorka tamtej-
szej szkoły podstawowej, dowiedziawszy się, że jestem z Jaworzna, radośnie zakrzyknęła:

Jaworzno, moje uczennice kończyły tam taką wspaniałą szkołę 
pielęgniarską! W krakowskich szpitalach nie mogą się nachwalić 
ich przygotowania.

Przyznaję, byłem zaskoczony. Nie tylko samą opinią, ale i faktem, że dziewczęta do-
jeżdżały (bo dokąd nie było internatu – dojeżdżały!) do nas aż stamtąd. 
 i zaczęło się wielkie przypominanie, kiedy szkołę uruchomiono, kiedy zlikwidowa-
no… Pamięć okazała się zawodną, trzeba było sięgnąć do źródeł. Państwowe Liceum 
Medyczne, Wydział Pielęgniarstwa – zainicjowało działalność wraz z rozpoczęciem 
roku szkolnego 1962/63. Stosowna uchwała (nr 249/xix/62 ) Prezydium Wojewódzkiej 
rady Narodowej w Krakowie podjęta została dwa dni wcześniej i była ukoronowaniem 
długich starań ówczesnych władz miejskich. Potrzeba powołania szkoły tego typu była 
od wielu lat oczywista. Jaworzno rozrastało się, przybywało placówek zdrowia, a na do-
datek brakowało w mieście szkoły średniej przeznaczonej szczególnie dla dziewcząt. 
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 Trudno wymienić wszystkie osoby zabiegające o takową, jednak dwie akurat 
wspomnieć warto gdyż o ich zaangażowaniu decydował nie tylko obowiązek, 
ale i potrzeba serca. Tę dwójkę stanowili: J. Ćwik – przewodniczący pmrn i dr a. Żak 
– kierownik Wydziału Zdrowia.
 Pierwszy rok działalności zainicjowano zwyczajowo z wielką pompą, z udzia-
łem władz politycznych i administracyjnych w… Szkole Podstawowej nr 3 w Nie-
dzieliskach albowiem lm własnego locum jeszcze nie posiadało. Do roku szkolnego 
1964/65 nauka odbywała się w pomieszczeniach użyczanych przez szkoły podstawo-
we i w godzinach popołudniowych.
 Dopiero wówczas otrzymała stary, ciasny i niefunkcjonalny obiekt, zupełnie nie-
przystosowany do nowej roli. Wcale nie lepiej było z bazą do zajęć praktycznych. 
Starsi jaworznianie pamiętają z pewnością poprzedni szpital przy ulicy Grunwaldz-
kiej, tam odbywały się pierwsze praktyki uczennic – „Piguł”, jak rychło przezwa-
li je rówieśnicy. Te dziewczęta naprawdę wyróżniały się w otoczeniu. Szczególnie 
podczas ogólno miejskich uroczystości. Jednolite mundurki, białe fartuszki, z czasem 
jeszcze czepki… z końcem maja 1966 roku ruszyły pierwsze prace ziemne związa-
ne z budową pawilonu, w którym miały się znaleźć sale wykładowe. Przygotowania 
do tej chwili trwały kilka lat. Ogromną determinację wykazała dyrektorka placówki 
– mgr Dominika Ordyna, Komitet rodzicielski i kolejny serdeczny przyjaciel szkoły 
– sekretarz pmrn J. Głowacz. To dzięki jego staraniom zebrana przez rodziców suma 
pieniędzy znacząco zasilona została z Funduszu Budowy Szkół i internatów.
 rok później, 4 września, 
pawilon z sześcioma salami lek-
cyjnymi został oddany do użyt-
ku. Był to ten sam rok, w któ-
rym przed wakacjami opuściła 
jaworznicki „Medyk” pierwsza 
grupa dyplomowanych absol-
wentek. W latach następnych 
baza lokalowa szkoły systema-
tycznie poprawiała się. remon-
towi poddano stary budynek, a miasto, po uzyskaniu nowego obiektu szpitalnego 
na 400 łóżek, mogło zaoferować uczennicom nieporównywalnie lepsze warunki 
praktyk zawodowych. W roku 1985 zmieniono nazwę placówki na Zespół Szkół 
Medycznych. Stało się tak w konsekwencji powołania do życia Medycznego Stu-
dium Zawodowego. W latach 1987–1990 w skład zsm, oprócz liceum i studium 
wchodziła jeszcze szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie higienistki.
 Zespół Szkół Medycznych istniał do czerwca 1994 roku. W ciągu 33 lat zdążył 
wykształcić 1955 osób. Oprócz kilku zaledwie przedstawicieli płci męskiej (możemy 
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tu mówić o przypadkach raczej incydentalnych) były to kobiety. Na wymienioną licz-
bę złożyło się: 1784 absolwentek liceum, 144 absolwentki studium i 27 higienistek.
 Oczywiście, na wysokie notowania szkoły i przytoczoną na wstępie wspaniałą 
opinię jej absolwentek pracowały nie tylko same uczennice, ale przede wszystkim ka-
dra nauczycielska. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza dyrektorka. Mgr Domi-
nika Ordyna sprawowała tę funkcję równe 30 lat! W roku 1992 przekazała obowiązki 
wychowance z pierwszego rocznika istnienia szkoły – mgr Wiesławie Wronie-Mar-
celi, a rok później odeszła na emeryturę.
 Wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących byli: mgr Teresa Bednarska, 
mgr Zofia Dubiel, mgr Barbara Janikowska, mgr Danuta Kaleta, mgr Władysława ry-
skalok, mgr Stanisława Słubik, mgr Zofia Surma, mgr Marta Panasiuk, mgr ryszard 
Potępa, Halina Wiśniewska. Byli jeszcze inni, pracowali jednak zdecydowanie krócej. 
 Nauczycielkami zawodu były między innymi: Krystyna Bolek, aleksandra 
Hezner, Danuta Kamińska, regina Krokosz, Janina Lachcik, elżbieta Szyszka 
i Helena Żurowska.
 W kształceniu niebagatelną rolę odegrali nauczyciele przedmiotów klinicznych 
– lekarze: J. Bessert, M. Kulczycki, J. Namirski, J. Saługa, K. Tura, M. Zimny i wymie-
niany kilkakrotnie już a. Żak.
 Większość absolwentek wspominanej placówki oświatowej nadal pracuje w służ-
bie zdrowia choć niekoniecznie już w charakterze pielęgniarek i higienistek. Niewiel-
ka liczba na miejscu, w Jaworznie.
 ale szkoły „Piguł”, już niestety, nie ma.

1  Klub wariatów…

 Jesienią 1959 roku za szybą drzwi wejściowych do słynnego baraczku przy ulicy 
Żwirki i Wigury, w którym mieściło się pierwsze i jedyne jaworznickie liceum, po-
jawił się ręcznie wykonany afisz zachęcający zainteresowanych poznawaniem jaskiń 
do zorganizowania koła. Z inicjatywą wyszedł niżej podpisany. efekt był żaden. 
Po tygodniu ogłoszenie zniknęło, po dwu, może trzech, odpowiedział nań nowo-
przybyły uczeń równoległej klasy Marek Skalski. Okazało się, że ma on już za sobą, 
za sprawą starszego brata – najprawdziwszego speleologa – pierwsze doświadczenia 
w pokonywaniu jaskiń. Właśnie ów Marek wprowadził mnie w arkana podziem-
nego taternictwa i nadał „badawczy” kierunek memu zainteresowaniu. Wspólne 
wypady nie wystarczały mi jednak, było ich zbyt mało. Utworzyłem zatem w mojej 
Pierwszej Drużynie Harcerzy im. K. Pułaskiego specjalistyczny zastęp. Po pierw-
szych, całkiem nieciekawych doświadczeniach w zespołowym zdobywaniu jaskiń, 
zainteresowanie moich druhów jakby wyparowało, tylko ja realizowałem coraz bar-
dziej szalone pomysły. 
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 Wszak w moim Jaworznie było tyle zapomnianych sztolni, nieczynnych szybów 
wentylacyjnych. One kusiły. Na krótko ostudziła mój zapał niebezpieczna przygo-
da właśnie w starym szybie na Glinnej Górze. Zjechałem na dno w dobrym stylu, 
na pięknej linie alpinistycznej zwanej „zjazdówką”, ale niedostatek sprzętu dał znać 
o sobie podczas wychodzenia. Zdecydowanie zbyt krótkie „pętle prusika” osunęły się 
gwałtownie wraz ze mną. Hamując pęd dłońmi pociąłem je do kości. Z podziemi 
wyciągali mnie przyjaciele w asyście lamentujących kobiet z najbliższej rodziny. Całe 
szczęście, że na zewnątrz zostawiłem partnera.
 Kolejną próbę zorganizowania jakiegoś zespołu zdobywania podziemi podjąłem 
w kilka lat później. Dokładnie w październiku 1965 roku. Udało się. Wraz z grupą 
podobnych mi zapaleńców założyliśmy Sekcję Grotołazów przy Kole nr 1 Oddziału 
pttk w Jaworznie. Już 20 kwietnia następnego roku byliśmy samodzielnym Klu-
bem Grotołazów na prawach koła w tymże pttk. Zaczęła się prawdziwa przygoda 
za sprawą niedawno utworzonego Polskiego Związku alpinizmu, który skupił trzy 
różne nurty „jaskiniowców”: sportowy – związany dotychczas z klubami wysokogór-
skimi, turystyczny – tkwiący w strukturach pttk, naukowy (speleologiczny) – wy-
wodzący się z uczelni i instytutów, a przyklejony zależnie od możliwości do jednej 
z wymienionych organizacji lub obu jednocześnie.
 Zaczęły obowiązywać stopnie wtajemniczenia (niższe lub wyższe uprawnienia) 
zdobywane na kolejnych kursach, obozach, wyprawach. Organizowanie wspólnych 
wyjazdów wcale nie było łatwe, członkowie klubu wywodzili się bowiem z pracow-
ników różnych zakładów, studentów kilku uczelni, uczniów szkół średnich. Trzeba 
było sporo zachodu ze strony zarządu klubu, aby załatwić większej grupie zwolnienia 
od zajęć, urlopy, a przeszkody były w tamtych latach najprzedziwniejsze… Na przy-
kład w maju „słynnego” milenijnego roku 1966 w zakładach piętrzono trudności 
przed chcącymi udać się w tym czasie do Częstochowy, a my właśnie mieliśmy pierw-
szy raz zaprezentować się na ogólnopolskim zlocie grotołazów w pobliskich Górach 
Sokolich. Pomoc mogłem uzyskać tylko w Komitecie Miejskim pzpr. Osobiście 
zaniosłem pisma do zaopiniowania. Sekretarzowi wytłumaczyłem, że zlot odbędzie 
się przecież w Olsztynie, nie wtajemniczając go, iż chodzi o miejscowość oddaloną 
od Częstochowy zaledwie o 12 kilometrów. Udało się, ale w kilka dni później wybu-
chła afera i miałem sporo nieciekawych rozmów.
 W roku 1967 kilku naszych członków wzięło pierwszy raz udział w obo-
zie szkoleniowym w Tatrach Zachodnich. We wspaniałym towarzystwie uda-
ło nam się pokonać kilka najgłębszych i najdłuższych polskich jaskiń: Czarną, 
Wielką Śnieżną, Wielką Litworową, Wysoką, Zimną, Miętusią… Przeżyciem 
były nie tylko same przejścia, ale też zetknięcie z wchodzącymi właśnie w uży-
cie linami z tworzyw sztucznych, przyrządami do wchodzenia po nich w górę. 
To była prawdziwa rewolucja. Nowe rodzaje obuwia, odzieży, sprzęt wspinaczkowy 
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z lekkich stopów! Odchodziły na zawsze już liny sizalowe, drabinki linowe, sta-
lowe haki i takież karabinki.
 Od tamtej pory jaworznianie uczestniczyli w licznych wyprawach klubowych, 
międzyklubowych, narodowych do największych jaskiń świata na wszystkich konty-
nentach. Klub Grotołazów był organizatorem lub współorganizatorem wielu kursów 
dla adeptów podziemnego alpinizmu, gospodarzem ogólnopolskich imprez specjal-
nych i rozrywkowych.
 Podczas spotkania z okazji dwudziestolecia istnienia klubu usiłowaliśmy od-
tworzyć w przybliżeniu liczbę osób, które choćby krótko były członkami lub tylko 
uczestnikami kursów początkowych (większość dokumentacji zaginęła podczas ko-
lejnych przeprowadzek Zarządu Oddziału pttk) – pojawiła się liczba 600 i jeszcze 
trochę. To sporo. Oczywiście, pasjonatów była zawsze garstka, większość stanowili 
ciekawscy i ci, którym znajomość technik wspinaczkowych była potrzebna przy pra-
cach wysokościowych.
 Zanim klub nasz nie osiągnął niezbędnej liczby instruktorów, prowadził głów-
nie szkolenia teoretyczne. Do egzaminów praktycznych dopraszał zaprzyjaźnionych 
z innych klubów, najczęściej Krakowskiego Klubu Turystyki Jaskiniowej. W zakres 
tematyki kursów wchodziły między innymi ogólne wiadomości o górach, informa-
cje o przewodnikach, mapach, sporządzaniu planów i literaturze górskiej, budowie 
geologicznej, powstawaniu zjawisk krasowych, faunie i florze górskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jaskiniowej, eksploracja jaskiń (ubiór, sprzęt, techniki), 
trening taternicki, skala trudności dróg wspinaczkowych, asekuracja, ratownictwo 
i autoratownictwo.
 Chyba przygotowywaliśmy naszych członków dobrze, skoro w ciągu 25 lat funk-
cjonowania klubu aż po dzień dzisiejszy (kilka osób nadal uprawia ten sport, choć 
reprezentują inne miasta i inne organizacje) nie mieliśmy wypadku śmiertelnego, 
a poważniejszy zdarzył się tylko raz. Przygód niepowtarzalnych zebrało się co nie-
miara. różnych. Jedną przeżyłem osobiście z kursantami w samym Jaworznie. Zbli-
żały się egzaminy praktyczne, a zajęć terenowych za sprawą paskudnych warunków 
pogodowych mieliśmy ciągle niewiele. Dostępu do jakiejś sali gimnastycznej (hali 
jeszcze nie było) nie udało się załatwić, jedynym wielopiętrowym budynkiem do-
stępnym dla nas był blok u zbiegu ulic Matejki i Czerwonych Harcerzy (dziś: Ste-
fana Dwornickiego), z którego już wcześniej pogonili nas lokatorzy. Coś trzeba było 
znaleźć. i znaleźliśmy! Przy ulicy Sądowej, w samym centrum, sto metrów od sie-
dziby pttk stał nieczynny szyb wentylacyjny kopalni Kościuszko – antoni. Spraw-
dziliśmy głębokość, sprawdziliśmy czy nie występują na dnie gazy. Dwadzieścia pięć 
metrów studni zadawalało nas. Obecności gazów nie stwierdziliśmy. Od tego mo-
mentu, raz w tygodniu, po zebraniu trenowaliśmy w szybie zjazdy na linie, przepinki, 
schodzenie po drabinach linowych, znajomość podstawowych technik wychodzenia 
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po linie. Mieszkańcy okolicznych domów wyzywali nas od wariatów i samobójców, 
ale co tam! Byliśmy niewrażliwi na epitety.
 i nadszedł dzień chmurny, zbliżała się burza. Trening trwał. Chcieliśmy go zakoń-
czyć przed nadejściem nawałnicy. Na dnie szybu powietrze zaczęło dziwnie gęstnieć. 
Pojawił się zapach siarkowodoru. Wysyłając kolejnych kursantów do góry zdałem 
sobie sprawę, że gaz wydobywa się ze szczelin zagrodzonego tamą z cegły chodnika. 
Nie zdradzając podopiecznym jakie niebezpieczeństwo nam grozi (za wszelką cenę 
pragnąłem uniknąć paniki) dotrwałem momentu aż wszyscy stanęli na zewnątrz. 
Zdążyłem dołączyć i ja, choć miałem wątpliwości czy jeszcze mi się uda.
 Był to ostatni w tym szybie i w ogóle w pokopalnianych obiektach trening.

1  O wojskowym dróg rekognoskowaniu
 Czyli wybuch i wojny światowej w zapisach wiejskiego kancelisty.

 Wydawałoby się, że dysponując zaledwie jednym oryginalnym dokumentem 
– rejestrem korespondencji zarządu maleńkiej gminy – nic o jej „udziale” w woj-
nie napisać nie można, a tu nie! Wcale nie z ciekawości sięgnąłem po rozsypującą 
się grubą księgę o oficjalnej nazwie Protokół czynności zwierzchności gminy Dąb, mu-
siałem opisać jej stan i wygląd. i opisałem, a przy okazji odkryłem, że owe „czynności”  
to po prostu korespondencja: przychodząca, wychodząca. intrygujące były ramy cza-
sowe, obejmowała lata 1914–1921. Zajrzałem do środka i… wessało mnie na kilka 
dni. Lakoniczne zapisy sekretarza gminy okazały się kopalnią informacji. Wojna 
z pozycji zwykłego mieszkańca wsi, oddalonego od pól bitewnych musiała wyglą-
dać zupełnie inaczej niż ta poznawana z podręczników historii. i taką ona się jawi 
po lekturze „Protokołu…”
 O zbliżającym się wydarzeniu można było się domyślać po obowiązku cotygo-
dniowego raportowania do starostwa w Chrzanowie o stanie zdrowia ludności, stanie 
zdrowia zwierząt hodowlanych, a głównie o zmianach „linii rezerwy pospolitego ru-
szenia i landwery” czyli obrony terytorialnej, jakbyśmy dziś napisali.
 Od końca czerwca 1914 roku zaczynają docierać okólniki z nowymi poleceniami: 
zmiany w postanowieniu o klasyfikacji koni. Tu czuć już oddech armii – wszak koń 
to podstawa transportu wojskowego. Dziewiętnastego lipca goniec dostarczył ze sta-
rostwa okólnik z tekstem odręcznego pisma Jego Cesarskiej, Królewskiej i Apostolskiej 
Mości Najjaśniejszego Pana spowodu tragicznej śmierci Najdostojniejszego Arcyksięcia 
i Jego małżonki do publicznego wystawienia. Wraz z nim przyszło kilka innych pism: 
ostrzeżenie o przypadkach pryszczycy w pobliskim Jeleniu, o potrzebie potwierdzenia 
świadectwa pochodzenia kilku osób, o wojskowym rozpoznawaniu kraju – w czasie 
do końca października 1914 roku rekognoskowaną będzie przez oficerów między innemi 
większa część Galicji.
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  Z końcem miesiąca okólnik starostwa doniósł o rozporządzeniu C.K. Komendy 
Korpuśnej w Krakowie, że wszyscy rekruci asenterowani w roku 1914 zostali wcieleni 
do swych oddziałów wojskowych. i jeszcze: wskutek różnych wypadków w obecnych czasach, 
C.K. Starostwo poleca, aby posłańca na pocztę przysyłać każdy dzień. ale to nie wszyst-
ko. Poleceń, zaleceń przyszło więcej. Do wystawienia w gminie: „odręczne pismo Naj-
jaśniejszego Pana do Jego Ekscelencji Pana Prezydenta Rady Ministrów”, „do Naczelnika 
Gminy 3 obwieszczenia o pocztach polowych połączonych z armią”, telegram z Komendy 
Korpuśnej w Krakowie aby bębniono i trąbiono, aby wszyscy będący na urlopach żołnie-
rze powracali natychmiast do swoich pułków. C.K. Starostwo poleca naczelnikowi za-
poznać się z instrukcją mobilizacyjną na wypadek powołania mobilizacyjnego i podziałem 
czasu, czynności, ciążących obowiązkach i odpowiedzialności.
 W sierpniu przyszła cała lawina okólników, telegramów, informacji. Zakazano 
ludności poruszania się nocą pod zagrożeniem spowodowania nieszczęśliwego wypadku 
ze strony straży wojskowej. Wyznaczono premię w kwocie 20 koron za dostarczenie 
śpiegów wojskowych. Nadeszły także pierwsze listy poległych na froncie żołnierzy. 
aby naczelników zmotywować do rzetelnego wypełniania obowiązków związanych 
ze stanem wojennym. przysłano informację (przykład i ostrzeżenie, że żarty się skoń-
czyły) o zasądzeniu 14 dni aresztu dla jednego z naczelników gmin za niedopełnienie 
obowiązków mobilizacyjnych.
 Coraz więcej pism dotyczyło zabezpieczenia wyżywienia dla armii. Z jednej 
strony rosła liczba spisów żywności w gospodarstwach rolniczych i kontroli, z drugiej 
nacisków na organizację pomocy, aby rodziły pola powołanych do służby wojskowej. 
Mieszkańcy Dębu bombardowani wprost byli wiadomościami zupełnie im dotąd 
obcymi: ostrzeżeniami o pojawieniu się w obiegu fałszywych banknotów, o zwalcza-
niu gromadzenia gotówki przez bogaczy, o zwalczaniu chorób płciowych, tyfusu, ospy 
i czerwonki.
 armia oprócz żywności dla ludzi, furażu dla koni, podwód, potrzebowała z każ-
dym miesiącem czegoś więcej. Zaczęło się od poszukiwania mosiądzu i miedzi. Sta-
rostwo wielokrotnie wysyłało polecenia sporządzenia dokładnych spisów dachów 
krytych blachą miedzianą, policzenia mosiężnych klamek i moździerzy w gminie. 
i to wszystko nie za jednym zamachem, jakbyśmy dziś powiedzieli, ale rozłożone 
na raty w czasie. raz to, raz tamto. Poszukiwano wyrobów cynowych i stopów cy-
nopodobnych. Z czasem pojawiły się inne potrzeby: poszukiwano skór garbowanych 
i surowych, wyrobów wełnianych i wełny. Zajmowano obręcze gumowe na cele woj-
skowe, poszukiwano wyrobów kauczukowych. Co pewien czas przychodziły rozkazy 
o powołaniu kolejnych roczników pod broń.
 Głód dosięgał i żołnierzy i ludność cywilną. Władze wydawały zarządzenia 
w rodzaju: „zakaz wyrabiania w piekarniach ciast francuskich”, „zakaz sporządzania pi-
sanek wielkanocnych z jaj”. Zalecano odejście od lekkomyślnego spożywania pokarmu 
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w tym chleba, oszczędzania tłuszczów, ograniczenia konsumpcji mięsa. Wprowadzo-
no dni bezmięsne.
  Z rejestru nadchodzących do gminy pism wynika, że władze straciły kontrolę 
nad sytuacją w kraju. Polecenia powtarzane były wielokrotnie, jak gdyby odpowiedzi 
nie docierały do adresata, a gmina pisała odpowiedzi, pisała, pisała. Czasem przycho-
dziły i porady. Jak wyrabiać sztuczne pokarmy dla bydła, jak uzyskiwać tłuszcz z popłuczyn, 
jak używać perzu na karmę dla koni i jak zbierać pokrzywy i wyrabiać z nich włókna.
 Ubóstwo mieszkańców wsi sięgało dna. Coraz częściej odpowiedzi zwierzchno-
ści gminnej zawierały się w stwierdzeniu: „z powodu ubóstwa ludności w gminie zbiórki 
nie przeprowadzono”, „w gminie nie ma ani jednej sztuki bydła rzeźnego”.
 a pisarz gminny cierpliwie dzień po dniu zapisywał w skrócie treść pism nad-
chodzących wysyłanych odpowiedzi. Czytane dziś lakoniczne zapisy zdumiewają, 
czasem śmieszą, czasem przerażają. Jak choćby ta dotycząca odpowiedzi na pytanie 
o ilość możliwych do pozyskania w gminie kasztanów i żołędzi. To nie na lekarstwo 
poszukiwano surowca, ale do wyrobu kawy i dodatek do mąki chlebowej.
 Warto czytać stare księgi.

1  Nad rodzinnym albumem

 Do albumu zaglądam nie tak znów często: kiedy ktoś z zamieszkałych na krań-
cach Polski krewniaków odwiedza rodzinne Jaworzno i wypada mu przypomnieć 
jak pradziadowie wyglądali, kiedy myśli uciekają ku czasom minionym i ludziom, 
których twarze zacierają się w pamięci.
 Tym razem otworzyłem go w poszukiwaniu charakterystycznych dla xix stulecia 
ubiorów noszonych w naszych stronach. Otworzyłem i… utonąłem we wspomnie-
niach. Spoglądając na sylwetki młodych, roześmianych ludzi, rozważałem jak dziw-
nie mogą się toczyć ludzkie losy. Ta oto drobna panienka wyszła za górnika, który 
po zaledwie paru latach małżeństwa zginął pod ziemią. Została sama z pięciorgiem 
małych dzieci. Bez wykształcenia, bez zawodu. Otrzymywała jakąś rencinę lichą, 
której nie wystarczało nawet na najskromniejsze wyżywienie. Musiała szukać zarob-
ku. Kiedy wydobycie na kopalniach rosło, mogła liczyć na zatrudnienie w sortowni. 
Miała wszak jako wdowa po górniku takowy „przywilej”. Cóż z tego, kiedy zbytu 
na węgiel nie było, a cała polska gospodarka przeżywała kryzys. Zarabiała zatem wy-
najmując się w bogatych domach jako praczka. Kto nie widział, jak wyglądało kiedyś 
pranie nie jest w stanie wyobrazić sobie ile wysiłku kosztowało takie zajęcie. Naj-
pierw należało zabezpieczyć zapas wody donosząc ją ze studni lub publicznej pompy 
w wiadrach zawieszonych na nosidłach opartych na barkach. Czasem droga wynosiła 
kilkanaście, a czasem kilkaset metrów. Pranie gotowano w wielkich garach w wo-
dzie z dodatkiem mydła lub tylko sody kaustycznej. Najtrudniejszym etapem było 
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szorowanie tkanin na tarze w gorących mydlinach. Drewniana balia stała na ogół 
na podłodze, czasem podnoszono ją nieco wyżej wspierając na taboretach lub ławach. 
Po kilkunastogodzinnym pochylaniu się nad naczyniem kręgosłup prawie zawsze 
odmawiał posłuszeństwa. a w domu czekały dzieciska.
 To była dygresja i wracam teraz do głównego wątku. Kiedy dzieci dorosły, wybu-
chła wojna – druga wojna światowa. W latach okupacji, starszy z synów odbywający 
właśnie służbę wojskową, trafił po licznych przejściach do stalagu, gdzieś w głębi 
Niemiec. Nigdy już do Polski nie powrócił, przeżył, ale losy związał z zachodem. 
Po zakończeniu wojny ożenił się z Niemką i wkrótce oboje wyjechali do australii. 
Przez kilka pierwszych lat przysyłał matce listy, potem zamilkł na zawsze… Młodszy 
z synów trafił do wojska wkrótce po zakończeniu wojny. Był zwykłym szeregowcem, 
„załapał się” na akcję Wisła. Kiedy dziś wspomina tamte lata, od razu wilgotnieją 
mu oczy. O obecnym pokoleniu polityków i historykach ipn ma kiepskie zdanie. 
Mówi: gdyby oni widzieli te sceny, które ja oglądałem, nie mówiliby tego, co mówią, 
nie pisali tego, co piszą. 
 Przewracam kolejne strony albumu. Ze zdjęcia patrzy na mnie wąsaty, umundu-
rowany człowiek. Znam go z opowieści – to wuj mamy. Był legionistą. Po ukończeniu 
służby wojskowej, w uznaniu zasług, otrzymał pracę w Warszawie. Co prawda tyl-
ko woźnego, ale za to ministerstwie! Nawet nie wiem, którym. Zginął w Powstaniu 
Warszawskim, podobnie jak jego starszy syn – aktywny członek Szarych Szeregów. 
Oni nie utrzymywali kontaktów z rodziną w Jaworznie. Jak głosi wieść rodzinna, 
przeciwniczką związków z prowincją była żona odważnego legionisty. Jakież było 
zdziwienie krewniaków, kiedy wkrótce po zakończeniu wojny wyżej wspomniana 
osoba zjawiła się w Jaworznie z prośbą o pomoc. To nie było działanie wyrachowane. 
Los chciał, że po powstaniu trafiła do obozu przejściowego w… Szczakowej. Warun-
ki tam panujące wpłynęły tonująco na dotychczas zajmowaną postawę. 
 Oglądam kolejne twarze. Prababcia. Zmarła, nim ja pojawiłem się na świecie. 
Najmłodszy jej syn, najukochańszy, kilkunastoletni gimnazjalista Michaś zginął 
w obronie Lwowa. Spoczywa na tamtejszym cmentarzu wśród Orląt Lwowskich. 
Prababcia urodziła się i mieszkała w Sierszy. Jej mąż pochodził z Ciężkowic i nosił 
bardzo popularne tam nazwisko. Z przekazów rodzinnych wiem, że w jaworznic-
kich kopalniach odrabiał pańszczyznę. Nikt z żyjących potomków wspomnia-
nych pradziadów nie pamięta szczegółów „adopcji” byłego powstańca i aktywisty 
przegranego powstania styczniowego. Pochodził podobno z bogatej rodziny osia-
dłej gdzieś w zaborze rosyjskim. Poszukiwany przez władze carskie, całkowicie 
pozbawiony majątku, ranny, ukryty został w okolicznym folwarku. Dla zmylenia 
władz nadano mu właśnie to najpopularniejsze nazwisko urabiając legendę, że jest 
członkiem rodziny pradziadów. Oni tę „prawdę” chętnie przyjęli i rozpowiadali 
wszystkim wokół.
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 Znów przewracam kartki. Ze zdjęcia patrzą na mnie rodzice i dwie kochane 
ciocie. Wszyscy w strojach kąpielowych. ale jakich! Stoją na plaży w Długoszynie, 
tuż za nimi Biała Przemsza. ilu jaworznian pamięta jeszcze kąpiele w krystalicznie 
czystych wodach tej rzeki? a ciocie? Jedna z nich zaraz po wojnie została wojującą 
aktywistką Ligi Kobiet. Co działo się w bliższej i dalszej rodzinie! Większość od razu 
odcięła się od nawiedzonej „ligówki”. Po wielu latach stanowiska obu stron zaczęły 
się zmieniać. Postawy korygowała sytuacja polityczna w kraju i w mieście. 
 Trzy strony albumu zajmują fotografie czołgistów. Ojciec przed wojną odby-
wał w Warszawie szkolenie wojskowe. Widać go, to obok szeregu lekkich czołgów, 
to w wieżyczce w pojedynczym pojeździe i na paradzie. Podczas uroczystości wręcza-
nia kordzików i kolumnie asystującej pogrzebowi jakiejś wojskowej znakomitości.
 Te czołgi! Tankietki – jak mawiał ojciec. Cóż one zdziałały we wrześniu 1939 roku? 
ale na fotografii prezentują się wspaniale. 
 Tyle osób, tyle pejzaży minionych. O tym wszystkim można już mówić tylko 
w czasie przeszłym. To już było, to se ne vrati. rozkleiłem się nieco. a poszukiwane 
stroje? Coś jednak znalazłem.
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