
ocAll ĆoD
zAPoMNlEN!A

Opracowała:

och. Alicja Matusik
(zadanie w ramach próby

i nstru ktorskiej n a przew od n i czkę)



,,Harcerstwo nie umarło w nas i ma się dobrze!"

fuie hałcerstwo na ziemiach poIskich zostało rozwiązane, lecz mimo to, nie umarło w
znajomości przetrwaty - często spotykaliśmy się w swoim harcerskim gronie,

Śpiewaliśmy piosenki harcerskie." To, co prawdziwe i wartościowe nie umiera,

rĘne

O niegasnącym płomieniu harcerstwa w sercu opowiadała dh. Świętosława Wi!k_

'ąęgąvni 
Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów nr 2 w laworznie-Szczakowej,

Hufca Szczdkowa.

*ę druhny przygoda z harcerstwem?

zaczęlo się od powrotu z tułaczki powojennej. Przed wojną mieszkałam we Lwowie, ale ze
msytuację polityczną wrazz mamą byĘśmy zmuszone opuścić rodzinne miasto. Chciałyśmy
&Scczakowej, do mojej babci, W trakcie podróży znalazłyśmy się w obozach przymusowych

A|rstrii. Pod koniec ].945 roku, na przełomie listopada igrudnia, wrazztatą powróciłyśmy
i przyĘlĘŚmy do mojej babci do Szczakowej i tutaj pozostaliśmy. Już w styczniu 1946 roku
przyĘta do Związku Harcerstwa Polskiego. Należałam wtedy do drużyny harcerskiej na

ftuŻynowa zaopiekowała się mną i jeszcze w tym samym roku wysłała mnie na obóz
Pbrwszy mój obóz odbył się w Wiśle i trwał 24 dni. Pamiętam, że mieszkałyśmy w domku
ByĘśmy na Baraniej Górze, także w Rezydencji Prezydenta, Tę drugą wyprawę pamiętam

fu}hdnie, ponieważ mnie, młodą osobę, bardzo zdziwił jeden fakt - małżonkowie posiadali
bŻa, które znajdowały się w dwóch różnych pomieszczeniach. Słabo pamiętam apele, ale ten

łarzególnie utkwił w mojej pamięci (śmiech). Oprócz tego, pamiętam porządek dnia: rano
odbywał się apel, później szłyśmy myć się do wisły, a następnie odbywaĘ się zajęcia

. Na tym obozie nie odbywałyśmy żadnych prac społecznych.

rrli obóz to MyŚlenice w 1947r. Obok naszego obozowiska znajdował się obóz harcerski męski.
l*dokuczaliŚmy sobie nawzajem - wykradaliśmy sobie proporczyki, garnki z kuchni. Mimo tych

wspieraliśmy się. zawsze, gdy miałyśmy warty nocne, mogłyśmy liczyć na naszych
lffirntł, którzy towarzyszyli nam - bojącym się ciemności kobietkom. Tam, w ramach zajęć

[Ęr-]'oulYch, zajmowałyŚmy się dziećmiz lokalnej szkoĘ podstawowej - organizowałyśmy dla nich
milctawignia, a także sprawowaĘśmy nad nimiopiekę.

U Ęn §lmYm roku, moja drużynowa wysłała mnie do Śmiechowa, na obóz drużynowych. Byłam
qi*dszą druhną - miałam zaledwie !4lat, a średniwiek kursantów wynosił 30latl Rozkładałyśmy

ry, wypychałyśmy sienniki słomą, budowałyśmy prycze, czyli rutyna- czynności te
PraĘŚmy na każdym obozie. Uczono nas tam, jak prowadzić drużynę harcerską. Był to typowy
ftsdroleniowy. Był to także obóz przetrwania. Musiałyśmy wybrać się na "trzydniówkę" , czyli na
furńi w las i wybudować szałas, aby mieć gdzie spać. UplotĘśmy go z gałęzi, wyścieliłyśmy mchem,
fun zrobityŚmy z paproci. Do dziś pamiętam, jak to robiĘśmy. W wyniku konkursu nasz szałas
rEgrat z innym, piękniejszym tworem, ale po niedługim czasie mogłyśmy się zrehabilitować.
khs okroPnej burzy inne szałasy zaczęly przeciekać, tylko w naszym wciąż było sucho i wszyscy
prydtodzili do nas, aby schronić się przed deszczem.

*t



Brałam takŻe udział w kursie metodycznym w Krakowb, a następrrh w obozie harcerskim w Kujanie,
gdzie dostawałyŚmy porządnie w kośćl Tam, do nasarrch oborrĘzków na]eżało zebranie minimum
jednej kobiałki jagód dziennie. W tym czasie nie obiadałam Ę jagodami. Dopóki nie uzbierałam
Pełnej kobiatki, nie sPróbowałam anijednej. Harcerstwo napnawdę ucayło nas dyscypliny.

NastęPnie goŚciłam na kursie instruktorskim na Głodówoe, poźnĘ rozpoczęłam próbę na Drużynową,
na kursie metodYcznYm druŻynowych w Krakowie. Przed objęciem funkcji, obowiązkowo trzeba było
zrealtzowaĆ tę Próbę. Po jakimś czasie, w 1949r. odbyt się ostatni przed rozwiązaniem harcerstwa
obóz w SiemczYnie. Tam byłam już drużynową i na obozowisko wybrałam się wraz ze swoją drużyną,
To bYł naPrawdę ciekawy czas. Wraz z dziewczętami otrżymatyśmy do użytku pGRowski pałac. Gdy
weszłYŚmY do Środka, oniemiałyśmy ze zgrozy. Wewnątz pałacu znajdowało się mnóstwo dzieł kur,
Pelno brudu, a my miałyśmy tam spać! Na szczęście miałam bardzo ambitne i zaradne dziewuszki w
druŻYnie, więc bardzo szybko posprzątałyśmy nasze nowe mieszkanie. W kolejnych dniach
wYbieliĘŚmY Ściany wapniem, a zdolne artystycznie dziewczęta zapełniły ściany pięknymi malunkami
- i w takich warunkach mogłyśmy mieszkać! (śmiech). Do naszej pracy na obozie należały pracy w
polu. Całymidniami pracowałyśmy w PGRze.

Po tYm obozie harcerstwo na ziemiach polskich zostało rozwiązane, lecz mimo to, nie umarło w nas.
Nawiązane znajomoŚci przetrwały - często spotykaliśmy się w swoim harcerskim gronie, czasami
naWet ŚpiewaliŚmy piosenki harcerskie. "Czerwone harcerstwo", które wprowadzili socjaliści, nie
odPowiadało naszym wymaganiom. Prawo i Przyrzeczenie bez Boga, inne wartości... To nie było dla
nas.

W 1956r., gdY wznowiono próby organizowania się, praca zawodowa, małżeństwo, specjalizacje
sprawiły, że harcerstwo zeszło na drugi plan.

- CzY Podejmowano jakieŚ działanid w celu reaktywowania prawdziwego skautingu w czasie
" Czerwonego ha rce rstwa " ?

- Nie mogliŚmy się utoŻsamiaĆ z harcerstwem. W tym okresie powstał Związek Młodzieży polskiej ito
bYło wtedY najwaŻniejsze. Przez maturę, wspomniane wcześniej studia i pracę zawodową -

PrzYnajmniej ja - nie miałam do czynienia z harcerstwem aż do roku 1994, czyli do momentu
utworzenia Harcerskiego Kręgu Seniorów. lnne osoby, które nie wyjechaty na studia i pozostaĘ
W Jaworznie, nP. druh Dwornicki, podejmowały działania mające na celu reaktywowanie
Prawdziwego harcerstwa. Zapewne, gdyby nas nie rozwiązano, działalibyśmy przez caĘ ten czas.
MoŻe w mniejszYm stoPniu angażowalibyśmy się w życie jednostek, ale robilibyśmy co w naszej
mocy, aby wychowywać młode pokolenia harcerzy i harcerek.

- lak wYgtqdaĘ dawne obyczaje, a tdkże obrzęd nadawania Krzyża Harcerskiego?

- To bYło bardzo uroczYste wydarzenie, Szliśmy wieczorem na Ostrą Górkę, gdzie czekał kapelan z całą
druŻYną oraz druŻYnową. Kapelan przeprowadzał egzamin z prawa harcerskiego, a następnie
odmawiano Rotę Przyrzeczenia. Po częŚci oficjalnej, zasiadaliśmy w kręgu ogniska i śpiewaliśmy
piosenki harcerskie.

odnosząc się do obyczajów, pamiętam, że w jednostkach bardzo zwracano
zastępów, Na zbiórkach zastępów, które odbywały się dość często, uczono nas
także przybliżano historię Polski.

uwagę na pracę

wielu piosenek, a



Gdy odbywały się większe uroczystości pańshlry, !s. 3., mąia, 11. listopada, obowiązkowo
wszystkie drużyny brały w nich udział. Niezależnb od Ęą daurniei mieliśmy bardzo ścisłą więź
z Kościołem: pełniliśmy warty przy Bożym Grobh fiuem ze strażakami, regularnie drużyną
chodziliśmy na niedzielne msze święte.

Oprócz tego, chodziliśmy "na Sztołę", w kierunku Bukowną gdzie organizówaliśmy ogniska

harcerskie. Każda drużyna przygotowywała program, skeczą i oczytviście - piosenki dla umilenia
czasu !

,,Nie zgaśnie tei prryiaźni żar, co połączyła nas
' Nie pozwolimy byią starł nieubłatany Gzas.

Za nami jasnych godzin moc i moc młodzieńcrych snów
Przy innym ogniu, w inną noc, do zobaczenia znów"-

Te slowa ,,Pieśni pożegnatnej" napełniają wsrystkich harcerzy nadzieją. Mimo pożegnań, wietu
upadków, Związek Harcerstwa Polskiego nadal iest żywy. Płomień braterstwa, gotowości do
poświęceń w imię Boga, Ojczyzny i bliskich, jest wieczny i nigdy nie zgaśnie.



,,Nie zaznał przygód, kto nie jeździł na obozy...''

BYłam na czterech obozach. tak to mówiq: "Nie zaznał pruy7fl, ko nie jeździł na obozy, kto się nie
wczuł w alarmu grozy" - O swojej harcerskiej historii i trudnei sytuacji harcerzy w polsce po wojnie
oPowiada dh. Elżbieta Zaiąc - aktualny kronikarz Harcerskiego Kręgu Seniorów nr 2 w Jaworznie -

Szczakowej z bardzo dużym bagażem doświadczenia, niegdyś funkcyjna Hufca Szczakowa.

- tak zaczęła się druhny przygoda z harcerstwem?

- Przygodą to nie było. Byliśmy pokoleniem wojny, obowiązywała nas godzina policyjna - nie
wYchodziliŚmy gdzie i kiedy chcieliśmy, tak jak to jest teraz. Wreszcie, gdy skończyła się okupacja,
mogliŚmY się "organizować", wszelka młodzież garnęła się do pracy. Mogliśmy pośpiewać, pobawić
się, zejŚĆ się na zbiórce. Swoją harcówkę miałyśmy w Szkole Podstawowej nr 9 w Jaworznie. Moją
Pierwszą druhną drużynową była nauczycielka z tej szkoły. Uczyła nas dyscypliny, posłuszeństwa, czyli
wszYstkiego, czego aktualnie uczy harcerstwo. Czekałyśmy jak na zbawienie na kolejną zbiórkę! A
następną drużynową mojej drużyny żeńskiej była dh. Zofia Grabowska.

Nasze biwaki odbywały się przy tzw. "Dziewiątym stawie" na terenie Szczakowej. Wpierw szłyśmy do
koŚcioła, a Po mszy Świętej brałyśmy wiadro, ziemniaki, szłyśmy nad wodę i gotowałyśmy zupę|
OczYwiŚcie, Po uczcie nasza drużynowa zawsze skrupulatnie sprawdzala, czy dokładnie wymyłyśmy
garnki, w których gotowałyśmy zupę (śmiech). To była nasza jedyna rozrywka w tamtych czasach.

JeŹdziłYŚmy także na obozy, ale wpierw musiałyśmy sobie na nie zapracować, W tym celu
urządzałYŚmY festyny, na którym sprzedawałyśmy fanty uprzednio zebrane od ludzi dobrego serca.
Za te Pieniądze jechałyŚmy na obóz: musiałyśmy opłacić przejazd koleją, żywność, ale sam festyn nie
wYstarczał. W trakcie obozu również pracowałyśmy, np. zbierając jagody, które później
sPrzedawałYŚmy na bocznicy kolejowej. Bardzo wesoło upłynęły nam te lata, które trwały tylko do
1950r. W tYm roku, nas - skautów, rozwiązano. Według ówczesnej polityki, Anglik - Robert Baden-
Powell nie mógł byĆ przykładem dla młodzieży socjalistycznej. Polityka zniszczyla wszystko. Dlatego,
Po 44 latach, gdY mieliŚmy możliwość zrobienia czegoś "jeszcze", wykorzystaliśmy to i utworzyliśmy
Harcerski Krąg Seniorów "Szcza kowa".

- CzY druhna wraz ze swoimi rówieśnikami próbowała reaktywować drużynę po roku 795o, gdy
wsPomniana Przez druhnę sytuacja polityczna uniemożliwiła organizowanie się harcerstwa?

- Nasza druŻYna niestety nie próbowała się reaktywować... Nie chcieliśmy się narażać, sytuacja
PolitYczna była naprawdę ciężka. Została zmieniona treść przyrzeczenia harcerskiego. Całkowicie
WYrzuconY został Punkt: "Harcerz nie pije i nie pali", a także najważniejszy: "Harcerz kocha Boga i

Ojczyznę".

- Pamięta moŻe druhna, jak w tamtych czasach wyglqdał Hufiec laworzno jako jednostka?

- MY tutaj mieliŚmy własny hufiec - Hufiec Szczakowa. Skupiał on Długoszyn, Górę piasku, pieczyska,
tzw. "Miasto" - te cztery dzielnice. Przy szkołach działaĘ zarówno drużyny żeńskie i męskie _ nie było
druŻYn koedukacYjnych. Generalnie, byliśmy dużym hufcem należąrym do Chorągwi Krakowskiej.



CałYm hufcem braliśmy udział w wielu uroczystościach, np. przy przemarszu wojska, przy
uroczYstoŚciach państwowych. Wtedy spotykaliśmy się wszystkimi drużynami i godnie
reprezentowa liśmy nasz hufiec.

- lak wyglqdała dawna obrzędowość i zwyczaje na zbiórkach?

- NajczęŚciej PrzepisywaĘŚmy piosenki przy pomocy kalki - wszystko musiałyśmy robić same, nie
miałYŚmY drukarek. Dużo Śpiewałyśmy, układaĘśmy plany, co będziemy robić na następnej zbiórce,
wiele rozmawiałyŚmy na temat historii Polski. Moja pierwsza drużynowa bardzo dbała, aby młode
Pokolenie bYło Świadome, co działo się na ziemiach polskich. Wszystko to działo się w latach
1945-1950, czYli od zakończenia ll Wojny Światowej, aż do momentu, gdy nas rozwiązano.

KaŻda nasza zbiórka zaczynała się modlitwą, nawet ta w plenerze. Ustawiałyśmy się w dwuszeregu,
stawałYŚmY na bacznoŚć i Śpiewałyśmy "Modlitwę Harcerską", a nasze spotkania kończyłyśmy
kręgiem i piosenką "Słońce już zeszło z gór, zeszlo z pól''.

- A jak wyglqdały obozy w tdmtych czasdch?

- BYłam na czterech obozach. Jak to mówią: "Nie zaznał przygod, kto nie jeździł na obozy, kto slę nie
wczuł w alarmu grozy", Na obóz brałyśmy ze sobą jasieczka (wypełnionego paprocią), siennik ikoc,
menaŻkę, łYŻkę - to było całe nasze wyposażenie. Każdy uprzednio musiał wypełnić sobie sennik
grubą warstwą siana, aby było wygodnie. Na pierwszym moim obozie spaĘśmy w baraku. porą{eł
dnia wYglądał następująco: rano wstawaĘśmy, odbywał się krótki apel, sprzątałyśmy, stav§ny suoF
łóŻka (siennik ijasieczki), myłyśmy się w rzece. Poźniej odbywaĘ się różnorodne zajęciia: poacrrooy,
ŚPiewanki. OczywiŚcie, jak wcześniej wspomniałam - także pracowaĘśmy na obozie w ramaó zaięĘ
nP. na obozie w Kujanie chodziłyŚmy na jagody. Obozy nie byĘ koedukacyjne. pamiębm, jak ółopcy
z obozu harcerzy przychodzili ubrani w prześcieradła i straszyli nasze harcerki na warcie (śnriech)_

- czy przyjaźnie zawiqzane dzięki harcerstwu przetrwaĘ i wpĘnęĘ na druhny Ęcie?

- Nadal mam kontakt z moimi znajomymi z moich młodzieńczych lat, oczywiście! Te osoby, które są
w kręgu seniora, często przychodzą i odwiedzają mnie w domu. Po skończonych zbiórkach nigdy nie
WracamY od razu do domu. Bardzo często siadamy i wspominamy dawne czasy. Tych , ktorzy
PoduPadlina zdrowiu i nie mogą przychodzić na zbiórki, staramy się odwiedzać,bądżchociaż do nich
dzwonić.

Pamiętam, jak Pewien druh Marian wyjechał ze Szczakowej do szkoty, a następnie otrzymał nakaz
PracY na PÓłnocnYm wschodzie. Po dłuższym czasie, gdy spotkaliśmy się przy szczakowskim
cmentarzu - nasza znajomoŚĆ odżyła. Oczywiście zawsze chciał być na bieżąco z tym, co dzieje się
aktualnie w harcerstwiel KtóregoŚ roku przysłał swojej siostrze mięso z dzika i nakazał jej, aby zrobiła
z niego bigos dla harcerzy.

- czy jest jakieś wydarzenie, które szczególnie utkwiło druhnie w pamięci?

- OczYwiŚcie Że jest! Była zima, przyszliśmy do harcówki, a ona była zamknięta. Widniała tylko
informacja: ,,Szukaj znaku". Już wtedy wiedziałyśmy - to na pewno zbiórka w plenerze,
Znaki ProwadziłY nas w kierunku wzniesienia, tzw. "Ostrej Górki". Była to polana, przy której stała
samotna sosna, a obok niej (sosny) sterta chrustu, drewna, coś w worku nylonowym i nasza



druŻynowa. Nieraz wspominam to wydarzenie.-. lle ta nir§za drużynowa musiała się natrudzić, aby to
zorganizować!

- tak wyglqdało dawniej przyrzeczenie harcerckie?

- Na obozie drużynowa mówiła, że w określonym czasie odbędzie się uroczyste ognisko. To był dla
nas znak, aby przygotowaĆ się z treŚci Prawa Harcerskiego, z wiedzy na temat harcerstwa, ponieważ
przed złożeniem Przyrzeczenia zawsze odbywał się egzamin. Po złożeniu Przyrzeczenia miało miejsce
uroczyste wręczenie krzyża, zawsze przy ognisku, w którym brała udział obowiązkowo cała drużyna,
nawet Cijej członkowie, którzy nie dostąpilijeszcze zaszczytu złożenia Przyrzeczenia. To bardzo miłe
wspomnienia.

- lakie działania aktualnie podejmuje Harcerski Krqg Seniorów?

- Obowiązkowo organizujemy dwa święta w roku, czyli 3. Maja i 11. Listopada. Wtedy te zbiórki mają
inny charakter. Oprócz tego, spotykamy się na tzw. "śledziku", organizujemy Mikołajki, uroczysty
opłatek, wycieczki. Zbiórki odbywają się średnio co miesiąc, co półtora - wszystko zależy od
warunków. Najwięcej na zbiórkach śpiewamy - te stare, typowo harcerskie piosenki, Wtedy czujemy,
jakbyśmy znów mieli 17 lat...

Mimo biedy i trudnej sytuacji poliĘcznej, w polskim harcerstwie kwitĘ prawdziwe przyjaźnie,
miłoŚĆ do Ojczyzny, pracowitość i braterstwo. O harcerstwo s!ę walczyło, dbało o tradycje,
zarabiało na obozy. Nic nie było proste, ale jak pisał Robert Baden-Powetl: ,,Trudności są solą
życia".



,,Jak grzyby p kzau!"

Wykorźystał czas, stworzył drużynę i pociqgłĘł zo nĘ tłumy młodych, pragnqcych tak jak on,
przeżyć harcerskq przygodę. O harcerzach wymstajqcych jak grzyby po deszczu" i sposobach na
wspólnie spędzony ezds w braterckim gronie rozmawiałam z hm. Władysławem Wiśniewskim -
Komendantem Harcerskiego Kręgu Seniorów nr 2 w lawonnie - Szczakowej.

- Jak wspomina druh swojq pnygodę z harcerctwem?

- W swoim życiu przeżyłem niejedną rozbiórkę harcerstwa. W 1939r. państwo rozwiązało harcerstwo
w Polsce. Okres ten trwał aż do momentu zakończenia ll Wojny Światowej. Następnie, w 1_945r.

przyszła odwilż, znów mogliśmy się organizować. Postanowiliśmy doskonale wykorzystać ten czas.

Harcerze wyrastali jak grzyby po deszczu! W 1-949r, tym razem partia postanowiła rozwiązać
harcerstwo. Zmieniono nasze prawo, przyrzeczenie. W tym czasie Urząd Bezpieczeństwa z Chrzanowa
zamknął mnie w więzieniu za prowadzenie drużyny czwórkami do kościola. Takie mieliśmy czasy,

Dobrze pamiętam także, jak w 1945r. zebrało się grono moich rówieśników. Przy plebani mieliśmy
miejsce, w którym mogliśmy rozpocząć swoje działania. Druh Zygmunt Grabowski pomógł nam
rozpocząĆ naszą harcerską przygodę. Był on harcerzem rozeznanym w sprawach organizacyjnych
ZHP, Na jednym zzebrań w salkach katechetycznych, podzieliliśmy się izdecydowaliśmy, że założymy
drużyny. Ja założyłem drużynę na Górze Piasku. Później byłem członkiem w Komendzie Hufca.

- Pamięta moŻe druh, jak w tamĘch czdsach wyglqdał Hu|iec taworzno jako jednostka?

- MY tutaj mieliŚmy własny hufiec - Hufiec Szczakowa. Pierwszym hufcowym był dh Szewczyk,
a następnie, po nim dh JÓzef Jarzynka. Byliśmy naprawdę dużym hufcem - liczyliśmy około 500 osób!
Było nas wszędzie pełno!

- lak wyglqdała ddwna obrzędowość i zwyczaje na zbiórkach?

- MieliŚmy dużo elementów zaczerpniętych z wojska i leśnictwa- to, czego zdążyłem się nauczyć na
słuŻbie. Salutowanie, wykonywanie komend, chodzenie w szyku mieliśmy opanowane do perfekcji!
Przez swoje działania, zachowania typowo żołnierskie oraz prezentowanie się na uroczystościach,
zdobyliŚmy sympatię mieszkańców naszej dzielnicy. Każdy z nas, chłopców, miał później jakieś
zajęcie. Czasami niektórzy mówili mi: "Druhu, nie dam rady przyjść na zbiórkę, bo muszę iść po trawę
dla królików. Rodzice nie pozwolą mi się bawić w harcerstwo, dopóki nie zrobię tego, co jest moim
obowiązkiem. Przepraszam,", A co my wtedy robiliśmy? W ramach czynu społecznego, szliśmy razem
na łąkę zebraĆ trawę dla naszego przyjacielal loczywiście, dzięki temu jeden z członków naszej
drużyny mógł spędzić z nami czas!

- lakie działania aktualnie podejmuje Harcerski Krqg Serniorów?

- Głównie organizujemy wycieczki. Jeździmy wszędzie gdzie nas jeszcze nie było, a także bierzemy
udział we wszystkich państwowych uroczystościach.



Hm. Władysław WiŚniewski został powołany łuffi Kolnandanta Harcerckiego Kręgu Seniorów
nr 2 w taworznie - Szczakowej rozkozem Ur/Xm z dn 77.M.2ilDr i do chwili obecnej pełni tę
zaszczytnq funkcję. NiegdyŚ był druźynwym I lbuźyny Harcerckiej im. Henryka Sienkiewicza w
Szczakowej, a później członkiem KomenĘ Hulu Szaakowa.

Hm. Władysław WiŚniewskijest autorem wspaniałej pamiątki - napisał autobiografię za§ltulowaną
"Moje wspomnienia", która zawiera doktadny opis życia harcmistrza: zawodowego, osobistego
oraz harcerskiego. Autobiografia podzielona jest na kiIka głównych rozdziałów, a wśród nich
znalazło się także harcerstwo. Dzięki uprzejmości dh Wiśniewskiego, oryginalną część jego dzieła
możemy przeczytać już na następnej stronae.
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miała być rozstrzygnięta i tak się też stało. ?ierwszy dostał kosza §gmunt, dru-
gi *ienryk, trzeci §taszek, uwaĘ {adek §rabowski.'Ponieważ, rnoją synrpatią
była ffnia {argosz ja nie brałem udziału w oświadczynach. ?o tym pomyśle całe
na§ze towarzystwo się rozeszło i wizyty u (osi skońezyły się.

{Harcerstwo

tS rcku 19t+5 harcerze ze Szczakowej, którzy przeży|i okupację postanow!
li wznowić działalność harcerską na terenie §zczakowej i zwerbować rrlładizież
szko}ną ze szkół na§zego terenu. 1Druhowie 'ladeusz Szewczyk, {adeusz 'I(a-
sperczyk, .źlrtur 'KLlcżara, tózet $arzynka i ja przy aprobacie kierownika szkoły
w§zczakorvej powołaliśmy dożyciapodhuiec Ł*iię Szczakow*.1łlłodzieżgarnęła
się ochoczo. 'Itównocześnie powstał podhufiee zeński, na czele któregc stanęły
druhny $anina Kołdziejska, $anina'Pirożanka, Janina'lfusperczyk...W krótkim
czasie pawstały druzyny żeńskie i męskie w mieście przy szkole nr 10, na §&
rze'Piasku, ?ieczyskach i Oługoszynie. ?rynr rv §zczakowej i okolicy prowadzi§
harcerze i harcerki, na ulicach stychać było śpiew dr-uĄln;,ą Łażda niedziela po
}ł.szy św. w kościele wykorzystywana była na wycieczki dó lasu nad.?rzemszą.
f(ontakty z 'I(omendą fhorągwi w Krakowie pomogły na.zdobycie namiotów
z denrobilu wojskowego i innego sprzętu potrzebnego na o}ozach. 'ltakórv or-
ganizował kursy na druzynowych i instruktorórv. 1M niedłu§im Ćzasie powstała
prężna, organizacjalicząca około 300 osób nie doliczając do tego najmłodszych
zuchów. tlajpierw podhufiec był podległy hufcowi w Jaworznie, a potem został
przekształcony w samodzielny hufiec w Szczakowej. fo ukońĆzeniu kursu in-
struktorskiego w {akopanem, zorg&nizowałem druzynę na $órze fiasku"

Koło ?rzyjaciół Tlałcerstina z tamtego terenu okazało się najsprarł,niejsze, bo
ufundowała mund*rki }:arcerskie dlą całej druzyny, a nrnie, mundur instruk
torski. ff{undurki zostały uszyte na miarę w obozie jenieckim przez 'i\ienrców
w fiaworznie. $aka była radość, gdy drużyna z Qóry ?iasku pokazała się w jedna-
kowych mundurkach na niedzielnej 1lłszy św. f,ały wolny czas poświęcałem dla
mojej drużyny. ${a zbiórkach nadrobiłem wychawanie patriotycltle, bo w czasie
okupacji mładzież nie uczyła się historii naszego narodu. Dlatego po pięciu la-
tach niewoli szkolenia o tej tematyce były konieczne . Qlliuyliśmy trzy kcllejne
letnie abazy rotacyjne w (awoi, rv'Korbielowie, atrzeci na ziemiach odzyskanych
w fzaplinku. {en Łrzect to }uż łącznie z'F{ufcem z Jawarzna i pod jego komendą.

§dy byliśmy na obozie w (japlinku, a druzyny harcerek był;l po dr"r,rgiej stronie
jeziorarv §iemczynie stosunki między nasząwładzą harcerską i partią popsuły się
na tyle , że nasz rozwój organizacyjny zaezął się niepodobać. .Do f,zaplinka zastała
wysłana delegacja by zapoznać się z ftaszą pracą ideologiczfiĘ,i rozwiązanienr
obozu. 'Delegacja z wroginr nastawieniem odwiedzlja na§ w przeddzień ż2 |ip-
ca prałvie w czasie, gdy rłl,bieraliśmy się na i,vspólne z harcerkami clgnisko,
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a było to r:gnisko dla miejscowej }udności r*ysiedlonej z okolic Łwowa, 'Delegacja
wybrała się razem z naml,jak powiedzieli, by zobaezyć nas przy pracy, futiejsco-
wa ludnoś ć przyby!,a dość masotrvo, a w nasą[n repertuarze mieliśmy rł,ojskowe
piosenki polsltie i radzięckie. ayły melodeklamacje, inscenizałje par§zanckie,
a jeden znaszychllarcerzy, któryjako dziecko przeĘ|rvywózkę dr: Kazachstanu
świetnie łdtańczyl kozaka przy argankach. ?ieśni naszyc}r żałnierzy znad Oki
i melodeklamacje,"vycisnęł.v łzy miejscowej ludności, a brawom nie było końca.
?o zakań czeniu ogniska druz_rmy w zwaĘch szl&ach ze śpiewem rozeszły się
do obozu. frelegacja wróciła z nami i dopiero rv namiocie wyrazili nam użnanie,
że my rvięcej jak ?artia zrobiliśmy dla miejscowej ludl:ości i przy na§ zniszczyli
polecenie rozwiązania obozu, anaslym prze,,vinieniem było jak się wyrazili znru-
szanie dzieci do pójścia do kcścioła. §zykany dla {*I? dopiero się rozpoczynaly
i w tej chwili trudno je byio przevłldzieć.

?ieiwszy zakaz,iaki otrzymaliśmy dotyczl wchodzenia do kościoła w awar-
tym szyku,'l§alezało przed kc.lściołem wydaćkomendę: T(ł:zejść się!, by młCIdzież
miała prawo ł_vyboru pójść do kościoła czy poczekać przed kościołem. {a to że
nie przestrzegale.rn]iego zakazu byłem kiika godzirr przetrzymvwany w {hrz*
.ro*ji. na ti€ i zmuszany do podpisania oświadczenta, że zcstałem pouczony
o lvłaściwym postępor,vaniu zgodnym z r-rstaleniami fi'B.

'W hufcu neszryrn nastąpiły zmiany, gdy hufcowy {adeusz Szewczyk uoyj.-
chał na stałe ,do 1(raśnika, a zastęp ca §ózet $arzynka ozenił się. ?rzekaeałem
druzynę na Q6rze'Piasku swemu wychornankowi (ygmuntowi §rabowskie-
mu i przejąłern o}orłriązki hufcowego. t\ie trwało to już clługo, bo w 1,9Ą9 r.
nastąpiłc razwtązanie harcerstwa rł ?olsce jako organizacji reakcyjnej . alrząd
Bezpieczeństwa miał;l11yznaczyć osoby, którym naleĘ przekazaĆ majątek hufca
lec.z, tega nie rrczynił. flrobny sprzęt rozebrały druzyny między siebie, a namio-
ty dwunastoosobowe pozostały w szkolnym mag&uynie skąd razwypożyczy|i go,
spodarze z Oługoszyna, a di-ugi nie jaki pan'Ęolski, który malował kulę ziemską
przed dl,vorcem,kolejoury,m w Szczakowej. CIalszym losem namiotór,v juz się nie
zajmowałem i ostatecznie zostały zniszczone, bo nikt się o nie nie upomniał.
'W między czas:ren&sze harcerki powychodzl|y na mążi pozakładały wtasne ro-
dziny. (naszegil woj:ennego torvarzystwa zawi ązało się tylko jedno małżeństwo

$ózefa larzynki z tsasią'l(opiczną. (osia'll*Jieuzyłowa wyszła za larzynkę o prze-
zwisku taba. Oorota, siostra, za wojskowego'Tadeusza'Wielgosza, a moja sym-
patia AntaTargasz za ff4ietka §rabanię.

?o rozwi ązaniu {H arcerstwa

{a pracę w ('FI.P byłern szykanowany \ry pracy rłl lHucie §zkła, bo sekretarz
partii rrparł się, znając moje zaangażawanie w Ł+7ę, na mnie bym wstąpił da
partyjnej miodzieżowej organizaĄi{wiązekWalki ff,{łodych i poprowadził tą or-
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ga§izaĄę. $iie widząc moźliwości dalszej pracy w +I§(t wziąlem Llrlop w posuu.
kiwaniupracy w tabędach koło §liwic iecz nic ztego nie wyszło, bo uzyto mnie
jako stras zaka na magazyniera, który naduzywał alkoholu .Xrzy konfronta cji ze
mną w biurze dyrektora zakładu magazynier na kleczkach przysięgał poprawę,
ze będzie pilnowat pracy więc go pozostarviono, a ja zostałem bez pracy, a urlop
juz się kończył. 1tr/ tym czasie sekretarz partii w ..FI§O §gnrunt tMalczyk pclbił się
na noże z preze§em {tady fakładowej $ózefem 1Domaradzkirn. 1A/ wyniku tego
incydentu §gmunta 'Walczuka usunięto z partii. Kierownik warsztatu w tl§O
pan !ózet {eper znaj1c mój połvód poszukiwania pracy posłał gońca do mojego
damu bym rvracał do +l§0, bo mój prześladorovca nie ma już władzy. 'Wróciłem
do huty, gdzie jużbezwiększych trudności pruepracorvałem do emerytury.

§zwagier mój, {adeusz'Wieigosż, został dowódcą strażnicy wojskowej w 1Mi
torąrie i zabrał, siostrę 'Dorotę do siebie wynajmując nrieszkanie obok straznicy
u miejscowego górala. §korzystałęm z zapyoszenia i tydzień urlopu spędziłem
w rWitowie robiąc rvycieczki po miejscowych wzniesienipch. między'Witowem
a fhochoiowem. 1Bezpośrednio z nvitowa pojechałern na kułs,,instruktora wy,
cŁowania §zycznegodo Oarlowa i miałem szansę po kursie wyjechać do lĄ/arsza-
r,vy i uzyskać dyplom do prowadzenia zajęćrnychowaniati,ryiznego w szkołach.

'Wszystko zapowiadało się pomyślnie aż tu nagle dwa telegrarny z domu bym
wracał natvchmiast, bo §zwagier nie zy,je. CIo za]<oń czeniakursu pozostał tydzień
i kierolvnictwo kursu zdecydcwato bym wracał do domu już z,zaświadczeniem
ukończenia kursu. |żalemserca pożegnałem się z kierownictrvem kur§u, kolega-
mi i wsiadłem w pociąg do domlr. {utaj dorn iedziałem się, że sz:ł,łagier w własnt rn
mieszkaniu został napadnięty przez bandę aęA wy.prowadzany przez Dunajec
i zastrzelony w roz}er,visku rzeki. §wiadkiem napadu był jeden z żołnlerzy, który
prał sobie bieliznę lł, przepływajacym potoku w odiegłości około 50 m od miesz-
kania suwagra i zabaczył jak wyprowadzali szwa1ra z podniesiony"mi rękami
z domu. fobiegł na strażni cę i wszczął tam alarm, żałnierze oświetlili teren ra-
kietnic*mi i rą,tedy bandyci widząc pogoń uderzyli w głowę'§ztłlagra kolbą k*
rabinu, a po upadku strzeliii w §ł giolvy co wykazała sekcja zwłok. Eandyci
uciekli, a pcwracająły 7 pościgu żoŁnierzę przenieśli ciało szwagra na straznicę.
$andyci zabrali z mieszkania pistalet, granaty, a pchnaw§z}ł siostrę na łóżko
pozostawili zerndlon ąz hwarzą do poduszki. {ak zastali jążaŁnierze ze strażnicy
udający się w pościg. aM czasie śledztwa akazata się, ze gospodarz mieszkający
w pomieszczeniu obok równiez, był sterroryz,a\rłany, a bandyci wydtubali rvar-
kcłz, uszczelniający belki ścienne i mieli podgląd na całe mieszkanie, by rv do-
godnej chwili zaata]<ować, fowodem napaści było śledztwo prowadzone pylęz
sżwagra lv sprawie zabojstr,va kuriera kobiety, którą po obrabowaniu z praena-
szcnych pieniędzy \Ąrrżucono do studni. §prawców napadurlryłapano i odpor,vied-
nio ukarano. ?ogrzeb szwagra odbył się rł"IQakowie i pośmiertnie odznacżony
został lKrzyżom Qn-rnwaldu ż-giej klasy. $iostra lDr:rota była męztką sześć tygo-



dni i powróciła do domu, a ja likrvidując jej mieszkanie przywiazŁem cio domu
walizkę §żwagra z ksiązkami wykładowry politycznegCI. }Aiędzy ksiązkami był
schówany magazynek naboi do pistoletu, kiOry Źabra|ibandyci, Ó ktOry* nic nie
wiedziałem, 'Pech chciat, że przedwyborami na'Prezydenta$ieruta członkoipie
partii podali do tJrzędu Sezpieczeństwa ludzi nieprzychylnych ustrojowi, $tra
liście lej znalażło' się i moje nazwisko jako wrogu p*itii.-{uż przed wyborami
razpoczęly się aresztolvania i rervizje domcwe u osób niepewnych zakwali-
fikou'anych jak* takich pyzez partyjńiakórł,. $o mojego mieszkania wczesnym
rankiem weszło trzech uzbrojonych ludzi kazali się szybko ubrać i rozpoczęli
rewizje, T)tlsyć szYbko przeszukali walizkę §żłvagra i znaleźli naboje" Wtedy
zaczę7i mnie przesłuchiwać i pytać gdziejest pistolet. Dopuścili siostrę Soratę
do głosu, a ona im wyjaśnila, żewalizka na\eĘ do niej po zamordoĘ,anym mężu
i przedłozyła zaświadizenie o przyznaniu Krzyza §runwaldrr i to oczyściło mnie
zpodejrzeń dlaĘgo mnie nie aresztowano i pozostawiono w domu. Ęrzedsamy-
mi wyborami poWołano nrnie na sekretarzi spotkań z przyszłymi wyborcami.
?ratokołowałem,wypowiedzi prelegenta, którym był ,ńu"y socjalista p. §ewe-
ryn (kolejarz).'CIbstużyłem kilka zebrań, a sprawozdanie przepisywał p. Śeweryn
poniewaz ja'piŚałem wszystko eo nawvbriydzał na ludzi z §orzedniego r(ząbu
?olskiego i potem nie chciał by to byto napi§ane w sprawozdaniu. rakie §pra-
wozdanie dorecąyłem do t(omitetu wvborczego w f,hrzanowie, $akie bylc moje
zdziwienie,- gd5r,,Poprałviałro ilość obecnych na zebraniu, §dy na zebraniu byio
1ż osób w spaiaŃozdaniu p. §er.veryna wpisahe było 120 o;ób, ajuz w fhrzano-
wie poprwiono,.hŁ 300 osób poniewaz sala w dawnym §okole mogła pomieścić
500 osób. {ak to.kłamstwo było od zarania zebrań.

fo zakończelRuakcji z zebtaniami otrzymałem urlop płatny w zakładzie, jeden
pełny miesiącj;iko nagroda zaprzepis,yWanie kłamstwa. fotiałem ponownil pro-
pozycje wstąpieńiado{wiązku'Walki *lłodych, ale udalo mi się jakoś wybronić,
mimo że przynaLezność do organizacji młodziezowej lub partii była warunkiem
Przyjęcia do eehnikum ff/echanicznego w §ytomiu, do kteregó mogła wysłać
'Fiyta §zkła młodych pracowników. Kandydatem mogącym skoizystać z tej ofer-
ty byłem ja jakł:,vrykształcony ślusarz, ale bra]< przynależności do którejś i orgu
niziłcji był przes,zltodą, ktorą udało mi się pokónać i bez protekcji ukońceyiJm
wieczorowe szkoły i złażlńem egzamin na ślusarz a narzędziowego co wiązało
się z podwyzką wynagrodzenia. (ostawiłem stanowisko palacza kotlowego
i pracowałemjako śiusarzwkledowy, mającwięcej wolnego czasu, bo do brudniej-
szych robót miałem uczni i nie krłlalifikowanych pracowników, W3zkorzystałem
ten czas, za namową siostry Doroty, która otrzymała pracę w (wiązkach (a-
wodowych i zapisałem się do tlandlówki w laworznie jako eksternista. .Ponie-
waż, Przyjęto rn-nie na trzeci rok najpierw jako wolnego słuchacza, a po trzech
miesiącach tuz przed końcowym egzaminem jako pełnoprawnego ucznia. f,ała
moja nauka była rv ukryciu tak, że dop,iero po otrzymaniu świadectwa złożyłem
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rv tlucie §zkła zalviadomienie o uzyskaniu średniego wykształcerria. {rafiłem
dobrze bo t{uta §zkła przechodziła reorgantz.Ąę i została przewidziana do
modernizacji i rozbudowy. ?ewnego dnia wez.wał mnie do biura dyr. naczelny
o nazwisku Jaśniach izłażyłmi propozycjeprzyjęcianapracownikaumysłowego,
a że wyraziłem zgadę kazał mi iść do domu przebrać się i rozpclcząć pracę jako
pracownik techniczny. 'Do dclmu miałem niedaleko, bo miesakałenr w kolo-
ni zakładowej, to też w niespełna godzinę ubrany jak na święto zgłosiłem się
rv dziaje personalnym, którego kierownik zebrał pracowlików umysłolvych
i przedstawił mnie jako nowego pracownika. \azpacząłem, pracę z trzykraŁ
nie wyższym wynagroclzeniem jak przedtem jako ślusarz. ?onie"łraż rvcześniej
znalem juz r,viększość pracownikórv um;lsi6q7ych nie m iałem większych kłopotów
z nawiązaniem współpracy,

'W wirze pracy zawodowej i społeczne,j zapomniałem
całkiem o życiu prywatnym a lata ubiegały,nie ublaga-
nie w kawalerskim stanie. ?rowadząe spokojny zywot
sąsiedzi radzili mi bym pclmyślał o żałozenu rodziny, ale
to do mie nie docieraio z uwagi na,.t§ł.iźe:rrie widzilaem
""v moinr otoczeniu dziewczyny, która]rło§łabyjako moja
żona zapewnić serdeczną opiekęlmoj j.kochanej maŁ
ce. fioledzy moi w pracy i klubie sp,ortoĘm juz prawie
wszyscy się pożenili, a ja jedyny tnvalem \^r kawalerskim
stanie nie znajdując godnej partnerki. /pządzenie losu
sporvodowała że do pracy w fr,§,i9. przyjęto córkę dyr.
huĘ młodziutką, bo siedemnastoiętnią.f,nię §zal, która
dość szybko uzyskał* przychylność pracowników biurro-
§łych za s\ilą urodę, co i mnie się udzieliŁo.Ęrzydzie]ono

*VYbranłłntrosuflnia, jej pracę liczenia produkcji obok mojego pomieszczenia
biurowego. t(ie majac potrzebnego prżygotowania biurowego często zwracaia się
do mnie z prośbą a ranvlązanie problemów w pracy. {ak zawiąz;ała się przyjaźń
i na rnycieczkach organizowanych ptzez, tlutę §zkła starała się o nroje towa-
rzystwo, a ja traktbwałem ją jako grzeclaą driewczynkę i nie zauważyłem, że
zawróciłem jej w głowie. Oo mojej mamy doszławiadomość, że darzę sympatią
jakąś §zalówng, jedną z pięciu córek dyr. 'Huty §zkła rnyśląc o najstars zej cór"
ce, mojej rówieśniczce nie przypuszczając, ze jest to córka najmłodsza. .fak się
złażyŁo, ze moja matka nigdy jej nie pozna|,a. aMycieczki'do.teatru byiy orga-
ąizołvane prawie rez §a miesiąc. fakupiłem dwa bile§ i zaproponowałem .fini
rvy,jazd, \ecz z nielviadomego powodu od,mówiła wyiazdu. flby nie stracić biletu
zaproponowałem pójście jednej znajomej i za zgadąjej 0jca byliśmy na spekta-
klu. tlrvazałenr ta zazvłyczajnąrzecznie myśląc wca}e, ze sprarvię ty}e zamiesza-
nia"'T§a drugi dzień zięć §tadler €ugeniusz spctkał mnie i pytał się co się stało,
żł zmoiego powodu cały rvieczór 1Hania płakała nie podajac powodtł do płaczu"
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Najstarszej siostrze zwierzyła się, że ja bylem w teafuze z inną dziewczyną. $tar-
§za §iostre udzieliła jej n*gany, ze jak nie miała ochoty na rvyjazd to powinna to
inaczej r,i,yjaśnić i to jest jej ,wina. (ońentowałem się, że *Ianiajest tak zazdto-
§n8, bCI tak bardzo jej na mnie za|eĘ- '{.Iświadomiłem sobie, że musa,ę sprawę
wy,jaśnić i w następnym miesiącu przed wykupem biletów spytałem czy ma
ochotę pojechać..fo powrocie z teatru, juz nie pamiętam jaka to była sztuka,
odprowadzająłt{anię do domu ucałowała mnie na dobranoc i to był dowód, ze
z miłością nie mozna,żartorł,ać. fi4usiałem zmienić postępowanie i dać dowód,
ze i mnie na niej bardza zaleĘ i tego nie ukryłnlałem, .W 

Ęrm okresie umarła
nagle moja mątka eo przypięczetowało myśl o założęniu rodziny i oświadczeniu
się,o rę,kę fiani;.?rr roku żażoby ozeniłem się juz z dorosłą, osiemnastoletnią
Tlanią w wieku trzydziestu trzech lat. {ona'Hania przeprCIwadztła się do moje-
go mieszkania i już razem oczekiwaliśmy na nowe mieszkanie obiecane pr?e?,
dyr. fiusina, |W tym oczekiwaniu przyszło na świat dłvoje dzieci €lzbietka l An-
drzej, a pclniew*żrazem pracorvaliśmy na cbiady chodziliśmy do teściów. fo
miesiącu nasżego małżeństwa dziwnym zbiegiem okoliczności do zakładu przy"
szedl list ł: poszuklwaniu gościa nie płacącego alimentów o imieniu i nazwisku
'Władyslaw'lń/jśniewski. 'Wieść gruchnęła po calym za|ładzię i starsza siostra
'Leokadia i rnoja żona nie sprawdzając co to za list wzięły przepustkę z zakładu
i popędz,iły z ,tą'wieścią do domu na naradę" 'Idąc na obiad wszedłem do
zapłakanego dońu o niczym nie wiedząc. {eść wygłosił molvę jak mogłem tak
oszr-lkać jego ,córke przed ślubem. nMysłuchałem całej mowy i wybuchnąłenr
śnriechem. ?awiedziałem tylko jedno zdanie - to łvszystko nie prawda - i na-
tychmiast ze szWagierką Łeakadią wróciliśmy do zakladu by odczytać ten list.
Ęadzala się Ęlko nazwisko, a panie z księgowaśeina czele i }aziąOoskocz juź
wydały wyr§k;],,że tak udawałem porządnego, a tu taka wpadki. Przeznie doczy-
tanie listu tyJepr,$rości sprawiono całej rodzinie.

'I(olejnym zdarzęniem pozostalym mi w pamięci byio urodzenie się 9ndrzeja.
'Dla ułatwienia opieki nad niemowlęciem przyszło mi na myśl zastąpienie kołyski
huśtawką na'}inkach gumowych. *{uśtiwka była .,*oio*una nad lóZkami,
a gumCIlve linki zezwa}aly na ruehy w dół i w górę. 'Fłuśtawka zdawała egzamin
pyzez około mieciąc i,zapomnieliśmy o Ęrm, ze dziecko rośnie i porusza się. few-
nego przec{południł 9ndrzej wypadł z huśtawki na łózko twarzą do poduszki
pod nieobecność żony i byłby się udusił gdyby trualo to dłużej. ?omocy w ocuce-
niu.ffndrzejaudzieliła sąsiadka, a jak wrócitem z pTacy żonajuż zdemontowała
truśtawkę i udzieliła mi nagany opowiadając o całym zdarzeniu,

CIzieciaki dorastały, a Ęcie biegło swoja drogą. 'Po dużych tarapatach
*trzylnaliśmy upragnione mieszkanie, dz\eci dorastały, pokończyły najpierw
szkołę podstawową, potem gimnazjum i wykształcenie wyższe. ?ochłonięty
pracą zawodowąiako kierownik inwestycji prawie nie zauważyłem jak .)Pan Sóg
powołał do siebie wspaniałą teśeiową, potem moją żonę najmłodszą z radziny.

lł1



_ lrnąieuwóaia

Ozenek §yna, przyjście na świat dwoje wnucząt, śmierć teścia. fórka otrzymała
swoje mieszkanie, a ja zostałem samotrrymwdowcem.lń/ międ4l czasle siostra
moja $oanna zakańczy|a służbę u ks. 1Moźniaka po jego śmierci i zamieszkała
u siostry Ooroty prowadząc gospodarŁwo u mnie najpierw dorywczo, apóźniej
zamieszkała u mnie.

lPraca w klubie sportowym,,3zezakawianka"

f;by nie pozostać bezczynnym w pracy społecznej i ułtolnić się od przymusu
wstąpienia do (wiązku ft4łodziezorvego wstąpiłem na członka'I0ubu §portowe-
go ,,$zczakowianka".'I(}ub w tym czasie przechodził poważne tr.udności finan-
sowe, a funkcją prezesa sprav/Ował wyznaczony przez ?artię {-eopold 1Mróbel,
który nie sprawdził się i zaczęta zastanawiać się nad innym wy_borem . ?o rezy-
gnacji Łeopolda'Wróbla wybrano na prezesern'[(omana {fuł,odziejczyka, którą
to kandydaturę nie akceptowata ?artia ponieważ był bezpartyjnym aptekarzem.
Ostatecznie, w obliczu zagrażenia rozwiązania klubu funkcje,p ezesa powierzcl-
no mnie. §prawowanie funkcji prezesa rozpacząłem od namowy do powrotu sta,
rych działaczv takich jak: Stanisłau,.ffugus§mek,'Władysław fl(otulski, Andrzej
ftA.aault, §ózef 1Hofnan, f,zesław (urkowski, nVładysław $zczarek.,iWymienieni
dziłłacze mieii już w swym dorobku odł:udowę boiska pa zmiszczelriach wojen-
nych i budowę szkieletu betonowego pod przęsła na trybunę;l,' - "i; ,

foczątki pr&cy w klubie były bardzo trudne, kasa pusta, zaciągnięty dług na
zakup wzmocnienia radiowego 2a rł,at i głośnika do zapowiadania zarvodów
i puszczania muzyki. 'Dla uniknięcia kary, dtug w pierwszPnr ,okresie prezesllry
zostat spłacony. $Ja wyjazd na zawody pożyczaJiśmy pieniędz5z napłczetzbiórki
ze wstępÓw, gdy rnęcz był na naszym terenie. {awodnicy sami prali kostilrmy
i reperowali buty. 7Vlając tak oddany kompletw zarządzie udało się pokonać te
trrrdności, a dr-użyna piłki nożnej plzezzwycięstwa na boisku dodawała ducha do
pracy spcłecznej. tłpiekę nad kiubern przyjąi (wiązek (pwo-doąlfracowników
?rzemysłu fhemiczne1a i Klub zaczął,jakoś prosperolvać, 'Kulr kilkakrotnie
znrieniał na,żwę i ostatecznie pozostał pod nazwą.,,§zczakawiankal?. ${ajrłriększy
rłanłójklubu zaznaczyłsię gdy dyrektorem *Iuty §zk}a został fulieczysŁaw§usi1,1,
więzień Oświęcimia. fienł,sze zetknięcie z nowym dyrektoreiir miałcl miejsce
w tnoim domu. $iiewiem kto fidu podpowiedział, że płtrzebne ntu pieniądze na
zakup kozucha tTloze pażycryłu prezesa nriejscorvego klubu $zczakowianka. §dy
zrłrrócit się do mlrie zpyopazycjąpożyczki musiałenr muwytłumaczyćr,v oł:ecnóści
jega żony, że n.a udzie]enie pożyczki z krrsy klubowej m*siałby wytazić zg,łdę
Q*ząd'ICubu i magę §lu pozyczyćzazgt:dąmojej żany znaszych,pieniędzy. T*-
nieważ moja żanabyŁaprzy tej rozmowie pozyczki uclzieliliśmy. $ako gwarancję
zwrotu dyrektor chciał przekazać w zastar,v zegarek ręęzny,,Qelbana" r,vartości
pozyczki. fropozycji nie przyjąłem i Ęn: §amyrn-* zaskarbiłem solrie uznanie na
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Album zawiera zdjęcia i materiaĘ hm.
oraz E!żbiety Zając - aktualnie seniorów a

do Chorągwi Krakowskiej. Obecnie
znajdujące się podlegają pod Hufiec ZHP

Harcerski Krąg Seniorów, w którym dżataĘ
latach od momentu rozwiązania
odbyło się w 1994r. w salce

Zebrala się liczna grupa byłych skautów.
pragnienie zrobienia czegoś "jeszcze". l tóĘ
działalność.

Świętosławy Wilk
należącego

,ajednostkiwniej

i d.ruh, powstał po 44
ffi( wieku. Pierwsze spotkanie

w Jaworznie-Szczakowej.
wspomnienia, które zrodziły
kont}rn]uują swoją harcerską



ZEZBloRoW

DH. SW|ĘTOSŁAWY \ilVlLK



i

t,'*o *', łL Ł
l

*&łćą ],

fubfi}*Ł k§ąa$*, ,r: Ln-cuŁąu, -
le,M,Ą* ąe {#-dhJ ĄtLL ?,§fuf*bą$rlŁ pirłr*ątit,q

§rxi,i*t *ft*t*ł, Lł.tra ..łUonłwĄAę 

eW 
u J



GW5a d**e3rtcv*5ek - bmrierhq^ro - {9ąSfl

Wdu*m:l
,§uxxnux p*#rew

l
{

ffro" doix,łdo*m*
§

er$-#uts* ę'śrY u: qwtrx,n





i.rr7,ą* hxołueaą l hgĄeę;d'Ł

^ 'i 
'ń,ąar^*. *r'{uj ĄSl1ś

i:

l

ł\ł t" - }r\-l.-- r
ffiąil. ł;, §tłł:_l,::.,r,:",.lł, * ł'ą$Vi \.},,,t:-,§..ol cń'ńi, tit§;: q,,1x,;;:,ir;.i*ł:,Ęl"1.1,, Lłłrru*,o,^n,

i-l



ZEZBI OROW

DH. ELZBIETY Z^JĄC



[4grs,ąrKł t€, Sef;Rel-{§,&)fr Fd*, --łroe3*<Ńi

kńru herure.ę,&w.ł, w ZmKp*nern ruąrx &ą*oe*,trq}ww - mą 4SĘ4
Nb- 

Ąe-uł* 
- ą\n EUtUi,ąW 

Ę,\**



ZEZBloRÓW
, ., i' ,

D H. WŁADYSŁAWA WlSNlE$/§Kl EGo



Sodru 'nąrvęr$kL Kprb,"g\,o,-,,j\ą,ź**** fu r Dr*ru*x* łnu, f"xł§,ĘńĄ§ąń§ {Ku,furr.\"J"ą," u"l bfu:tp",_r,;ułą
tJ r_l Uj

i§,i, 'frturg€{§A,Ę łu txxxxx,*:$nuą * ĄS\Q a

i"hłn ŃeĄ&.łłcxlł


