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TU JEST MÓJ DOM
Stromy brzeg Skawy wśród zieleni
Tam moje miasto siedem wieków trwa
A wiatr w zaułkach zadumany
Na wiklinowych strunach gra
Wojciecha dzwon gotyckiej fary
I stary zegar mierzą czasu bieg
Piastowski zamek i herb stary
Patyną znaczą każdy wiek
Ref. Tu jest moje miasto
Zatorski ratusz, lip w alei woń
Tu jest moje miasto
Tu jest mój dom
Praojców grodu nikłe ślady
W Grodziska wzgórzu zatarł czasu szmat
A Skawa pluszcząc mknie ku Wiśle
Meandrem znacząc nurtu ślad
Wśród łąk sitowia, tataraków
Błękitnookich stawów lśniąca toń
Krzyk białych mew i klucz żurawi
To kraj mych ojców, tam mój dom
Ref. Tu jest moje miasto...
Gdy los Cię rzuci w obce strony
W kalendarz życia wplecie nową treść
Zachowaj cząstkę snów znad Skawy
Niech serce nuci wspomnień pieśń
O mieście słońcem malowanym
Co z góry patrzy na wartki rzeki bieg
A czas w zabytkach zatroskany
Wpisuje w dzieje ósmy wiek
Ref. Tu jest moje miasto...
Maria Brandys
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Ziemia Zatorska
W

okresie kształtowania się państwa polskiego, w dorzeczu górnej Wisły, późniejszej ziemi krakowskiej obejmującej swoim zasięgiem
również teren zatorszczyzny zamieszkiwało plemię Wiślan. Z chwilą powstania państwa polskiego tereny te
stanowiły zachodnią część Małopolski,
wchodzącej w skład monarchii pierwszych Piastów. Pierwsze osady ludzkie
skupiały się głównie w dolinach rzecznych Wisły, Skawy i Soły. Około roku
1179 w wyniku darowizny Kazimierza
Sprawiedliwego na rzecz Mieszka Plątonogiego - księcia opolskiego i pana
na Raciborzu, istniejąca wówczas rozległa kasztelania oświęcimska a wraz z
nią zatorszczyzna oderwane zostały od
Polski i przyłączone do Śląska pod panowanie Piastów Śląskich. Granicę pomiędzy księstwem opolskim Mieszka
Plątonogiego, a dzielnicą krakowską
Kazimierza Sprawiedliwego ustalono
na rzece Skawie. W tym okresie według
najnowszych badań powstał Zator jako
gródek graniczny, strzegący szlaku

Ziemia Zatorska

handlowego wiodącego z Krakowa na
Śląsk. Z faktem tym wiązać należy również pochodzenie nazwy „Zator”, która
oznaczać miała zatorowanie drogi lub
rzeki.

P

ierwsza
oficjalna
wzmianka
o wsi Zator pochodzi z roku 1228
w związku z nadaniem jej wojewodzie
opolskiemu Klemensowi z Ruszczy.
Ten z kolei uposażył, zwaną już wówczas wsią książęcą, klasztor benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa.
W 1281 roku Zator wszedł w skład
nowo powstałego księstwa cieszyńskiego, które otrzymał książę cieszyński Mieszko.

D

okumentem datowanym na dzień
„10 listopada 1292 roku” Mieszko
cieszyński i pan na Oświęcimiu nadał
Zatorowi prawa miejskie wzorowane na prawie dolnośląskiego Lwówka.
W latach 1312-1317 z podziału księstwa cieszyńskiego powstało księstwo
oświęcimskie. W 1445 roku z podzia-
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łu tego księstwa powstało Księstwo
Zatorskie, a miasto Zator awansowało
do miana jego stolicy. Pierwszy książę zatorski Wacław obwarował miasto,
poszerzył jego granice, przystąpił do
budowy zamku. W mieście prosperował handel i rzemiosło. W 1456 roku
księstwo zatorskie zostało zhołdowane Polsce, a w 1494 roku ostatni książę
zatorski Janusz sprzedał księstwo królowi Janowi Olbrachtowi, zachowując
prawo dożywotniego władania. Prawnej inkorporacji księstwa zatorskiego
do Polski dokonał Sejm Walny w Warszawie w 1513 roku. W wyniku sporu o
wodę do stawów rybnych w 1513 roku
ostatni książę zatorski Janusz został
zamordowany przez kasztelana ze
Spytkowic - Wawrzyńca Myszkowskiego. Władzę w księstwie w imieniu króla
przejął starosta. Tereny zatorszczyzny
włączone zostały do woj. krakowskiego,
zachowując nadal tytuł księstwa i pewne odrębności ustrojowe. Korzystając
z licznych przywilejów królewskich,
miasto rozwijało się dobrze, kwitł handel, dobrze prosperowała gospodarka
rybna, miasto było miejscem sejmików szlacheckich i siedzibą starostwa,
stanowiło centrum życia politycznego
i gospodarczego na tym terenie.

spodarczy. Mieszkańców nękały nieurodzaje, powodzie, pożary i „morowe
powietrze”. Do zubożenia ludności w
późniejszym okresie przyczyniły się
również przemarsze obcych wojsk,
grabieże i rozboje. W wyniku I rozbioru Polski ziemia zatorska znalazła się
w granicach zaboru austriackiego jako
część Galicji, a cesarz Austrii przyjął
tytuł księcia zatorskiego. W 1778 roku
rząd austriacki sprzedał dobra zatorskie ostatniemu staroście Fryderykowi
Piotrowi Duninowi. Od tej pory aż do
drugiej wojny światowej zatorszczyzna
była w posiadaniu możnych rodów: Duninów, Poniatowskich, Tyszkiewiczów,
Wąsowiczów, Potockich z tzw. linii wilanowskiej, ostatnio z linii krzeszowickiej. Zator był prężnym ośrodkiem
- mieścił się tutaj sąd.

U

ruchomienie linii kolejowej Skawina - Oświęcim przyczyniło się
do ponownego ożywienia życia gospodarczego miasta. Powstawały nowe
zakłady wytwórcze, rozwijało się rzemiosło, głównie plecionkarstwo i wikliniarstwo, kwitł handel, prosperowała gospodarka rybna.

O

d 1865 roku działała w mieście
Straż Ogniowa, od 1871 roku Czykres wojen szwedzkich przyniósł telnia Miejska, od 1891 roku Sąd Grodzmiastu zniszczenia i upadek go- ki, od 1892 roku Urząd telegraficzny,

O
Ziemia Zatorska
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od 1895 roku Towarzystwo Zaliczkowe, „Sokół”, Ochotniczej Straży Pożarnej,
szkoły koszykarskiej, Czytelni Zatorobecnie Bank Spółdzielczy.
skiej, Związku Strzeleckiego, Towarzyzwiązku z działalnością sądu stwa Miłośników Historii Zatora.
znajdowały się tu księgi gruntowe (dzisiaj wieczyste), areszty sądowe.
o wybuchu II wojny światowej ZaW Zatorze stale było dwóch sędziów,
tor został wcielony do Rzeszy Nienotariusz i trzech adwokatów.
mieckiej (Reichu). W dniu 26 stycznia
1945 roku wojska niemieckie wyparte
soby pełniące ważne stanowiska zostały przez wojska radzieckie, wchomiędzy innymi lekarze, burmi- dzące w skład 60 Armii I Frontu Ukrastrzowie, pełnomocnik dóbr Potockich, ińskiego. Aktualnie miasto pełni rolę
kasjer dóbr Potockich, kierownik szoły, lokalnego ośrodka usługowego, jest
sekretarz urzędu byli również organi- siedzibą władz miejskich. Powstanie
zatorami życia społecznego i kultural- samorządu lokalnego stało się szansą
nego, współzałożycielami Towarzystwa bardziej dynamicznego rozwoju goZaliczkowego, Towarzystwa Szkoły Lu- spodarczego..
dowej, Towarzystwa Gimnastycznego

W
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Ziemia Zatorska
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Dolina Karpia
P

rojekt „Dolina Karpia” był efektem
pracy piętnastu osób, pracowników samorządowych i radnych z gmin:
Zator, Spytkowice, Przeciszów, które
brały udział w szkoleniu w Krakowie
w ramach Programu Operacyjnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2003
r. Projekt zakładał wykorzystanie istniejącego potencjału gmin: stawów
i hodowanego w nich karpia. Projekt
został wysoko oceniony przez organizatorów szkolenia oraz zaproszonych
na prezentację opracowanych projektów przedstawicieli Województwa Małopolskiego.

styki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych”,
to dokument planistyczny będący kluczową deklaracją siedmiu samorządów tworzących obszar Doliny Karpia,
opracowany w 2016 r.

S

towarzyszenie Dolina Karpia we
współpracy ze społecznością lokalną, partnerami samorządowymi
i sympatykami przez wiele lat budowało i nadal buduje markę lokalną obszaru Doliny Karpia opartą na zrównoważonym rozwoju przy wykorzystaniu
lokalnych zasobów kulturowych i przyroku 2008 opracowana została rodniczych.
kolejna Lokalna Strategia Rozwoju Obszaru Doliny Karpia. Celem
becnie Dolina Karpia to atrakcyjny
podstawowym była poprawa jakości
turystycznie i przyrodniczo obszar
życia mieszkańców Doliny Karpia.
siedmiu gmin położonych w Małopol„Koncepcja rozwoju gospodarczego sce, w powiecie oświęcimskim oraz
i turystycznego Doliny Karpia” i jej wadowickim. W jego skład wchodzą
uszczegółowienie –„Strategia rozwoju gminy: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielgospodarczego obszaru Doliny Karpia ka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i
ze szczególnym uwzględnieniem tury- Zator. Dolina Karpia obejmuje teren

W
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Ziemia Zatorska - Dolina Karpia
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historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na setkach hektarów
w dolinie Wisły i Skawy. Jest to obszar
o wybitnych walorach przyrodniczych
i kulturowych. Jego bogactwo stanowią
zapierające dech w piersiach widoki,
bogactwo przyrodnicze, liczne zbiorniki wodne, wiejski klimat, ścieżki
piesze, trasy rowerowe, lasy, pagórki
oraz niesamowite atrakcje turystycz-

14

ne, które czekają na odkrycie. Szczególne atrakcje to fascynujące obiekty,
począwszy od łowisk wędkarskich po
pracownie artystyczne, imponujące
zabytki, wyjątkowe muzea i izby regionalne. Dolina Karpia tętni życiem i ma
mnóstwo do zaoferowania: wycieczki
rowerowe, spływy kajakowe a nawet
rejsy galarem.
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Ziemia Zatorska - Dolina Karpia
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TMZZ
T

owarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej powołane zostało do istnienia 2 grudnia 1986r. Inicjatorami Towarzystwa byli: Stanisław Rapacz - lokalny
działacz i mgr Maria Brandys – wieloletnia nauczycielka geografii. Okazją
do powołania Towarzystwa Miłośników
Ziemi Zatorskiej był zbliżający się jubileusz 700-lecia nadania Zatorowi praw
miejskich (10.11.1292r.) Towarzystwo
Miłośników Ziemi Zatorskiej jest kontynuatorem działalności powołanego
przed wojną w 1936 r. przez miejscowego lekarza Fryderyka Ruzićkę Towarzystwa Miłośników Historii Zatora.
Towarzystwo to, zwłaszcza jego założyciel, gromadziło pamiątki z przeszłości miasta, które wyeksponowano w
założonym wówczas Muzeum Miasta
Zatora. Działalność tego Towarzystwa
przerwała dopiero II wojna światowa,
a w wyniku zawieruchy wojennej zaginęły wszystkie zbiory muzealne.
TMZZ jest organizacją pozarządową,
posiadającą osobowość prawną od 15
października 1987 r. Działa na terenie

TMZZ

miasta i gminy Zator. Funkcję przewodniczącej Towarzystwa powierzono
Marii Brandys, która pełniła ją do 2010
roku. Aktualnie Towarzystwo skupia
100 członków. Siedzibą Towarzystwa
od 1998 r. są pomieszczenia w budynku dawnego Sądu Grodzkiego - Rynek
2, które władze miasta udostępniły na
prowadzenie działalności statutowej.

G

łównym celem TMZZ jest popularyzowanie wiedzy historycznej
o Ziemi Zatorskiej, ukazywanie walorów regionalnych, kulturowych, krajoznawczych naszej Małej Ojczyzny.

D

ziałania te służyć mają budzeniu
patriotyzmu lokalnego, uczyć szacunku do tego, co mija, co jeszcze można ocalić od zapomnienia dla tych, co
przyjdą po nas.

W

siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej urządzono
stałą ekspozycję historyczną i regionalną miasta oraz galerię malarstwa
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TMZZ
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iągle bogacimy zbiory archiwalne
pamiątkami z przeszłości (zatorianami), uzupełnianiamy ekspozycję,
udostępniamy zwiedzającym. Organizujemy spotkania z młodzieżą, mieszkańcami miasta, przewodnikami turystycznymi, działaczami regionalnymi,
konkursy wiedzy o Ziemi Zatorskiej,
ozdób choinkowych, wyrobów plecionkarskich, szopek bożonarodzeniowych, kart świątecznych, stroików
wielkanocnych, wierszy o regionie.

rzygotowywujemy wystawy malarstwa, rysunku, fotografii, haftów,
zbiorów kolekcjonerskich, wyrobów
plecionkarsko - wikliniarskich, fotogramów związanych z rocznicami państwowymi, wybitnymi postaciami polskiej kultury i nauki.

P

P

P

Z

C

rzy TMZZ działa Rada Społeczna
Ochrony i Renowacji Zatorskich
Zabytków. Od 2003 roku zajmuje się
odnawianiem figur przydrożnych
i cennych nagrobków na cmentarzu
w Zatorze. Organizuje kwesty a zebrane środki przeznacza między innymi
na renowację zabytkowych nagrobków,
które po odrestaurowaniu umieszczane są w powstałym lapidarium.

TMZZ

W

ażnym elementem jest działalność wydawnicza związana z
popularyzacją zatorszczyzny. Do ważniejszych należą: „Medal 700-lecia”,
folder „700 lat miasta Zator”, folder
„600 lat kościoła parafialnego p.w. św.
Wojciecha i Jerzego”, komplet widokówek miasta, reprinty starych widokówek Zatora, zestaw grafik „Stary Zator”
autorstwa Zdzisława Połącarza, folder
„Zator 2001”, mapa turystyczna miasta
i gminy z opisem tras, album „Zator.
Ludzie, miejsca, chwile”, „Obrazy z życia Graboszyc”, „Kościół parafialny pw.
św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze”.

i rzeźby - prace z zatorskich plenerów
malarsko- rzeźbiarskich.

odkreślić należy, iż działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej oparta jest wyłącznie na społecznym zaangażowaniu członków,
a bywa, że podejmowane niektóre
przedsięwzięcia dofinansowywane są
z funduszy samych członków.
czego TMZZ może być dumne?
W czerwcu 2006 roku TMZZ
otrzymało nagrodę Starosty Powiatu
Oświęcimskiego za realizację projektu
„Chronimy zabytki w naszym mieście,
dziedzictwo naszych przodków”.
27 listopada 2007 roku Prezes TMZZ
pani Maria Brandys jako pierwsza
osoba w historii Zatora otrzymała tytuł „Zasłużony dla Ziemi Zatorskiej”

21
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w uznaniu bezgranicznego oddania
i zaangażowania dla zachowania
i upowszechniania dziedzictwa kulturowego wraz ze statuetką wykonaną
w pracowni ASP w Krakowie oraz
wmurowaniem tablicy pamiątkowej na
budynku Urzędu Miejskiego. Statuetkę pani Maria Brandys przekazała do
zbiorów Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej.
e wrześniu 2016 roku nasze stowarzyszenie otrzymało nagro-

W

TMZZ

dę Zarządu Powiatu Oświęcimskiego
za najlepszą inicjatywę realizowaną
przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2015 r. za inicjatywę pn. Akademia młodego przewodnika TMZZ”. Natomiast w grudniu 2017
roku zostaliśmy laureatem nagrody
Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” w kategorii: Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.
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Izba Regionalna
I

W

zba Regionalna została utworzozbiorach naszych są widokówna przez Stowarzyszenie Miłośniki i fotografie Zatora sprzed I
ków Ziemi Zatorskiej. Wszystkie prace i II wojny, z lat 40. i z czasów powojenzwiązane z utworzeniem i prowadze- nych. Część z fotografii wykonana zoniem Izby wykonywane są społecznie. stała przez zatorskiego fotografa Władysława Gołębia. Wiele zdjęć pochodzi
zba znajduje się w centrum Zatora. ze zbiorów prywatnych.
W dwóch pomieszczeniach znajdu- Posiadamy eksponaty archeologiczne
ją się eksponaty dotyczące etnografii, z różnych epok, znalezione przez
fotografii, archeologii, historii, sztuki.
mieszkańców. Są tu narzędzia krzeZgromadzono tu między innymi narzę- mienne i kamienne, fragmenty ceradzia gospodarcze i sprzęty: cep, widły, miki. Na uwagę zasługują fragmenty
sierp, kosa, nosidła. Na uwagę zasłu- kafli, dachówki i naczynia z zamku Pogują oryginalne narzędzia kowalskie z tockich, części elementów ozdobnych
dawnej kuźni, prawidła szewskie oraz z pałacu.
Obszerną część zbiorów stanowią różkądziel i kołowrotki.
ne dokumenty dotyczące Zatora, zarezentowane tu są również sprzę- kładów pracy i jego mieszkańców.
ty domowe, np.: drewniana pralka łukowa (kiwaczka), maszyna do
rezentowana jest również lokalna
szycia, adapter, radio, niecki, matwórczość. Są tu prace w różnych
selniczki, drewniana kołyska. Wy- technikach: malarstwo na płótnie, na
strój dopełniają dawne naczynia desce, bibułkarstwo, rzeźba w drewnie
gliniane,
emaliowane,
metalowe i płaskorzeźba, tkactwo, hafty, odlewy
i szklane.
z gipsu, wikliniarstwo, plecionkarstwo,
wycinanka i techniki mieszane.

I

P
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Izba Regionalna
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Karp
P

oczątki hodowli karpia w Zatorze
sięgają czasów panowania Bolesława Krzywoustego. Przekazał on Ziemię
Zatorską synowi Mieszkowi, który w
1291 r. pozwolił na odnowienie zamulonego wylewem Wisły jeziora i rozpoczęcie w nim gospodarki rybackiej
- zasiewając pierwsze ziarno rybactwa
w Zatorze.

W

roku 1493 Janusz IV pozwala
mieszczanom zatorskim na wykopanie dwóch sadzawek i doprowadzenie do nich wody z Wieprzówki.
Ziemia zatorska staje się zalążkiem rybactwa a woda - główny element i problem w okresach suszy jest przyczyną
zatargów o prawa wodne. W wyniku zatrzymania wody do stawu w Laskowej,
będącego własnością Myszkowskiego,
powstają niesnaski pomiędzy Januszem IV a kasztelanem Myszkowskim.
Dochodzi do pojedynku zakończonego
śmiercią księcia. Stawy, które obecnie
istnieją są w zarysie przestrzennym
w pewnym stopniu odpowiednikami

Karp

stawów z XVI wieku, kiedy to za kasztelanii Myszkowskiego i Seweryna Bonara wykonano je, wykorzystując niewolników tatarskich. Stawy otrzymały swe
nazwy od założycieli: Bonar, Kasztelan,
Starosta, Pilawa lub od położenia i rodzaju ryb: królewskie, chłopskie, graniczne itp.
Niekwestionowanym „królem” tych
stawów pozostaje karp. Walory smakowe tej ryby potrafili docenić królowie
polscy, sprowadzając ją przez wiele lat
na swoje stoły. To właśnie karp z Zatora
ma jedynie prawo szczyczyć się nazwą
„karp królewski”.

W

materiałach znajdujących się
w Ossolineum z roku 1569 zapisano, że za „kopę” karpia 3-letniego
płacono niebagatelną sumę na te czasy
od 2 zł 16 gr do 3 zł 6 gr, nazywając te
karpie „piatnikami”, co znaczy: godnymi piątkowego stołu.

W

iek XVIII był okresem wyciszenia gospodarki rybackiej. Dopie-
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ro druga połowa XIX wieku przyniosła gwałtowny rozwój. Gospodarstwo
zatorskie zajmuje pierwsze miejsce
w kraju a hodowany tu karp zyskuje
sławę zarówno na targach krajowych
jak i na europejskim rynku rybnym.

P

stawów za pomocą ręcznego kasarka,
ładowali do metalowych pojemników
aby przenieść je samodzielnie do miejsca ich sortowania i ważenia.

S

tawy zatorskie były i nadal są ostoją
najszlachetniejszej odmiany karpia, zwanego królewskim, wychodowanym w oparciu o kilkusetletnią tradycję.

o I wojnie światowej wprowadzono nowe techniki hodowli, uregulowano sprzedaż ryb. Otwarty został
pierwszy sklep na ul. Dietla w Krakowie, gdzie sprzedawano karpia zatornaszych zbiorach posiadamy miniaturki budowli i urządzeń, któskiego. Jeszcze nie tak dawno rybacy
ubrani w wodery wyciągali karpie ze re były niezbędne przy hodowli karpia.

W

Karp
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Wiklina
W

yplatanie było ważną umiejętnością wykorzystującą dostępny w otoczeniu materiał. Najczęściej
stosowanym materiałem była wiklina,
używano też darte drewniane taśmy,
tzw. łub, najczęściej z jesionu, akacji,
osiki, sporadycznie trzcinę, słomę czy
rogożyny. Odpowiedni dobór surowca
i splotu umożliwiał wykonanie każdego niezbędnego w gospodarstwie
przedmiotu. Najbardziej powszechne przedmioty z wikliny wykonane
techniką wyplatania to kosze, które
potrzebne były do przechowywania
i przenoszenia produktów żywnościowych. W gospodarstwie wiejskim używano ich do zbierania ziemniaków,
wykorzystywano jako gniazda dla kur
oraz do noszenia plew i siana. W zależności od potrzeb wykonywano kosze
o różnych rozmiarach. Często do transportu służyły wozy z półkoszkami. Z wikliny wykonywano ogrodzenia i ściany
budynków gospodarczych.

36

M

isternie wykonane koszyczki
służyły do święcenia pokarmów
wielkanocnych.

T

ak jak kiedyś, i teraz formy i kształty koszy zależą od ich zastosowania. Duże i solidne wykorzystuje się
do codziennej pracy w gospodarstwie,
małe i lekkie zabierane są na grzyby
czy zakupy. Na terenie gminy Zator
wiele osób zajmowało się chałupniczo
wikliniarstwem.

S

półdzielnia Rękodzieła Ludowego
„Nadwiślanka” produkowała przez
wiele lat wyroby z wikliny i dartki
drzewnej głównie na eksport. Asortyment wytwarzanych produktów był
bardzo bogaty. Jego część można zobaczyć na zgromadzonych w TMMZ zdjęciach, mamy też kilkanaście gotowych
wikliniarskich wyrobów..

Skarby Ziemi Zatorskiej

Wiklina

37

38

Skarby Ziemi Zatorskiej

Wiklina

39

40

Skarby Ziemi Zatorskiej

Potoccy
W

1836 roku Potoccy częściowo
przebudowali i odrestaurowali
pałac według projektu Franciszka Marii Lanciego, nadając mu formę rezydencji w stylu romantycznego neogotyku.

W

dwudziestoleciu
międzywojennym właścicielem zatorskiego majątku był Adam Potocki
(1896–1966) – syn Krystyny i Andrzeja
Potockich. Rodzina Adama – żona Maria z Dembińskich oraz dwójka dzieci
Andrzej i Maria Teresa – zamieszkali na zamku. Potoccy przystąpili do
remontu swego nowego domu, modernizacji zatorskiego gospodarstwa
i pracy społecznej na rzecz mieszkańców. Wybudowali ochronkę dla dzieci
i kino. W zamku toczyło się wówczas
bujne życie towarzyskie – organizowano bale, polowania a nawet rajdy
samochodowe. Wybuch II wojny światowej diametralnie zmienił sytuację
rodziny Potockich. Adam – oficer wojny polsko-bolszewickiej – we wrześniu

Potoccy

1939 roku stawił się do służby wojskowej. Został odesłany do rezerwy. Rodzina zabezpieczyła najcenniejsze dzieła
sztuki, oddając je w depozyt. Po klęsce
kampanii wrześniowej Adam i Maria
wraz z córką wyjechali do Francji. Córka Maria Teresa skończyła studia pielęgniarskie i opiekowała się chorymi
w szpitalach wojskowych. Adam trafił
do niemieckiego obozu jenieckiego,
w którym przebywał do końca wojny.
Po II wojnie światowej perspektywa
powrotu rodziny Potockich do kraju
oddaliła się. Nowa władza ludowa zakazała im przebywania w promieniu
50 kilometrów od ich przedwojennego
majątku. Adam i Maria wraz z Marią
Teresą przenieśli się do Anglii. Andrzej Potocki mieszkał nadal w Polsce,
głównie w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej w zatorskim zamku
urządzono punkt przesiedleńczy dla
Niemców. Tuż po zakończeniu wojny
zamek został okradziony – wyniesiono wyposażenie należące do Potockich oraz przedmioty pozostawione
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przez wojska niemieckie. Bibliotekę
Potockich spalono przed pałacem

W

naszych zbiorach posiadamy
między innymi: cegły sygnowane
herbem Potockich „pilawa”, elementy
porcelany.
Ze wspomnień p. Józefy Bernowskiej
– nauczycielki:
Hrabstwo Adam i Maria Potoccy zajmowali pierwsze piętro pałacu, dzieci Andrzej
i Terenia oraz ich bona Sabina i służba
drugie piętro. Na parterze były: zbrojownia, sale balowe i oranżeria. Kuchnia była
w oddzielnym budynku.
Ogród był starannie utrzymany, piękne
klomby, unikalne okazy drzew, oranżeria dbał o to ogrodnik i jego pomocnicy.
Adam był zapalonym automobilistą - miał
nowoczesne samochody, na których trenował w alei lipowej wiodącej do Przeciszowa. Brał udział w różnych wyścigach samochodowych.
Dziećmi opiekowała się bona Sabina.
Uczyły się w domu. Chłopca Andrzeja uczył
akademik Stanisław Groele a dziewczynkę
Teresę nauczycielki Izabella Piórek i Józefa
Bernowska. Dzieci były bardzo inteligentne. Oprócz polskich nauczycieli był Francuz i Anglik, z którymi dzieci miały osobne
lekcje. Z końcem roku szkolnego zdawały
egzamin przed komisją egzaminacyjną
w Szkole Podstawowej w Zatorze, której

Potoccy

kierownikiem był Józef Dziob. Po ukończeniu IV klasy zdawały egzamin do gimnazjum w Krakowie.
Hrabina Potocka była pracowita i pobożna,
często przychodziła na lekcje, ale zawsze
z robótką w ręku. Robiła serwetki, szaliki
dla jakiegoś sierocińca. Chciała koniecznie założyć „ochronkę” dla dzieci w Zatorze,
dlatego Potoccy przeznaczyli pod jej budowę odpowiedni plac. Również mieszczanie
zatorscy przyczynili się finansowo do tej
budowy, urządzając wiele zabaw, rautów
i przedstawień. Gdy budynek „ochronki”
był gotowy, hr. Potocka sprowadziła zakonnice, S.S. Zmartwychwstanki, które tu zamieszkały i prowadziły przedszkole. Obok
była sala widowiskowa ze sceną. Na niej
to zaprezentowały zakonnice kilkakrotnie
wspaniałe polskie jasełka.
Potocka była opiekunką Katolickiego Stowarzyszenia Dziewcząt. Pomagały jej nauczycielki, wygłaszając odczyty na różne
tematy oraz urządzając akademie i amatorskie przedstawienia. Zawsze dla prelegentki był przewóz powozem, gdyż jeździły
do Rudz i Podolsza.
W zimie hr. Potocki organizował wielkie
polowania na bażanty i zające, zjeżdżali
się na nie okoliczni ziemianie, hr. Potoccy
z Łańcuta a nawet ks. Sanguszko.
W roku 1939 hr. Potocki przeznaczył środki na dozbrojenie armii polskiej ze sprzedaży majątku Spytkowice rolnikowi inż. Markowskiemu.
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Szuflady i strychy
D

r Fryderyk Ružička (1873-1949), słowa „Człowiek się cieszy gdy on przylekarz, urodził się w Czechach w chodzi, żałuje gdy odchodzi.”
miejscowości Drasetice. Gimnazjum
i studia medyczne ukończył w Pradze.
1917 r. powierzono dr. F. Ruzicce
komendaturę czterech polowych
ako lekarz pracę rozpoczął w gar- szpitali przeznaczonych dla żołnierzy
nizonach monarchii austro-węgier- chorych na jaglicę, rozmieszczonych
skiej. Muzykalny z natury, jak więk- na terenie Podolsza, Jankowic, Dworów
szość Czechów należał do chóru, który i w Piaskach pod Krakowem. Przeniósł
w Niepołomicach prowadził tamtej- się wówczas do Zatora wraz z rodziną
szy lekarz. Próby chóru odbywały się i zamieszkał w domu dyrektora szkoły
w zamku myśliwskim królów polskich. Kotrubskiego przy ul. Wadowickiej.
Tam poznał nauczycielkę Marię Prucho zakończeniu wojny przeszedł na
niewicz, znajomość doprowadziła do
emeryturę w stopniu majora. Poza
małżeństwa. Owocem tego związku był
syn Jarosław ur. 1908 r. i córka Krysty- praktyką prywatną pełnił obowiązki
lekarza miejskiego a po śmierci dr. Stena ur. 1909 r.
fana Grzybowskiego również kolejoweo wybuchu I wojny światowej w 1914 go i Kasy Chorych.
r. Mianowany został komendantem szpitala wojskowego w Wadowiego praktyka lekarska była bardzo
cach. Powszechnie szanowany cieszył
rozległa, oprócz Zatora obejmowała
się autorytetem tak wśród personelu wiele okolicznych wsi, nawet tak odjak i pacjentów. W uznaniu pracy został ległych jak Polanka czy Gierałtowice.
odznaczony orderem. W wierszu po- Codziennie wyjeżdżał do chorych nie
święconym jego osobie znamienite są bacząc na trudy jazdy wiejskimi fur-

J

W

P

P
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mankami bez względu na porę roku
i pogodę.

P

oza pracą zawodową znajdował
czas na udział w życiu społecznym
i kulturalnym miasta.

B

W

dniu 20 stycznia 1949 r dr Ruzicka sporządził sprawozdanie
Muzeum Miasta Zatora, w którym między innymi informował, że prace przy
muzeum zostały przerwane w jesieni 1939 r. wskutek wojny, w czsie jej
trwania zaginęła znaczna część zgromadzonych zbiorów. Sprawozdanie
kończą wytyczne dla programu prac
niezbędnych w muzeum, między innymi: zinwentaryzowanie i ponumerowanie zbiorów, opracowanie historii
miasta od najdawniejszych czasów aż
do obecnych.

ył współzałożycielem teatru amatorskiego, strzelnicy i kortu tenisowego w parku, z pasją gromadził
i opracowywał materiały historyczne
związane z dziejami Zatora. Z własnych
funduszy skupował książki i opracowania historyczne, zlecał wykonanie
zdjęć, uwieczniając ówczesny wygląd
miasta i życie mieszkańców. W latach
naszych zbiorach posiadamy
trzydziestych założył Koło Miłośników
elementy lekarskiego wyposażeHistorii Zatora i muzeum miejskie, do nia, którymi się posługiwał.
którego przekazał zebrane dokumenty
i eksponaty.

W
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A

nna Bernowska (1925-2016), wieloletnia pielęgniarka traktująca
swój zawód jako służbę na rzecz mieszkańców. Posiadała bezgraniczne zaufanie kierownictwa ośrodka zdrowia.
Dysponowała kluczami do wszystkich
pomieszczeń i znajdujących się tam
zasobów. W trudnych sytuacjach wymagających np. szycia powstałej rany

50

na skutek urazu, nawet w środku nocy
zabierała poszkodowanego do budynku ośrodka i ranę kalmrowała profesjonalnie, odpowiednio ją zabezpieczając.
Była bardzo uczynna, zawsze bardzo
pomocna a zarazem skromna. Pamiętamy ją wysoką bardzo szczupłą, szybko przemykającą uliczkami miasta
i niosącą swoją pomoc potrzebującym.
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N

awet w najbiedniejszej chłopskiej chacie zawsze się znalazło
miejsce na domowy ołtarzyk.

obrazka- pamiątki wizyty księdza,
co chodził z błogosławieństwem po
kolędzie.

N

K

a stole, przy ścianie na wprost
drzwi, na komodzie z bielizną
na szafce, na półce obok okna albo
nad łóżkiem z poduchami - gdziekolwiek, byle można było ustawić,
pokazać domowe świętości.

ażda epoka charakteryzuje się
innymi przedmiotami używanymi w życiu codziennym, innym
stopniem zaawansowania technologicznego, innymi możliwościami
rozrywki i organizowania czasu wolnego. Wszystkie pamiątki przedstaa haftowanej serwecie, na pół- wiają „ulotność” sfery życia codzienkowej falbance z ząbkami stała nego.
pasyjka drewniana – krzyżyk z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa.
ażnym elementem wyposażeAsystowały mu bibułkowe bukienia izby wiejskiej były obrazy
ty najpiękniejszych kwiatów i dwa ze świętymi patronującymi codzienlichtarzyki metalowe albo gliniane nemu życiu mieszkańców. Obrazy
ze świeczuszkami, czasami jeszcze były nabywane w czasie pielgrzymek
lampka oliwna. Bywało, że znalazło do miejsc kultu bądź u wędrownych
się tam miejsce dla fajansowej sta- handlarzy, którzy nosili je po wsiach
tuetki Matki Bożej przywiezionej i odpustach.
z odpustu w Częstochowie albo w Obecnie tradycyjne chałupy wiejskie
Kalwarii Zebrzydowskiej a także ja- są rzadkością. W naszych zbiorach
kiego świętego Józefa albo Antonie- zgromadziliśmy niektóre elementy
go.
wyposażenia takich chat.

N

B

yło to miejsce ważne i potrzebne. Toteż bywało wykorzystane
jako schowek dla jakiegoś ważnego papieru: listu lub pisma urzędowego. Wsunięte z boku na zapiecek
statuetki było bezpieczne. A w styczniu krzyżykowi przybywała asysta

52

W

W

każdym domu wypiekany był
chleb, najważniejszym sprzętem była dzieża, w której wyrastało
rozczynione ciasto. Dzieża jako naczynie chlebodajne doznawała wielkiego poszanowania.
Do przechowywania produktów
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służyły naczynia wykonane z drewna
klepkowe, plecione z korzeni, wikliny,
słomy lub wykonane z gliny.
Prano w baliach z tarą, w rzekach lub
potokach. Pranie połączone było z ługowaniem lnianej bielizny, należało do
cięższych prac.
Prasowano żelazkiem z duszą czyli kawałkiem żeliwa rozgrzanego do czerwoności w palenisku i wkładanego do
środka żelazka. Oznaką luksusu było
posiadanie lustra w drewnianej ramie.

D

o najstarszych rzemiosł należy:
bednarstwo – wykonywanie naczyń drewnianych techniką klepkową:
beczek, kadzi, balii, maselnic, dzieży,
łopat do chleba, konewek, wiader, cebrzyków, wanienek itp., kołodziejstwo
- wykonywanie wozów i części do nich.

N

iecka – kołyska jest jednym z wartościowszych zabytków naszych
przodków, została wykonana z jednolitego lipowego kloca ręcznie, przy
pomocy siekiery i dłuta. Służyła do
przygotowywania ciasta na chleb, placki, podpłomyki, kołacze. Pełniła także
funkcję małej kołyski dla prawie co
urodzonego dziecka. Jej dno półokrągłe umożliwiało kołysanie nią.

wspólnego czasu przy stole, staranność nakrycia i doboru potraw - niekoniecznie specjalnie wyszukanych czy
kosztownych.
Czas i codzienna praca kolejnych pokoleń kobiet skupiona była na budowaniu rodziny i najpiękniejszych
wspomnień tam, gdzie przychodzi to
najłatwiej, przy wspólnym stole.
Ciasto najczęściej drożdżowe wypiekało się w piecu chlebowym lub szabaśniku. Wymagało to wielu zabiegów, dlatego wypieki robiło się rzadko. Przed
zbliżającymi się świętami przygotowywało się większą ilość ciast, wówczas
piekarze umożliwiali ich pieczenie w
piekarni. Ustalali, na którą godzinę należy przynieść brytfanny z ciastem, ponieważ najpierw musieli upiec chleb.
Problem pojawiał się, gdy wypiek chleba się przedłużał a przyniesione ciasta
w większości drożdżowe w ciepłym
pomieszczeniu wylewały się z blach.
Piekarze nie mieli wyjścia, więc ciasto
zgarniali do brytfann, ale tym samym
znikały pod pod nim misternie wykonane ozdoby: krateczki, paseczki, kruszonki. Właściciele ciast mieli potem
problem z właściwym ich rozpoznaniem, co często było bardzo zabawne.

M

aglowanie pościeli, obrusów odagię przedwojennej kuchni twobywało się często w domach. W
rzyła szczególna troska o rolę Zatorze u państwa Sarnów była magiel

M
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mechaniczna. Przyniesione rzeczy
wcześniej odpowiednio nakrochmalone, naciągnięte, nakropione
wodą i ułożone w prostokąty nawijało się na specjalne wałki. Po wałkach tych przesuwała się bardzo
ciężka skrzynia napędzana ręczną korbą. Wymagało to znacznego wysiłku, skrzynia kilkakrotnie
musiała się przesunąć na wałkach.
Następnie pościel była odwraca-

60

na ponownie nawijana z drugiego boku na wałki i maglowana.
Osoby oczekujące w kolejce czas
wykorzystywały na różne opowiadania, czy też relacje z ostatnich
wydarzeń w mieście. Jeżeli zdarzyło się, że pranie przyniósł młody mężczyzna (co było rzadkością),
wykorzystywano to skrupulatnie
i musiał ćwiczyć swoje mięśnie
przy kolejnych praniach.
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N

aczynia fajansowe wyproduko- celany stołowej wielu europejskich
wane we Włocławku, gdzie funk- manufaktur, wyprodukowanej w
cjonuje najstarsza, jedna z pięciu w XVIII i XIX wieku.
Polsce fabryk pod nazwą Zakłady Fao najciekawszych należą: filiżanka z XVIII wieku (sklejona z
jansu „Włocławek”.
fragmentów) firmy Worcester z malatach 60-70 XX wieku bardzo laturą naśladującą chińską porcelamodne były talerze ozdobio- nę, fragmenty filiżanki manufaktury
ne kwiatami, ręcznie malowanymi. Wedgwood z XIX wieku (widoczna
Wieszane były na ścianach w kuch- tarcza herbowa Wąsowiczów i Lelini i innych pomieszczeniach domu. wa), fragment talerzyka wiedeńskie„Włocławek” produkował również go z motywem winogronowym z XIX
naczynia użytkowe: salaterki, misecz- wieku, talerze z porcelany miękkiej
ki, dekoracyjne wazony o różnych bogato zdobione motywami roślinkształtach. Znakiem rozpoznawczym nymi i owocowymi pochodzące z
był ustalony wzór kwiatowy. Ofiaro- manufaktury Wedgwood, duże talewane naczynia pochodzą z rozebra- rze deserowe z monogramem Józefa
nego domu drewnianego w Wieprzu. Poniatowskiego z manufaktury Stara
Ofiarodawcą jest Maria Madej.
Role ALTRÖHLAU XIXwiek, fragment
talerza z napisem Zator, solniczka z
latach 70-tych podczas wyko- monogramem Maurycego Potockiepów pod fundamenty szaletów go z wytwórni FULDE XX wiek.
miejskich znaleziono fragmenty por-
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Strugi, dzieże
W

Zatorze w okresie powojennym
funkcjonowały dwie piekarnie
u Smreczyńskich i Głąbiów. Piekarnie
miały często charakter rodzinny.

S

był on namaczany wodą specjalną
szczotką z naturalnego włosia. Piekarz
w środku każdego bochenka robił palcem dziurkę, tzw. „pępek”. Przy wypieku
chleba bardzo ważny był zakwas to on
nadawał odpowiedni smak i zapach. Do
wyrabiania ciasta służyły dzieże, ciasto
musiało być dobrze wyrobione, wymagało to wiedzy, doświadczenia i wielkiego serca. Ciasto następnie dzielono na
porcje wkładano do słomianek i pozostawiano do wyrośnięcia. Wypiek trwał
około 60 minut. W następnej kolejności wypiekano bułki, na które ciasto
cięto specjalną gilotyną, słodkie rogale
a w okresach świątecznych chałki. Przy
każdej piekarni były magazyny w których składowano: mąkę, opał, drożdże.
Rodzice po chleb do piekarni często
posyłali dzieci, gorący chleb pachniał
smakowicie dlatego często do domu
docierał z obgryzioną już piętką.

ercem każdej piekarni był piec.
W piekarni Smreczyńskich był piec
dolny i górny. Piece nie posiadały termometrów, czy piec jest dobrze nagrzany piekarze sprawdzali po kolorze
cegły szamotowej zaglądając do środka
przez wzierniki – małe okienka z lampką. Aby piec nagrzać należało przez
kilka godzin dosypywać węgiel. Dobrze
zbudowany piec długo utrzymywał wysoką temperaturę. Przed włożeniem do
pieca chleba musiał być on dokładnie
wysprzątany z pozostałości spalonego drewna i węgla. Dolny piec piekarz
załadowywał schodząc po schodkach
do specjalnej niszy w podłodze. Potem
niszę zasuwano i załadowywano piec
górny. Do wkładania chlebów służyły duże łopaty, do przesuwania chleba
ewnego rodzaju chlebem jest opław piecu wąskie łopaty.
tek. Był on wypiekany z bardzo
Przed włożeniem chleba do pieca drobnej mąki. W naszych zbiorach po-
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siadamy specjalną metalową matrycę
do wypieku opłatków.

niej wypiek pieczywa.

P

rofesor Grzybowski w swoich
wspomnieniach o latach pobytu
d 1948 roku między innymi na
piekarnie nakładano tzw. domia- w przedwojennym Zatorze pisał, że
ry, które w rezultacie doprowadziły do smaczne były wędliny od Bilika i chleb
ich upaństwowienia. Piekarnie przeję- od Smreczyńskich.
ła Gminna Spółdzielnia i prowadziła w

O
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D

rewno należy do najstarszych ma- młynie u pana Głowni. Drewno w poteriałów używanych przez czło- staci fosztów i desek przywozili górale.
wieka.
Było to najczęściej drewno pochodzące ze świeżo ściętych drzew jeszcze
Polsce, w grodzie Biskupin z korą. Musiało być przed składowawszystkie domy, urządzenia niem do sezonowania okorowane. Słuobronne, przedmioty wyposażenia żyły do tego ośniki – długi nóż z dwoi codziennego użytku wykonane były ma uchwytami i kobylice drewniane na
z drewna, surowca ekologicznego, któ- których mocowany był kawałek drewna
ry nie generował śmieci. W naszych a przy pomocy ośnika zdzierano korę.
zbiorach mamy kilka przedmiotów Takie drewno musiało sezonować
wykonanych z drewna: krzesło specjal- w pryzmach ułożone na podkładkach
nego rodzaju, kołyskę, pralkę łukową zapewniających przewiew. Długość sepopularnie nazywaną kiwaczką, sprzę- zonowania zależała od grubości desek,
ty kuchenne, zabawki.
ale był to proces długotrwały. Drewno
niedosuszone miało tendencję do wytolarze najczęściej używali drewna ginania i pękania.
z takich drzew jak:
akacja – wyrabiano sztyle np. do kopazakładzie stolarskim znajdowało
czek, łopat, siekier,
się wiele różnego rodzaju narzębuk i dąb - drewno było twarde, dlate- dzi. Początkowo były to narzędzia wygo wykorzystywano je do wyrobu scho- łącznie ręczne, więc obróbka drewna
dów, drzwi do eleganckich budynków, wymagała dużej siły i odpowiednich
jesion - podobnie jak dąb czy orzech umiejętności.
włoski miał piękne wyraziste słoje .
Stolarz na powierzchni drewna muDrewno sosnowe i jodłowe było mięk- siał wyznaczyć linie, według których
kie, wykorzystywano je do wykonywa- następnie je obrabiał. Służyły do tego:
nia stolarki okiennej, drzwiowej, pod- metr stolarski, rysik, ołówek, znacznik,
łóg. W stolarstwie wykorzystywano też węgielnica - do wyznaczania kątów
inne gatunki, takie jak jawor, brzoza, prostych.
olcha.
Do przerzynania drewna służyły różnego rodzaju piły ręczne: ramowa, roza terenie Zatora działał jeden tar- płatnica, grzbietnica, otwornica – wątak u pana Pudasia i drugi przy ska piła do wycinania otworów
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N

arzędzia do wyrównywania powierzchni:
strugi zwane potocznie heblami posiadały gniazdo, w którym mocowane było
metalowe żelazko dobrze naostrzone,
„zabijane” specjalnym klinem drewnianym.
Zdzierak posiadał żelazko metalowe
półokrągłe, które pozwalało zdzierać
grubsze płaty drewna.
Równiak wyrównywał powierzchnię.
Gładzik miał nakładkę na żelazku. Służyło do wygładzania desek.
Spust to duży gabarytowo strug do dużych powierzchni, np. do podłóg.
Kątnik służył do wykonywania felców.
Strugi profilowe - do ręcznego frezowania.
Do klejenia elementów drewnianych
służył klej kazeinowy rozrabiany na
gorąco. Elementy sklejone dociskano
ściskami celem uzyskania mocnego
zespolenia elementów drewnianych.
Do flekowania ubytków powstałych
np. po usuniętych sękach czy wad materiału używano specjalnych kołków
różnych rozmiarów wcześniej przygotowanych.

P

odstawowym wyposażeniem stolarni był warsztat stolarski. Posiadał on wózek przedni i tylni do mocowania kawałków drewna oraz otwory w
których mocowano metalowe IMAKI

Strugi, dzieże

ze sprężyną, również do mocowania
drewna.
Koziołki, na których układano elementy drewniane – ułatwiały obrabianie
drewna.

W

stolarni unosił się zapach drewna i żywicy, która pomimo tego,
że drewno było już wysezonowane,
miejscami z niego ciekła mając kolor
bursztynu.
Podczas strugania desek spod struga
wypadały pięknie skręcone wióry, każdy inny, inaczej skręcony, wolno opadały. Stolarz gładził ręką deski sprawdzając czy są odpowiednio gładkie.
Przypominało to głaskanie własnego
dziecka.
W stolarniach powstawały oprócz wiórów duże ilości trocin. Wykorzystywani
je do ogrzewania stolarni specjalnymi
piecami w kształcie walców wykonanych z blachy. W środku takiego walca
umieszczało się długi, dość gruby klocek i wokół niego ubijało się trociny
bardzo szczelnie, klocek wyjmowano,
nakładano pokrywę, u dołu pieca były
drzwiczki, gdzie podkładano ogień.
Piec często rozgrzewał się do czerwoności i długo trzymał ciepło.
Po elektryfikacji zakłady stolarskie zostały wyposażone w urządzenia z silnikami elektrycznymi: maszyny, wyrówniarki, tarczówki – cyrkularki.
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To bardzo ułatwiało pracę, ale w stolarniach maszyny powodowały duży
hałas i drżenie całego pomieszczenia,.
W stolarni wzbijały się duże ilości pyłu,
który jak puch pokrywał wszystko.
Nie stosowano wówczas wentylatorów
czy pochłaniaczy pyłu.

Odpowiednio dobrane słoje na fornirze dawały piękny efekt.

S

tolarnię posiadał również Zakład
Gospodarki Komunalnej. Początkowo mieściła się za magistratem
w miejscu dobudowanego budynku
Urządu Miejskiego w Zatorze. Potem
a terenie Zatora stolarnie mieści- przeniesiona została na Morysinę. Noły się u Momota, Mazurkiewicza woczesne materiały, urządzenia i nowe
i Brandysa. Wykonywano w nich sto- wymogi położyły kres tym tradycyjnym
larkę budowlaną: okna, drzwi, podłogi, stolarniom.
schody, parapety okienne, a także elementy wyposażenia domów: umywalawodu stolarza można było się nauczyć w szkole prowadzonej przez
ki, w których mocowało się miednicę,
stoły, taborety, skrzynie, ławy, karnisze, Salezjan w Oświęcimiu. Ukończenie
łóżka.
szkoły dawało tytuł czeladnika. DoDo wykonania eleganckiego karnisza kształcając się na specjalnych kursach,
niezbędny był fornir i politura. Na wy- zdobywając wiedzę teoretyczną i prakkonany z drewna karnisz naklejany był tyczną, można było uzyskać dokumenfornir, następnie czyszczony bardzo ty mistrzowskie.
dokładnie i politurowany kilkakrotnie.

N
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Wojny
Z

atorzanie walczyli i ginęli na frontach każdej z wojen, przelewali
krew za wolną ojczyznę, byli więzieni.
Wielu nie powróciło do swoich rodzin.
Przez Zator przechodziły wojska
w drodze na front czy z frontu.
Zator był głównym miejscem zbiórki
ochotników chcących walczyć pod wodzą Józefa Piłsudskiego w powstających legionach.

W

siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zatorze znajduje się ozdobna „Tarcza Legionów” zaprojektowana
przez Stefana Filipkiewicza, wykonana w Krakowie przez Józefa Stępka
w kształcie sześciokąta z herbem miasta i napisem „Legionom Polski Zator”
Uroczyste odsłonięcie tarczy zatorskiej odbyło się 18 czerwca 1916 roku.
Dochód ze sprzedaży gwoździ wbijanych do tarczy - zawierających nazwiska ofiarodawców przeznaczano dla
wdów i sierot. Liczne było grono darczyńców, którzy odpowiedzieli na odezwę, w której pisano: „Setki chorych

84

legionistów i ich rodzin oczekuje pomocy (...) niech nie zabraknie w Galicji
gminy, która by Tarczy Legionowej nie
ufundowała”.

W

okresie I wojny światowej Zator
nie poniósł zbyt wielkich strat
materialnych.

W

dniach 3 - 4 września 1939 roku
do Zatora wkroczyły wojska niemieckie. Nie toczyły się tu walki o specjalnym nasileniu.
Po opanowaniu ziem polskich okupant
przystąpił do programu eksterminacji podbitego narodu, szerzyły się deportacje, akcje wysiedleńcze, narzucano narodowi polskiemu nieludzkie
warunki bytowania. Żeby sprawniej
osiągnąć zamierzony cel, dokonano
podziału ziem polskich. Zator został
włączony do Rzeszy Niemieckiej.
W marcu i kwietniu 1940 roku rozpoczęto aresztowania tych Polaków, którzy w przeszłości udzielali się aktywnie
w pracy politycznej i społeczno-gospoSkarby Ziemi Zatorskiej
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darczej, między innymi Jana Szklarza
z Graboszyc.
Niemcy rozpoczęli realizację planu wysiedlenia Polaków z gospodarstw położonych na dogodnym terenie i o ziemiach wysokiej klasy. Gospodarstwa
przysiołków wiejskich, obejmujące z
zasady gorszą glebę nie miały podlegać wysiedleniu, natomiast właścicieli tych gospodarstw pozostawiono do
dyspozycji osiedleńców, tzw. bauerów,
jako siłę roboczą. Plan wysiedleń poszczególnych wsi trzymano w tajemnicy. Samo bowiem wysiedlanie miało
być zaskoczeniem, które miało utrudniać polskim gospodarzom ukrycie lub
wysłanie do rodzin i znajomych mieszkających za Skawą w Generalnej Guberni wartościowszych przedmiotów
i inwentarza ruchomego. Akcję przeprowadzano zazwyczaj jeszcze o świcie. Mieszkańców młodych i zdrowych
wywożono również na roboty przymusowe do Niemiec.

Fragmenty wspomnień

Halina Ogińska - Krajdocha córka straconego w Katyniu uczestnika zesłania
do Rosji, odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru w 2005 r.
Policja rosyjska zabrała mojego tatusia
Juliana prosto z biura. Po jakimś czasie
przyszedł list z Ostaszkowa i już wszystko było wiadomo. List był spokojny, pełny
zgody z wolą Bożą, a nawet rezygnacji.
Mówił, że wie, co go czeka, wie, czemu tu
jest i co się z nim stanie. Po wielu latach
dowiedzieliśmy się, że został stracony
w Twerze.
Przeżycie straszne, jak koniec świata
miało miejsce 10 lutego 1940 r., obudził
nas łomot do drzwi. A potem krzykliwe
rozkazy: pakować się! Zabrać jedzenie
na tydzień! Mama wiedziała, co trzeba
zabrać. Ale ile mogła sama udźwignąć?
o ponad pięciu latach niemieckiej Najważniejsze dokumenty, biżuteria,
okupacji, w dniu 26 stycznia 1945 r. ubrania, ciepłe ubrania na mnie i dla
siebie (był silny mróz), jakieś drobne naZator został wyzwolony.
czynia z kuchni. Ja też brałam udział w
d wojny minęło już wiele lat. Temu pakowaniu. Z płaczem zostawiłam uluokresowi poświęcono wiele fil- bione zabawki, których nie mogłam zamów i publikacji. Niestety, obserwując brać. Mamie spływały łzy po policzkach,
to co się dzieje na świecie, potwierdza- z trudem opanowywała drżenie rąk. Opumy tylko, że nie uczymy się na błędach, ściłyśmy nasz dom w Horodyszczach, lunie szanujemy przesłania przeszłości tową mroźną nocą 1940 roku. CiężarówSkarby Ziemi Zatorskiej
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i mądrości świadków tamtych wydarzeń. W naszych zbiorach znajdują
niemi świadkowie tamtych wydarzeń.
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ka zawiozła nas i inne rodziny do Pińska.
Na bocznicy kolejowej w Pińsku podstawiono wagony do przewozu bydła. Stłoczeni w nich do granic możliwości ruszyliśmy w nieznane. Podróż skończyła
się po miesiącu w Kazachstanie, w wiosce Jesil, po przebyciu około 3800 km. W
wielu przypadkach na postoju zostawali
przy torze kolejowym zmarli, były to starsze osoby ale i dzieci. Słabe organizmy
nie były w stanie przetrwać takiej próby.
Rodziny grzebały ich z ciężkim sercem,
żalem i bezsilnością.

Tam już była wojna na całego. Zastanawialiśmy się, co robić. Dojechaliśmy do
Bogumiłowic pod Tarnów, a tam Niemcy,
czołgi. Ludzie z Bogumiłowic pouciekali.
Zostały całe gospodarstwa, w stajniach
krowy, świnie, kury. Zamieszkaliśmy
w takim opuszczonymi gospodarstwie.
Pod koniec września rodzice postanowili wracać do Zatora. Załapaliśmy się na
niemiecki transport i wylądowaliśmy
w Krakowie. Dwa, trzy dni spędziliśmy
w Krakowie, w takim niewielkim służbowym mieszkaniu (ojciec był kolejarzem)
obok stacji kolejowej. Stamtąd niemiecWładysława Jarosz - z chwilą wybuchu kim transportem zabraliśmy się do Spytwojny powołana do kolumny sanitar- kowic. Stamtąd już na nogach do domu.
nej, niestety do miejsca przeznaczenia Tak zakończyła się nasza wrześniowa
już nie zdążyła dobrnąć. W sierpniu wojenna tułaczka. Ale dla mnie był to do1940 r. przystąpiła do Ruchu Oporu piero początek wojennego podróżowania.
ZWZ, gdzie pełniła rolę łączniczki ps.
„Jerychonka”. Związek Walki Zbrojnej Maria Dudek, z domu Korczyk
między Oświęcimiem i Zatorem prze- Pamiętam dokładnie wybuch II wojwoził między innymi żywność do wska- ny światowej. Młodość zapowiadała się
zanych punktów dla więźniów obozu.
trudna i niewesoła. Zatorszczyzna zostaW 1942 r. wraz z mężem Janem Jaro- ła przez Niemców włączona do Rzeszy.
szem ps. „Modrzew” przenieśli się na Wówczas obowiązywały przepisy wydateren Ruchu Oporu w 12 pp. AK Okręg wane przez hitlerowski rząd. Jednym z
Śląsk Cieszyński.
obowiązków było podjęcie pracy. Po zlikwidowaniu fabryki obcasów do butów,
Józef Matyja
w której pracowałam, wszystkich praWojna zastała nas w domu. Mama zebra- cowników skierowano do pracy przy rozła nas i powiedziała, że musimy uciekać. budowie dużego obiektu przemysłowego
Ostatni pociąg z Zatora szedł o dziewią- zwanego Buna Werke mieszczącego się w
tej w niedzielę. Dojechaliśmy do Skawiny. Dworach koło Oświęcimia. Niemcy chcie-
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li na nas wymusić podpisanie volkslisty.
Nikt z nas nie wyraził zgody. Następnie
zaprowadzono nas do hali, w której pracowali więźniowie z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po jakimś czasie
zjawił się oficer gestapo i zapoznał nas
z regulaminem. Regulamin był krótki
i straszny. „Nie wolno nam stanowczo
rozmawić z więźniami, nie zbliżać się do
nich, nic od nich nie brać ani nie dawać,
nie udzielać im żadnej pomocy, traktować ich jak powietrze. Za przekroczenie
tego regulaminu grozi nam kara śmierci
w obozie“.
Tomasz Buchała, mieszkaniec Rudz
Z trzeciego na czwartego września 1939
r. (z niedzieli na poniedziałek) Rudze zostały zajęte przez Wermacht. W momencie wkraczania wojsk niemieckich walk
nie było.
Terror okupanta rozpoczął się od wywłaszczenia chłopów. Miało to miejsce
w roku 1940. Gospodarstwa te zostały włączone do majątku dworskiego,
a mienie ruchome i inwentarz żywy wywłaszczonych zabrali Bauerzy z okolic
Łowiczek i Podolsza. Majątek ten przeszedł w ręce niemieckie. Na majątku
dworskim byli zatrudniani mieszkańcy
Rudz. W przypadku nadwyżki siły roboczej młodych wysyłano na roboty do Rzeszy a także do pracy w IG-Dwory. Z Rudz
pracowało tam w charakterze robotni-
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ków cywilnych około 20 mieszkańców.
19 stycznia wojska radzieckie idące ze
wschodu zatrzymały się na linii Skawy.
Po drugiej stronie rzeki stali Niemcy. Silne zgrupowanie niemieckie znajdowało
się koło Podolsza oraz wzdłuż trasy Zator-Oświęcim. W rejonie Głębowic, Gierałtowic i Piotrowic była rozlokowana
artyleria niemiecka. Na szosie Zator-Andrychów miały miejsce walki, lecz
o małym natężeniu. Natomiast na trasie Zator-Oświęcim walki były zacięte.
Po wyzwoleniu w Rudzach przez pewien
czas nie przebywałem. Słyszałem jednak,
że na terenie ziemi zatorskiej działały
bandy. W samych Rudzach takich wypadków nie zanotowano.
Tadeusz Smreczyński - aresztowany
jako 16 latek we wrześniu 1940 r. został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Pracował w Saksonii
przy naprawie torów kolejowych. Po
pewnym czasie udało mu się zbiec. Po
powrocie do Zatora zaangażował się w
pomoc więźniom obozu Auschwitz-Birkenau. Został aresztowany 13 grudnia 1943 roku i osadzony w więzieniu
w Mysłowicach. Zdecydowaną większość aresztowanych stanowili gimnazjaliści, przedwojenni studenci, ludzie
po maturze z wyższym wykształceniem. Był ksiądz, fizyk, ekonomista,
nauczyciel, lekarz, dentysta dwóch profesorów Niemców z Wrocławia, którzy
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byli tłumaczami Pisma Świętego. Okazało się, że to też była przyczyna ich
aresztowania. 26 maja przywieziono go
w grupie czterdziestu sześciu mężczyzn do KL Auschwitz. Został osadzony w obozie i zarejestrowany jako
więzień nr 188506. W lipcu 1944 roku
z grupą około tysiąca więźniów przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Tam
pracował w kamieniołomach, później
z grupą innych więźniów został przeniesiony do podobozu Linz III. Tam doczekał wyzwolenia. W lipcu 1945 roku
dotarł do domu w Zatorze.
Przeżycia wojenne wpłynęły na za-
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angażowanie się w zachęcanie ludzi
do poszukiwania drogi do pojednania
i pokoju przez dialog. Mówił „Zło nie
może trwać. Człowiek powinien skupić
się na własnym rozwoju moralnym i
działać na rzecz powszechnego dobra.
Żyć i pozwolić żyć innym”. A następnie
dodawał: „Trzeba zrobić wszystko, żeby
koszmar wojny nigdy się nie powtórzył.
Nie ma nic gorszego niż wojna“.

W

naszych zbiorach posiadamy ciekawe eksponaty dotyczące tego
okresu.
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Obrazy i rzeźby
P

ierwszy plener malarsko-rzeźbiarski zorganizowany został w 1986
roku. Organizowaniu plenerów przyświecała idea propagowania piękna
naszej małej ojczyzny. Początkowo plenery nie odbywały się regularnie. Powodem był brak doświadczenia oraz
problemy finansowe i organizacyjne.
Uczestniczyli w nich malarze i rzeźbiarze głównie z naszej gminy oraz miejscowości sąsiednich.

M

alarze uwieczniali na płótnach
różne zakątki gminy Zator, krajobrazy nad stawami, rzeką Skawą,
zabytki, współczesną architekturę
miasta. Rzeźbiarze z pni brzozowych i
lipowych wydobywali piękne postacie.
Obserwując ich pracę, czuło się twórczą atmosferę.
Z czasem plenery te stały się bardzo popularne i przyciągały malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski a nawet z sąsiednich
krajów. Naszych twórców gościliśmy w
różnych miejscach, m.in. w Ośrodku
Campingowym KWK „Janina” , Schro-
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nisku Młodzieżowym w Grodzisku, w
szkołach. Na miejsce kwaterunku staraliśmy się dowozić ich drogą okrężną
przez Palczowice, Laskową, Grodzisko,
Graboszyce, by pokazać najpiękniejsze okolice i zabytki zatorszczyzny. Panie kucharki ze szkół przygotowywały
pyszne obiady, które dawały energię do
pracy.

A

rtyści swoją wiedzą i umiejętnościami dzielili się z dziećmi podczas warsztatów plastycznych organizowanych w szkołach i przedszkolach.
Wszyscy, zarówno uczniowie jak i artyści byli usatysfakcjonowani, a efektami pracy twórczej były: obrazy olejne,
akwarele, malowane szkło i porcelana.
Działo się wiele, np. w 1998 roku mieliśmy gości zza miedzy, uczestników
międzynarodowego pleneru malarskiego w Gorzeniu k/Wadowic w domu
Zegadłowiczów. Plenerowicze z Zatora
spotkli się z twórcami nieprofesjonalnymi ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Holandii.
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wiele ciekawych obrazów i rzeźb, które
po zakończeniu pleneru były prezentowane na zatorskim rynku. Zainteresowani mieszkańcy czy też turyści mogli
je podziwiać a także nabywać. Przekazywane przez artystów obrazy a także
rzeźby wzbogacały galerię Izby Regiodział artystów w plenerze czasem nalnej TMZZ.
miał wymiar nie tylko artystyczny.
Zdarzało się, że przodkowie osób bioaznaczyć należy, że plenery mają
rących udział w plenerze pochodzili
również walor dokumentujący,
z Zatora, dlatego poszukiwali tu też śla- gdyż od kilkudziesięciu lat artyści,
dów rodzinnych.
utrwalając uroki naszej gminy, dokuPodczas każdego pleneru powstawało mentują zachodzące w niej zmiany.
Zakończenie pleneru odbywało się
wieczorem przy ognisku i tradycyjnych
zatorskich prażonych. Twórcy również
przygotowywali kilkustronicową jednodniówkę zawierającą ich rysunki
i wiersze powstałe podczas pleneru.

U
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