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Chleb Miłości

A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości.
Będziemy z sobą dzielić
Opłatek – chleb Miłości.

A łamiąc okruch biały,
Wśród nocy świętej ciszy,
Niechaj się serca nasze
Jak dzwony rozkołyszą.

Oto już cud się spełnia,
Już biją w niebo dzwony.
O witajże nam, Jezu,
W Betlejem narodzony.

Rozwarły się niebiosa,
Już kolęd płyną dźwięki:
O witajże nam, witaj,
Jezuniu malusieńki.

Ty, któryś jest Miłością
i Sercem tego świata,
Zagarnij serca nasze
I w Imię Swoje zbrataj.
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Drodzy Czytelnicy!

Jak co roku o tej porze prawie od 25 lat spieszymy do Was 
z dobrym słowem. Z całego serca życzymy zdrowia i spokoju, 
szczęścia w rodzinie i ludzkiej życzliwości. Niech się Wam darzy 
w pracy i niech radość z Narodzenia Dzieciątka towarzyszy Wam 
w każdym dniu nadchodzącego roku.

Zarząd TPS

Niechaj zamilkną swary,
Zawiści, ludzkie złości.
Noc święta, wigilijna...
Dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI.

Halina Golczowa



Konfederaci barscy w Tyńcu i Lanckoronie
Nigdy z królami nie będziem w aliansach,

nigdy przed mocą nie ugniemy szyi,
bo u Chrystusa my na ordynansach,

słudzy Maryi.

( J. Słowacki, Pieśń Konfederatów Barskich, fragm.)

W 2008 roku minęła 240. rocznica Konfederacji Barskiej. Zawiąza-
na ona została w Barze na Ukrainie 29 lutego 1768 r. jako wyraz 
sprzeciwu wobec zbytniej ingerencji Rosji w sprawy wewnętrzne 

Polski i w celu obrony praw szlacheckich. Było to pierwsze polskie powsta-
nie. Po upadku Baru w czerwcu 1768 r., w miesiąc później szlachta księstwa 
oświęcimskiego i zatorskiego zgłosiła akces do powstania i odtąd zachodnia 
Małopolska stała się główną bazą działań konfederatów, a okolice Skawiny 
stały się głównym teatrem działań konfederatów.

Najważniejszą rolę odegrały: Tyniec, Lanckorona i Częstochowa, które 
to miejscowości zamienione zostały w twierdze konfederatów.

Tyniec
Tyniec przez wszystkie lata swego istnienia był klasztorem i pełnił rolę 

fortecy. Strzegł przeprawy na Wiśle. Chlubnie zakończył swą rolę fortecy 
w czasie konfederacji barskiej. Wykorzystano wtedy doskonałe lokalne wa-
runki obronne w postaci ukształtowania terenu: liczne wzgórza, opływająca 
wzgórze klasztorne Wisła i otaczające mokradła. 

W okresie od 19 kwietnia 1771 r. do 12 lipca 1772 r. Tyniec stanowił 
silną ostoję konfederatów, miejsce koncentracji ich wojsk i dogodny punkt 
wypadowy w celu opanowania Krakowa, od sierpnia 1768 r. znajdującego 
się w rękach carskich. Na ogólną liczbę 46 zakonników w klasztorze pozo-
stało wówczas tylko kilku; reszta rozproszyła się po Polsce. Opatem w tym 
czasie był Amedeusz Janowski. Z inicjatywy francuskiego pułkownika 
Karola Franciszka Dumourieza, który od 1770 r. pełnił funkcję instruktora 
konfederatów, przy pomocy inżynierów francuskich – Libina i Menouville’a 
oraz ofi cerów – Duclosa i Despresa wzgórze klasztorne silnie ufortyfi kowa-
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no i zaopatrzono w 16 armat: później ich ilość zwiększono do kilkudziesię-
ciu. Wzmocniono mury obronne dawnego zamku w rejonie opatówki. Na 
górnym poziomie wzgórza usypano szkarpy, wały i bastiony dla stanowisk 
artyleryjskich, poniżej zbudowano mur obronny ze strzelnicami i basztą, 
otoczony rowami i wałami ziemnymi. Wzniesiono też bastiony na sąsied-
nich wzgórzach – Winnicy i Szpitalce. Komendantem twierdzy został Mi-
chał Walewski. 

Około 800 obrońców pod wodzą Michała Walewskiego odparło szturm 
na Tyniec od strony Skawiny, przypuszczony nad ranem 21 maja 1771 
r. przez około 1400 żołnierzy rosyjskich pod osobistym dowództwem 
gen. Aleksandra Suworowa. Rosjanie z dużymi stratami około 200 zabi-
tych i około 500 rannych wycofali się do Krakowa. Pod koniec sierpnia na 
krótko przybył do Tyńca Kazimierz Pułaski z posiłkami w postaci 300 pie-
choty i 8 dział. Następne szturmy na Tyniec Rosjanie przypuścili w dniach 
30 września–1 października i 1–2 października 1771 r., również od strony 
Skawiny. Wspomagane one były ostrzeliwaniem twierdzy z Piekar przez 
artylerię rosyjską, złożoną z czterech dział. W pierwszej fazie około 700, 
a w drugiej około 5000 Rosjan pod komendą podpułkownika Franciszka 
Oebschelwitza wspomaganych było przez kilkuset żołnierzy polskich pod 
dowództwem aktywnie współpracującego z nimi Ksawerego Branickiego. 
Zarówno w pierwszym, jak i w drugim wypadku konfederaci zmusili wroga 
do odstąpienia, zadając mu przy tym poważne straty. Bardzo dużą rolę w od-
parciu szturmu odegrały reduty na Szpitalce i na Winnicy. Komendantem 
twierdzy był wówczas Kazimierz Cieński. Wojskom rosyjskim nie powiódł 
się również atak w dniu 9 listopada tego roku, kiedy zaatakowano twierdzę 
tyniecką ze wszystkich stron: od Skawiny, Piekar i Wzgórz Tynieckich. 

Nocą z 1 na 2 lutego 1772 r. konfederaci dokonali śmiałego wypadu na 
Wawel. 150 konfederatów z Tyńca dostało się na Wawel podziemnym ka-
nałem ściekowym i zdobyło zamek. Dzięki pomocy z Tyńca załoga konfe-
deracka na Wawelu zwiększyła się do ponad tysiąca obrońców i utrzymała 
zamek przez prawie trzy miesiące, mimo nieustannego oblężenia przez woj-
sko rosyjskie w liczbie kilku tysięcy żołnierzy. Dopiero 23 kwietnia została 
głodem zmuszona do honorowej kapitulacji. 

Nocą z 22 na 23 kwietnia 1772 r. 115 konfederatów dokonało śmiałe-
go wypadu do Skawiny, gdzie obozował oddział majora Mechelsona w sile 
700 kawalerii i 100 piechoty. Oddział ten bezpośrednio zagrażał Tyńcowi, 
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ponieważ odcinał twierdzę od źródeł zaopatrzenia. Przy małych ubytkach 
własnych (10 zabitych i 11 rannych), konfederaci zadali Rosjanom dotkliwe 
straty i zdobyli cały transport żywności oraz znaczną ilość pieniędzy. 

W tym czasie konfederacja wygasała, ulegała przewadze wrogów, którzy 
porozumieli się w sprawie rozbioru między siebie Polski. W maju 1772 r. 
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z Polski odwołani zostali Francuzi. Komendantem Tyńca został major To-
masz Wilkoński, marszałek konfederacji księstwa oświęcimskiego i zator-
skiego. Dowodził on fortecą w bardzo trudnych warunkach, były bardzo 
małe zapasy żywności, a załoga była słabo wyszkolona. 17 maja gen. Suwo-
row rozpoczął długotrwałe i uciążliwe oblężenie. Wszystkie szturmy zosta-
ły odparte. Wobec beznadziejnej sytuacji dowództwo twierdzy prowadziło 
równocześnie pertraktacje z wojskami austriackimi. 4 lipca 1772 r. Wilkoń-
ski podpisał akt kapitulacji, a w dniu 13 tego miesiąca żołnierze austriaccy 
wkroczyli do Tyńca.

Ciekawy był skład socjalny załogi. Znaczny procent stanowili tu ochot-
nicy wywodzący się ze skonfederowanej szlachty. Ale nie tylko: w skład za-
łogi tynieckiej wchodzili także żołnierze z przymusowej rekrutacji. Branicki 
w swym liście do króla z dnia 1 III 1772 r. pisze, że „w Lanckoronie i w Tyń-
cu biorą z każdej wsi co dziesiątego rekruta i pieniądze na jego utrzymanie”, 
w innym zaś liście pisze, że Walewski (komendant twierdzy) gwałtem spę-
dza ludzi zdatnych do broni nie zważając, czy kto ma dom i dzieci. Tak więc 
niewątpliwie wśród obrońców Tyńca znaleźli się mieszkańcy okolicznych 
wiosek: Radziszowa, Jurczyc, Gołuchowic, Rzozowa, a już na pewno Ska-
winy, Samborku, Sidziny, Skotnik.

Lanckorona
Zamek w Lanckoronie hrabia Maurycy Beniowski na czele zwerbowane-

go oddziału opanował w lecie 1768 r., a jego załogę zmusił do złożenia przy-
sięgi na wierność. Pod koniec 1769 r. pod Lanckoronę przybył Kazimierz 
Pułaski i 1 listopada stoczył w jej pobliżu zwycięską potyczkę z Rosjanami. 
Zamek lanckoroński przy pomocy ofi cerów francuskich został silnie uforty-
fi kowany. 21 lutego 1771 roku pod twierdzę niespodziewanie przybyły woj-
ska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Suworowa (ok. 1800 żołnierzy). 
Po sześciogodzinnej walce Rosjanie wdarli się do twierdzy i mieli ją zająć, 
kiedy kilkunastu konfederatów pod dowództwem francuskiego ofi cera bocz-
ną furtą wypadło za mury i przy współdziałaniu fortecznych armat rozgro-
miło wroga i zmusiło go do sromotnej ucieczki. 23 maja wojska rosyjskie 
w sile 4500 żołnierzy ponownie podeszły pod Lanckoronę od strony Palczy, 
ale tym razem ponadczterokrotnie słabsi konfederaci ponieśli całkowitą po-
rażkę, przy czym utracili około 300 ludzi. Na szczęście wojska Suworowa 
nie pokusiły się o zdobywanie samej twierdzy i odeszły. Jeszcze raz wojska 



rosyjskie oblegały zamek jesienią tego roku, jednak nie posiadały żadnych 
maszyn oblężniczych i wkrótce się wycofały. Kapitulacja twierdzy nastąpiła 
21 czerwca 1772 r. 

5 sierpnia 1772 r. nastąpił pierwszy rozbiór Polski. Częstochowa kapitu-
lowała 18 sierpnia 1772 roku.

Warto wybrać się na wycieczkę do Tyńca i Lanckorony i poszukać śla-
dów po Konfederacji Barskiej. W Lanckoronie oprócz ruin zamku zachowa-
ły się groby konfederatów; jest również kaplica Konfederatów Barskich.

W sierpniu w 2008 roku w Izbie Pamięci Rodu Hallerów w Jurczycach 
odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona Konfederacji Barskiej. 
Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazur-
ka Dąbrowskiego oraz Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hal-
lerczyków.

Leszek Krupnik
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Wspomnienia Jana Palichleba

W 1918 r. w „Sokole” w Skawinie jego członkowie zawiązali druży-
nę bojową. Prowadzili ćwiczenia (przeważnie nocami), podcho-
dy, natarcia – na ogół w okolicy Dębcy, Cichówek, Falbówek. 

Bronią ich były pistolety korkowe.
Czas był wojenny i w powietrzu czuło się jakieś zmiany. Niektórzy ojco-

wie już uświadamiali swoich synów, że Polska wnet powstanie, żeby się nie 
bać, bo my zawiązujemy policję miastową. 10 listopada mój ojciec poszedł 
na noc i wrócił dopiero nad ranem i powiedział, że Polacy rozbrajają Austria-
ków, że od dziś dnia powstaje Polska. Więc my jako młodzież zebraliśmy się 
na rynku. Pogoda była paskudna, lał deszcz, lecz nam to nie przeszkadzało, 
z kijami, tykami strąciliśmy orła austriackiego z budynku sądowego i pocz-
towego. A starsi obywatele utworzyli policję, która rozbroiła żandarmerię 
austriacką. Pierwszy posterunek policji polskiej był w rynku u Goldsteina 
– fryzjera, który oddał jeden pokój frontowy na wartownię.

W czasie tych zmian jeden z młodych studentów Heniek Lichtejnsztajn, 
uczeń 6 klasy gimnazjalnej, dał propozycję utworzenia drużyny skautów. 
Zebrało się nas kilkunastu. W domu jego rodziców ojciec na poddaszu od-
dał nam 2 pokoiki na harcówkę. Heniek Lichtejnsztajn został harcmistrzem 
i zajął się całą organizacją, załatwiał sprawy w Krakowie, zawiadomił, że 
utworzyliśmy drużynę skautów.

Na pierwszym zebraniu został omówiony plan naszej pracy i zostaliśmy 
nazwani „Czarne Wilki”. Zobowiązaliśmy się, że zbiórki odbywać się będą 
2 razy w tygodniu, podczas których wykonywaliśmy ćwiczenia wojskowe, 
wycieczki z podchodami (przeważnie w stronę Radziszowa, Bukowia i Tyń-
ca). W niedzielę w jednym szeregu na godzinę 8 rano szliśmy do kościoła 
na mszę św. Jako umundurowanie mieliśmy: cywilne ubranie, czapki ma-
ciejówki, które uszył nam krawiec Wojtylak oraz drążki długości niecałych 
2 metrów.

I tak trwało 3 lata. Po 3 latach rodzice harcmistrza wyjechali ze Skawi-
ny. Zostaliśmy bez harcówki i bez harcmistrza. Wtenczas w Sokole Józef 
Grzywa, sekretarz magistratu, zawiązał drużynę ćwiczebno-młodzieżową. 
Przenieśliśmy się do Sokoła, gdzie Grzywa jako naczelnik ćwiczeń prowa-



dził bardzo dobrze gimnastykę ćwiczebną (to jest wolne ćwiczenia, drążek, 
poręcze, kółka, koń, piramidy).

Na zloty sokolskie jeździliśmy do Poznania, gdzie spotkaliśmy gen. Jó-
zefa Hallera, oraz do Warszawy, Lwowa, Katowic, Bielska-Białej i Zakopa-
nego.

I tak z moich kolegów skautowskich zostałem ja jeden skaut z 1918 r. 
I czuję się jako skaut, tylko nogi nie chcą nosić.

Druhowie, których nazwiska pamiętam, to: Tadeusz Słomka, Adam Ha-
chorkiewicz, Władysław Lorek, Józef Romek, Zdzisław Pachoński, Jan 
Ocetkiewicz, Czesław Ocetkiewicz, Emil Szklarski, Tomasz Abramski, Olek 
Jodłowski, Jan Palichleb.

Jan Palichleb

Od redakcji
Powyższe wspomnienia zostały nagrane przed kilku laty przez harcerzy 

z Czerwonego Maka. Oni też nam je udostępnili, za co serdecznie dzięku-
jemy.
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Korabnickie rody i znani korabnianie

Czopek, Guzik, Maj, Nazim, Styryjski, Liskiewicz, Klimas – to miana 
stąd wywodzących się rodów, pospolite w Korabnikach. Protoplastą 
Czopków była osoba strugająca stożkowe zatyczki do beczek, m.in. 

na piwo dla potrzeb zamku książęcego. Powtarzające się nazwiska stały się 
przyczyną tworzenia przydomków, które określały miano. I tak wykonujący 
pracę murarską Stanisław Czopek miał przydomek „murarz”, bo był także 
Stanisław Czopek „przybys”, który przybył do Korabnik.

Styrylscy, zamieszkujący przysiółek korabnicki potocznie zwany Bełka-
mi leżący nad strumykiem Rzepnik, mieli przydomek „z Bełek”, bo byli 
też Styrylscy „ze Szwabów”, graniczących z wsią Sidzina. Przydomki były 
również niepochlebne. Czopkowi „cupkacowi” nadano przydomek od cha-
rakterystycznego ciężkiego chodu „tup cup” i należało uważać przy bezpo-
średnim kontakcie, by nie pomylić nazwiska z przydomkiem. 

Rodzina Guzików z „łąk” koja-
rzona była z łanami falujących i kwit-
nących latem łąk. Stanisław Guzik 
(1867–1952), miejscowy gospodarz, 
był współzałożycielem Szkolnej 
Rady Szkoły Ludowej w Korabnikach 
w 1904 r. Pełnił funkcję jej przewod-
niczącego w latach 1922–1934. Miał 
czworo dzieci. Najstarsza córka Lu-
dwika wyszła później za Wojciecha Czopka, a młodsza, Julia, za Stanisława 
Obtułowicza. Najmłodszy z rodzeństwa Stanisław pozostał na gospodar-
stwie rodziców1.

Kpt. Franciszek Guzik (1907–1975) był drugim dzieckiem Stanisława 
i Stanisławy z Korzeniowskich. Po ukończeniu Państwowego Seminarium 
Nauczycielskiego w Krakowie w 1929 r. został powołany do służby wojsko-
wej w 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Pierwszą pracę 
podjął w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworznie. Wybuch wojny w 1939 r. 
zmienił tryb życia młodego nauczyciela. Zwolniony z pracy w 1941 r. po-

1 Katarzyna Guzik, Kraina pamiątek kpt. Franciszka Guzika „z łąk”, „Gazeta Skawińska”, 
4(23), s. 16

Stanisław Guzik z małżonką Stanisławą 
z Korzeniowskich
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wrócił do Korabnik, gdzie będąc ofi cerem, mocno związał się z ruchem opo-
ru w Skawinie. Jego wrodzony zmysł obserwacyjny w doborze podwładnych 
wykorzystał Władysław Nazim przy organizowaniu batalionu. Dowodem 
tego, jak znał się na ludziach, będzie powierzenie ważnych funkcji Bolesła-
wowi Jamrozowi, który został szefem kancelarii batalionu. Ten ojciec rodzi-
ny, wystawiony na ciężką próbę tortur po aresztowaniu 7 V 1944 r., aż do 
rozstrzelania przez Gestapo 27 V 1944 r. wykazał heroiczną postawę i do-
chował przysięgi tajemnicy. Z takich to żołnierzy formowany był batalion 
BCh, którego dowódcą został ówczesny podporucznik Franciszek Guzik ps. 
„Pług”. Batalion ten o kryptonimie „Biedronka” po scaleniu z AK w 1943 r. 
był największą podziemną formacją wojskową na naszym terenie.

Jest jeszcze jedna piękna cecha działalności podziemnej kpt. „Płu-
ga”: niesienie pomocy ludziom „spalonym”, uciekinierom z transportów 
do Ausch witz i z wojskowych obozów jenieckich. Tylko niezwykle szyb-
ka akcja udzielenia pomocy była gwarancją sukcesu. Tak ją rozumiał kpt. 
Guzik, kiedy wrześniowego dnia 1944 r. pospieszył z natychmiastową po-
mocą zbiegłym z obozu jenieckiego Anglikom. Z wachmistrzem Stanisła-
wem Ożogiem „Kogutem”, najlepszym łącznikiem „Biedronki”, od baonu 
„Ważka” w Liszkach przejęli w Tyńcu trzech pilotów RAF-u. Byli to ludzie 
kompletnie zdezorientowani, zmęczeni, głodni, w obozowych łachmanach 
i gumiakach, z odparzonymi nogami, oczekujący pomocy.

O zmierzchu przed godziną policyjną zostali bezpiecznie przeprowadzeni 
przez łąki skawińskie do por. Tadeusza Wrony „Jaszczura” w Skawinie. Tu po-
siłek i kąpiel postawiły ich na nogi. Przeprowadzono też z nimi towarzyską 
rozmowę w obecności tłumacza. Władysław Nazim „Korab” dopilnował wy-
miany ubioru, a majorowi RAF-u ofi arował w dodatku swoje buty na mocnej 
podeszwie. U „Jaszczura” kwaterowali tylko przez noc. Dzień następny kpt. 
„Pług” przeznaczył na pospieszne opuszczenie Skawiny, bez wątpienia objętej 
strefą poszukiwań uciekinierów, i czym prędzej przekazano ich następnemu 
baonowi w Wieliczce. Wytyczona trasa konwoju przez Korabniki, Sidzinę, 
Kusinę, Golkowice, Sygneczów i Sierczę (20 km) była najeżona niemieckimi 
patrolami, szczególnie w okolicy „zakopianki”, i wymagała dużej ostrożności. 
Dlatego przemieszczali się polnymi dróżkami. Kiedy minęli w Korabnikach 
las i stanęli u stóp brzyczyńskiego wzgórza, roztoczyła się przed nimi panora-
ma pociętych dolinami pól. Był słoneczny jesienny dzień. Leniwie snujące się 
dymy ze spalonych badyli ziemniaczanych ograniczały na horyzoncie widok 



Mogilan i Bukowia. Ciągnące się pasmami smugi „babiego lata” dopełniały 
reszty. Widok ten nie pozostawił Anglików obojętnymi. Jeden z nich, mówiący 
po niemiecku na równi z kpt. Guzikiem, zauroczony obecnością w autentycz-
nym pejzażu oglądanym wcześniej w Londynie na obrazach polskich malarzy 
– nie krył swojego wzruszenia. Przemierzając scenerię ojczystej ziemi arty-
stów, odkrył ich źródło inspiracji. Wymienił tu „Zbiór siana” Juliusza Kossa-
ka, „Bociany” i „Babie lato” Józefa Chełmońskiego, którego „Droga w polu” 
namalowana w 1889 r. niczym nie różniła się od tej pokonywanej w konwoju. 
W takim to odprężonym gawędą nastroju, bez żadnych zakłóceń, kpt. „Pług” 
z wachmistrzem „Kogutem” doprowadzili trzech pilotów RAF-u do miejsca 
kontaktowego w Wieliczce2.

Po wojnie Franciszek Guzik powrócił do szkolnictwa w Jaworznie. W lip-
cu 1945 r. z dyrekcji kopalni „Jaworzno” otrzymał propozycję zorganizo-
wania kursów dla nadzoru górniczego i szkoły górniczej. W nowo otwartej 
szkole okazał się wspaniałym nauczycielem i wychowawcą. Nawet u opor-
nych i sfrustrowanych potrafi ł dostrzec bodaj najmniejszą pozytywną cechę 
charakteru3. Aresztowany przez UB w 1946 r. mimo spełnionego wcześ-
niej obowiązku ujawnienia działalności okupacyjnej, został zwolniony m.in. 
w wyniku skutecznej interwencji górników – jego wychowanków z nadzoru 
górniczego. Funkcję Dyrektora Szkoły Górniczej pełnił nieprzerwanie do 
emerytury. W okresie nasilającej się ideologii marksistowskiej stanowiska 
kierownicze, szczególnie przy pracy z młodzieżą, zarezerwowane były tyl-
ko dla ludzi partyjnych. Franciszek Guzik był dyrektorem bezpartyjnym, 
musiał posiadać niezwykłe zdolności organizacyjne i pedagogiczne, skoro 
partia komunistyczna odstąpiła od tej zasady4. Kpt. Guzik mówił piękną pol-
szczyzną i lubił pisać wiersze. Oto fragment jednego z nich:

Jest w ludzkim sercu gdzieś taki zakątek
Który najdroższe notuje wspomnienia
Jest to najmilsza kraina pamiątek
Której się nigdy nie zapomina (…)5

Stanisław Cinal
2 Kpt. Franciszek Guzik, Sprawozdanie z działalności BCh i AK na terenie Skawiny i jej 

okolicy, s 15 i 16, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
3 Zofi a Żak, Franciszek Guzik – wspomnienie, „Gazeta Wyborcza” nr 268/98
4 Wywiad z ppor. Kazimierzem Styrylskim z 20 V 2001 r., TPS
5 Zofi a Żak, Franciszek Guzik – wspomnienie, „Gazeta Wyborcza” nr 268/98
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Wspomnienie o ks. doktorze
Stanisławie Buchale,

wieloletnim proboszczu,
w pięćdziesiątą rocznicę śmierci

Ten naród, który wydeptał tyle dróg
i ścieżek do Częstochowy, nigdy

sobie nie pozwoli wydrzeć Boga z serca.

Ostatnie słowa ks. Buchały na jego 
procesie w dniu 17 maja 1949

Kierował skawińską parafi ą przez prawie ćwierć wieku, z trzyletnią 
przerwą na odsiadywanie wyroku. Przeżył z nami najtrudniejsze 
czasy okupacji i stalinowskiego terroru. Był kapłanem niezłomnej 

odwagi i choć nie należał formalnie do żadnej organizacji ruchu oporu, to 
uratował wiele istnień ludzkich. Był świetnym kaznodzieją i duszpasterzem. 
W pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci warto przypomnieć tę niezwykłą po-
stać.

Stanisław Buchała urodził się 27 grudnia 1894 r. w Bieżanowie, który był 
wtedy podkrakowską wsią. Pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodziny. Bar-
dzo wcześnie został sierotą: kiedy miał cztery lata, jego ojciec zmarł, a mat-
kę stracił, gdy miał lat sześć. Biedę ludzką poznał na własnej skórze. Sam 
się przebijał przez życie. Po maturze zdanej w 1915 r. wstąpił do Krakow-
skiego Seminarium Duchownego. W czerwcu 1919 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie i został skierowany do pracy w parafi i Kozy koło Bielska. Po 
trzech latach został przeniesiony do Andrychowa. Był katechetą w tamtej-
szych szkołach powszechnych i wspierał Chrześcijańskie Związki Zawodo-
we w walce z krzywdą i biedą. Nie podobało się to władzom państwowym: 
ukarano go dwoma tygodniami aresztu, a kiedy indziej – grzywną. Nie re-
zygnował jednak z działania na rzecz najbiedniejszych. Znajdował jeszcze 
czas na pogłębianie wiedzy teologicznej i w 1932 r. uzyskał tytuł doktora.

Gdy w Skawinie zmarł ks. proboszcz Roman Stojanowski, Kuria Bi-
skupia wyznaczyła właśnie ks. Stanisława Buchałę na jego miejsce. Była 
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to już jego ostatnia placówka duszpasterska; spędził tu 23 lata, z czego trzy 
– w więzieniu we Wronkach.

Jako ks. proboszcz prowadził ożywioną działalność duszpasterską, żywo 
interesował się Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i czynnie poparł za-
łożenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych w Skawinie. Przez cały 
czas po cichu, bez rozgłosu pomagał materialnie najuboższym parafi anom.

W czasie okupacji wystawiał bez wahania metryki chrztu potrzebne do 
zdobycia fałszywych dokumentów dla osób poszukiwanych przez gestapo 
i Żydów. Sam przez blisko dwa lata ukrywał Żyda, Pawła Glassnera, i syste-
matycznie wspierał kilkuosobową rodzinę żydowską ukrywającą się na te-
renie parafi i. Znękanych okupacją ludzi podtrzymywał na duchu, całą mocą 
głosząc wiarę w to, że ojczyzna odzyska wolność. Jedno z kazań zakończył 
stwierdzeniem: Polska będzie. Amen. On też uchronił skawinian przed repre-
sjami aż do masowej pacyfi kacji, gdy w 1944 r. w mieście został zastrzelony 
Niemiec. Okupanci w takiej sytuacji stosowali zbiorową odpowiedzialność. 
Ks. Proboszcz zainicjował błyskawiczną zbiórkę pieniędzy wśród bogat-
szych skawinian, sam dał największy wkład i przy pomocy tego argumen-
tu wraz z właścicielką restauracji „Na Szpicu”, folksdojczerką Prokopową 
przekonali niemieckiego komendanta Otto Florena, że Niemiec zginął przy-
padkowo, gdy jego koledzy strzelali na wiwat. W ten sposób ocalił wielu 
skawinian przed rozstrzelaniem przez gestapo za śmierć Niemca.

Po wojnie nie godził się z narzuconą rzeczywistością. Mówił odważnie, 
co o niej myśli. W kazaniach prostymi słowami uprzedzał przed ideologi-
zacją życia społecznego. Pod koniec stycznia 1949 r. został aresztowany 
przez UB i osadzony w areszcie śledczym przy ulicy Montelupich w Krako-
wie. Rozprawa toczyła się 16 i 17 maja 1949 r. przed Sądem Okręgowym, 
Wydział VII Karny. Został oskarżony o głoszenie wrogich ustrojowi kazań. 
Zarzuty dotyczyły homilii wygłaszanych podczas nabożeństw w kościele 
parafi alnym w Skawinie w latach 1945–1948 oraz na odpuście w parafi i 
św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej k. Oświęcimia w dniu 29 sierpnia 1948 r. 
W procesie uczestniczyli: wiceprokurator E. Pęchalski, ławnicy: S. Jakubus 
i S. Skalny, przewodniczący składu sędziowskiego L. Dobrzyński i obrońca 
J. Woźniakowski.

A oto moje wspomnienia tamtych wydarzeń. 
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Na salę rozpraw przybyłem wraz z licznymi parafi anami. Pamiętam to 
jak dziś. Siedzę obok Janka Czopka i Olka Liskiewicza. Wagarujemy w tym 
dniu, jak wielu kolegów i koleżanek dojeżdżających do krakowskich szkół. 
Poniżej – sala ma kształt auli wykładowej – rozłożyły teczki na kolanach 
i piszą: Marysia Braja z Zosią Droździewicz i Haliną Kumą – chyba nie za-
dania domowe. Na samym dole pod oknami usadowił się sąd. Przez smugi 
wdzierającego się do wnętrza światła trudno rozpoznać naszego proboszcza. 
Brak koloratki też robi swoje. Przesłuchanie świadków idzie pełną parą.

Ze stoickim spokojem wysłuchuje, jak go oskarżają. Pytania są proste, 
 oparte na materiale dowodowym sporządzonym przez UB z konspektów 
kazań skonfi skowanych w czasie rewizji przeprowadzonej dwukrotnie na 
plebanii w lutym 1949 r. Tylko Felkowi Spólnikowi, pełniącemu funkcję 
kościelnego od dwóch lat w parafi i, pozwolono na widzenie się z księdzem 
proboszczem w czasie południowej przerwy między rozprawami.

– Jestem głodny, przynieś mi coś do jedzenia, takie pierwsze słowa usły-
szałem od proboszcza – wspomina dziś pan Feliks. – Doręczony obiad z re-
stauracji jadł skwapliwie, prosząc o możliwość dostarczenia mu wina mszal-
nego z komunikantami koniecznych do celebrowania nabożeństw w wię zien-
nym ukryciu.

W drugim dniu rozprawę rozpoczęto od przesłuchania świadków z Poręby 
Wielkiej. Moją uwagę przykuł brak na Sali Marysi Brajówny z koleżankami. 
Ich powrót do domu z pierwszego dnia procesu przerwali dwaj „smutni pa-
nowie” przy kościele Świętej Anny w Krakowie. Zwolnione potem z aresztu 
śledczego UB przy ul. Siemiradzkiego – ze względu na małe społeczne nie-
bezpieczeństwo czynu – będą unikać rozmowy o przesłuchaniach.

– Jestem chłopem małorolnym – mówi jeden z powołanych świadków 
z Poręby Wielkiej. Oparty o barierkę pokrzykuje: – Ten skawiński kazno-
dzieja na naszym odpuście zelżył i poniżył ludowo-demokratyczny ustrój 
Polski Ludowej. Podjudzał: – Przed kołchozami ziemię musicie bronić, tam 
wszystko będzie wspólne, kosą, widłami, siekierą. Nawoływał do buntu. Na 
sali zapanowała cisza, aż w uszach dźwięczało. Przerwał ją sędzia nakłania-
jąc do zadawania pytań. Obrona z prawa nie skorzystała – milczała. Każdy 
następny świadek zeznanie rozpoczynał od …zelżył, poniżył… ale nie koń-
czył na ….nawoływaniu do buntu. Wykorzystał to ks. Buchała. Wstał (jak po 
nokaucie) i poprosił o zezwolenie na zadawanie pytań. Nie złamały go upo-
karzające oskarżenia świadków. Przerwał milczenie i podjął obronę. Dono-
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śnym i zdecydowanym głosem, bez żadnych 
obciążeń, pytał kolejne każdego: Kiedy w ka-
zaniu nawoływałem do buntu? Kiedy kazałem 
ziemię bronić: kosą, widłami i siekierą? A oni 
mu odpowiadali: nie słyszałem, nie było mó-
wione, albo – nie wiem, co godoł ksiądz, mio-
łeg w głowie krowę na ocieleniu w chałupie. 
Śmiech i oklaski za szczerość wypowiedzi 
spowodowały, że sędzia wstrzymał zadawa-
nie dodatkowych pytań. Oskarżony przypo-
mniał o prawie obrony we własnej sprawie, 
skoro obrona z urzędu milczy. Tymczasem 
po sali gromem błyskawicy rozeszła się wia-
domość, oczywiście szeptana. Jest świadek 
gotowy stanąć przed sądem w obronie pro-
boszcza. Rozprawa zbliżała się ku końco-
wi. Przesłuchano ogółem 20 świadków. Sąd 
zwlekał z dopuszczeniem świadka obrony. 
Zarządził przerwę, po której wyraził zgodę 
na jego przesłuchanie. Odważne wystąpie-
nie z przepiękną obroną naszego proboszcza. 
Rozpoczął podziękowaniem proboszczowi 
za ocalenie życia i pomoc niesioną pokrzyw-
dzonym przez los. A skończył na udzieleniu 
schronienia dwóm zbiegłym Żydom. To ewe-
nement w tamtych latach. Ksiądz katolicki 
udziela pomocy zbiegłym Żydom. Zdarzenie 
winno być zauważone w toczącej się rozpra-
wie – pomyślałem. Usłyszałem – gdzie są ci 
uratowani Żydzi, chcielibyśmy ich zobaczyć. 
Tak zakończyło się przesłuchanie świadków.

W wyniku braku znamion czynu przestęp-
czego w wygłoszonych kazaniach w kościele 
parafi alnym w Skawinie zostały anulowane 
oskarżenia świadomego i celowego działania 

Tablica pamiątkowa poświęcona 
ks. Buchale umieszczona w koście-
le pariafialnym pw. św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza
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na szkodę Państwa Polskiego. Sąd stwierdził, że ksiądz dopuścił się zbrodni 
z art. 29 Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. (DzURP art. 30 poz. 192) i na 
mocy tego przepisu skazał go na 3 lata więzienia. Dodatkowo z art. 47 § 1 
k.k. i art. 52 § 3 k.k. został pozbawiony na okres 3 lat praw publicznych 
i obywatelskich.

Prośby skierowane do prezydenta Bolesława Bieruta przez brata skazane-
go Jana Buchałę oraz złożone w Sądzie Okręgowym w Krakowie i podpisa-
ne przez blisko 500 parafi an, głównie robotników, nie odniosły skutku. Proś-
ba skierowana przez adwokata do ministra sprawiedliwości o ułaskawienie 
skazanego, podnosząca m.in. kwestię niewspółmiernie wysokiego wyroku 
w stosunku do faktycznie popełnionego czynu: Sąd Okręgowy w Krakowie 
na niejawnym posiedzeniu 11 lutego 1950 r. postanowił: „[…] prośbę po-
wyższą pozostawić bez dalszego biegu”.

Księdza Buchałę, aresztowanego 31 stycznia 1949 r., po uprawomocnie-
niu się wyroku 2 sierpnia 1949 r. przewieziono do centralnego więzienia we 
Wronkach k. Poznania, z którego został zwolniony 31 stycznia 1952 r.

Pełne 3 lata pozostał uwięziony.
Powrócił do swej parafi i i kierował nią jeszcze ponad sześć i pół roku. 

Przeżycia więzienne zrujnowały jednak jego zdrowie. Ks. dr Stanisław Bu-

Poświęcenie motopompy w 1957 r. Na zdjęciu od lewej: Stefan Kaganek – ówczesny 
komendant OSP w Korabnikach, Mieczysław Pękala – były komendant OSP w Korabnikach, 
ks. Stanisław Buchała



chała zmarł 9 października 1958 r. Starsi skawinianie wiedzą, że ich pro-
boszcz, jak każdy człowiek, miał swe wady i słabości, ale pamiętają przede 
wszystkim jego dobroć i niezłomność w obronie drugiego człowieka, jego 
odwagę i bezkompromisowość. Te cechy zapewniły mu trwałe miejsce 
w naszych sercach.

Stanisław Cinal

Bibliografi a
1. Leksykon Duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989, 

praca zbiorowa
2. Ruch oporu w czasie okupacji hitlerowskiej w Skawinie i okolicy, praca 

zbiorowa
3. Jarosław Szarek, Kościół zraniony, Dziennik Polski, 7 II 2003 r.
4. ks. Przemysław Mardyła, Wspomnienie w 45 rocznicę śmierci ks. pro-

boszcza dr. Stanisława Buchały, w zbiorach TPS nr inw. 1951
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Stanisław Pyzik w Argentynie
(1912–1981)

Meteorolog, wynalazca instrumentów precyzyjnych, wykładowca 
i społecznik, który przebywał w Argentynie około siedemdzie-
sięciu lat. Urodzony w Skawinie w r. 1893, uczęszczał do gim-

nazjum w Krośnie i Krakowie, ukończył Krakowską Szkołę Przemysłową. 
Jednocześnie odbył praktykę mechaniczną na Wydziale Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, interesując się konstrukcją instrumentów pre-
cyzyjnych, również w tamtejszym Obserwatorium Astronomicznym i Me-
teorologicznym. 

W r. 1912 wyjeżdża do Argentyny, gdzie początkowo zajmuje się robo-
tami budowlanymi w prowincji Misiones. Przenosi się kolejno do Buenos 
Aires, gdzie przez szereg lat pracuje w przedsiębiorstwie optycznym, m.in. 
przy montowaniu aparatów pomiarowych na dwóch okrętach argentyńskich 
„Rivadavia” i „Moreno”. W miarę pogłębiania studiów zawodowych i wy-
kazanych umiejętności zdobywa stanowisko zastępcy kierownika warszta-
tów precyzyjno-optycznych. W Ministerstwie Robót Publicznych pracuje 
w sekcji stacji meteorologicznych i hydrologicznych, a z czasem obejmuje 
tam kierownictwo warsztatów pomiarowych i optycznych. W tym okresie 
konstruuje sejsmograf, zastosowany z powodzeniem do pomiarów trzęsienia 
ziemi w Sampacho, w prowincji San Juan, co powoduje zawiść niemieckich 
kolegów Pyzika. 

Przez długie lata pracuje w Instytucie Meteorologicznym, gdzie ma spo-
sobność skonstruowania kilku aparatów swego pomysłu: perfi liografu, au-
tomatycznego deszczomierza, freatymetru, rosomierza, itd. W roku 1934 
wydelegowano Pyzika do Warszawy w celu zapoznania się z działalnością 
Polskiego Instytutu Meteorologicznego (PIM), którego metody przyczyniły 
się do reorganizacji bratniego Instytutu Argentyńskiego. Korzystając z tej 
okazji, Pyzik wziął także udział w II Zjeździe Polaków z Zagranicy. 

W r. 1940 powierzono mu funkcję wykładowcy dla obserwatorów i in-
spektorów meteorologicznych, w r. 1945 – wykładowcy fi zyki, chemii i tech-
nologii w szkołach przemysłowych, a w r. 1949 mianowano go dyrektorem 
Szkoły Przemysłowej w Morón. Pyzik opracował dla niej wówczas 4-letni 
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kurs nauczania, zaaprobowany przez władze. W r. 1952 został wydelegowa-
ny do Baltimore w celu inspekcji aparatów tam konstruow anych dla dyrek-
cji argentyńskiej, co wykorzystał również do wzięcia udziału w konwencji 
Kongresu Polonii Amerykańskiej w Atlantic City, N.J. 

Pyzik przeszedł w r. 1955 na emeryturę z tytułem doradcy technicznego 
Instytutu Meteorologii, po 42 latach pracy dla przemysłu, władz i szkolni-
ctwa zawodowego Argentyny. Wydaje się, że jego największe zasługi leżały 
w usprawnieniu argentyńskiej służby meteorol ogicznej oraz rozbudowie jej 
sieci obserwatoriów. Według relacji pisma „El Condor”, pożegnanie prof. 
Pyzika ze szkołą, której był dyrektorem, było podniosłe i serdeczne, przy 
czym z okazji tej zaofi arowano mu ozdobny pergamin z podpisami uczniów 
i wykładowców tego zakładu naukowego. Reputacja Pyzika dopomogła póź-
niej wejściu do argentyńskiej służby meteorologicznej wielu b. żołnierzom 
polskim, którzy znaleźli się w Argentynie wśród 20 000 kombatantów, któ-
rzy tam przybyli w latach 1947–48.

W czasie swego długiego pobytu w Argentynie Pyzik żywo interesował 
się sprawami polskimi, mając z okazji swych częstych podróży jako inspektor 
stacji meteorologicznych możność odwiedzania środowisk polskich rozrzu-
conych w rozmaitych częściach kraju. W swej patriotycznej pracy społecz-
no-organizacyjnej miał on nie mało kłopotów, głównie na skutek rozbieżno-
ści ideologicznych poszczególnych ugrupowań emigranckich. Prowadziło to 
czasami do zatargów z klerem prowincjonalnym, a później także z polskimi 
władzami konsularnymi, jako że pragnęły one podporządkować sobie ośrod-
ki emigracyjne. W tych rozbieżnościach pewną rolę odgrywały też własne 
zapatrywania Pyzika jako ludowca, które z biegiem czasu ustąpiły miejsca 
sprawie zjednoczenia polonijnego, bez względu na sympatie polityczne po-
szczególnych odłamów Polonii Argentyńskiej.

W latach 1920. prawdziwą zakałą w Buenos Aires był tzw. handel „ży-
wym towarem” z Polski, uprawiany przede wszystkim przez przedsiębior-
ców żydow skich. Ponieważ przyczyniał się do szkalowania dobrego imienia 
polskiego wśród społeczeństwa argentyńskiego, Pyzik wraz z istniejącym 
wówczas Patronatem Polskim przeciwstawiał się dość skutecznie temu nie-
cnemu procederowi, który znalazł zresztą niemiły oddźwięk w ówczesnej 
argentyńskiej literaturze socjologicznej (np. Mateis). Inną jego troską była 
tzw. „dzika” kolonizacja polska w Paragwaju, prowadzona przez Syndykat 
Emigracyjny i warszawskie Międzynarodowe Towarzystwo Osadnicze, któ-
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rym zapewne więcej zależało na dochodach ze sprzedaży gruntów, aniżeli 
na losie naiwnych osadników. Kiedy ci ostatni orientowali się na miejscu 
w tragicznych warunkach bytowania, uciekali łodziami przez rzekę Par anę 
do Argentyny. Ponieważ nie było wtedy nikogo, kto by kwapił się do tej 
sprawy, opieką nad uciekinierami zajął się Pyzik. Przyprawiało go to o za-
targi z policją argentyńską, włącznie z aresztowaniem, aż wreszcie zalegali-
zowano pobyt osadników w Argentynie.

Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej oraz w czasie jej trwania na 
terenie Buenos Aires istniały trzy niewielkie organizacje polskie, z których 
każda szła własnym torem. Były niemałe trudności w stworzeniu towarzy-
stwa centralnego, które by mogło występować w imieniu Polonii Argentyń-
skiej. Po kilku nieudanych próbach, nastąpiło to dopiero w r. 1927, kiedy 
Towarzystwo „Dom Polski”, posiadające siedzibę i osobowość prawną, 
przekształcono w zalegalizowany Związek Polaków w Argen tynie (Unión 
de los Polacos en la Republica Argentina), Chronologicznie jest on dużo 
starszy aniżeli Polska Macierz Szkolna. 

Powstanie tego Związku Polaków było ambicją grona patriotycznie my-
ślących działaczy, wśród których poważną rolę odegrał Pyzik. Jako jego 
współtwórca, piastował w nim rozmaite urzędy, m.in. został wybrany dwa-
naście razy prezesem! W r. 1952, tj. po 40 latach pracy społecznej, Stanisław 
Pyzik otrzymał tytuł prezesa honorowego tej organizacji, w której działal-
ności nadal brał żywy udział. Można więc powiedzieć, że działalność Py-
zika wiąże się z 70-letnią historią Polonii Argentyńskiej. Dodać należy, że 
wybrano go dwukrotnie na delegata na zjazdy Polaków z zagranicy oraz 
że w okresie obydwu wojen światowych zasiadał w rozmaitych komitetach 
pomocy dla ofi ar wojny w Polsce, akcji werbunkowej do Wojska Polskiego 
tworzonego w Anglii, etc, etc. 

W roku 1922 był jednym z założycieli, a także redaktorem wychodzące-
go nadal tygodnika „Głos Polski” w Buenos Aires, a w r. 1934 współzało-
życielem Instytutu Kulturalnego Polsko-Argentyńskiego (Instituto Cultural 
Polaco-Argentino), którego był długoletnim sekretarzem. W r. 1966 prezes 
Pyzik i gen. W. Jacyna zaprosili bawiącego wówczas w Buenos Aires prof. 
E.S. Urbańskiego z Waszyngtonu do wygłoszenia przemówienia podczas 
uroczystej akademii, jaką Związek Polaków urządził z okazji Millenium 
Polski. Było to wyrazem ideologicznego zbratania się Polonii Amerykań-
skiej z Polonią Argen tyńską.



Jako Estanislao Pyzik, jest autorem dwóch monografi i historycznych 
o emigracji polsko-argentyńskiej, a mianowicie: Los Polacos en la Republi-
ca Argentina 1812–1900 (Buenos Aires, 1944) i Los Polacos en la Repub-
lica Argentina y America del Sur desde el ano 1812 (Buenos  Aires, 1966) 
oraz kilku szkiców o wyższych ofi cerach polskich w służbie Argentyny. 

W czasie swych badań archiwalnych „odgrzebał” m.in. zapomnianego 
gen. Teofi la Iwanowskiego, który przed przybyciem do Argentyny walczył 
przeciw Prusakom w r. 1848. Napisał także obszerną pracę pt. 150 lat Po-
lonii Argentyńskiej, którą w r. 1958 zabrał do Polski w celu jej wydania. 
Książki tej nie opublikowano, natomiast poproszono go o przygotowanie 
jego własnej biografi i, która podlana „sosem” propagandy ludowo-marksi-
stowskiej ukazała się w wydawnictwie Pamiętniki Emigrantów (Warszawa, 
1965, Tow. „Polonia”). Było to prawdziwą tragedią dla Pyzika, którego od-
wiedziny w PRL Polonia Argentyńska potraktowała jako wyraz sympatii dla 
komunizmu. 

Od tego czasu Polonia zerwała z nim kontakty ofi cjalne, choć bywał od 
czasu do czasu na uroczystościach polonijnych oraz odwiedzał „Ognisko”. 
Złamany psychicznie, umarł w r. 1981 w wieku 88 lat w Buenos Aires. 
Polskie Stronnictwo Ludowe na Emigracji na swym zjeździe światowym 
w Brukseli w 1980 r. wybrało Pyzika na członka Rady Naczelnej PSL, co 
było niejako i w pewnej mierze polityczną rehabili tacją Pyzika, jako że PSL 
na Emigracji było organizacją zdecydowanie antykomunistyczną.

Z.Z.B. (1981)

Od redakcji
Powyższa publikacja stanowi przedruk z książki „Sylwetki polskie w Ame-

ryce Łacińskiej XIX i XX wieku” pod red. Edmunda S. Urbańskiego. Tekst 
został nam dostarczony przez p. Dariusza Bieleckiego, któremu serdecznie 
dziękujemy.
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Co nam zostało z tych lat
– ślady przeszłości w Skawinie

Zwiedzanie stałej wystawy TPS dobiegało końca. Drugoklasiści jesz-
cze zatrzymywali się przed tą czy tamtą gablotką, jeszcze przystawali 
przed szopką, któreś dziecko koniecznie chciało na pożegnanie uścis-

nąć rękę sierotce Marysi z teatru kukiełkowego pana Szklarskiego, ale grupa 
zmierzała już do wyjścia. Wtedy właśnie stanął przede mną pyzaty, jasno-
włosy chłopiec i zapytał: Proszę pani, co zostało w Skawinie z tych dawnych, 
najdawniejszych czasów?... To pytanie ośmiolatka zasługuje na obszerniej-
szą odpowiedź. Ono właśnie stało się inspiracją niniejszej pisaniny.

Z żalem należy stwierdzić, że do naszych czasów zachowało się naprawdę 
mało pamiątek przeszłości. Skawina, której metryka urodzenia (czytaj: akt 
lokacyjny) nosi datę 22 maja 1364 r., rozwijała się początkowo harmonijnie 
i choć nigdy nie było dane jej wystąpić w roli grodu obronnego, przecież rosła 
w znaczenie: wiernie strzegła bezpieczeństwa szlaków handlowych, wydała 
wielu ludzi zasłużonych dla kraju i Kościoła, gościła królów i orszaki róż-
nych ważnych osobistości. Tutaj spędził ostatnią noc w ojczyźnie młody król 
Władysław III, zwany później Warneńczykiem. Tutaj, w dziesięć lat później, 
w 1454 r. na trzy dni zatrzymała się Elżbieta Habsburżanka, narzeczona Ka-
zimierza Jagiellończyka, oczekując przybycia swojego późniejszego męża. 
Tutaj także miał popasać Jan III Sobieski i jego wojska zmierzające na od-
siecz zagrożonemu przez Turków Wiedniowi. Liczne dokumenty pospisy-
wane były przez władców właśnie w Skawinie, co wyraźnie świadczy o ich 
bytności w naszym mieście. Także pod względem gospodarczym Skawina 
przeżywała swój złoty wiek: przywileje królewskie zapewniły miastu prawo 
do cotygodniowych, czwartkowych targów i do kilkudniowych jarmarków, 
stanowiących potężny bodziec dla rozwoju handlu, rzemiosła i rolnictwa. 
Mieszczanie skawińscy w większości posiadali poza murami miasta pola, 
łąki, sady, a nawet stawy rybne; to pomnażało dostatek.

Okres świetności trwał niespełna trzy wieki. W siedemnastym stuleciu 
spadła na miasto taka lawina klęsk, że liczba ludności zmalała o połowę, 
sama Skawina wyglądała jak duża wieś, a jej mieszkańcy po prostu klepali 
biedę. Pożary, zarazy, a nade wszystko niszczycielskie wojny zrujnowały 
skawinian. Nieprzyjaciele zburzyli mury obronne, zamek popadł w zupeł-
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ną ruinę, liczne domy strawił ogień, pochłaniając także dobytek gromadzo-
ny przez wiele pokoleń mieszkańców. Nigdy jednak nie utraciliśmy praw 
miejskich, a skawinianie pieczołowicie przechowywali pamięć o dawnych, 
dobrych czasach. Wielka czy mała, bogata czy ubożutka – Skawina była dla 
nich zawsze grodem Kazimierzowym i miejscem ukochanym. Wierzyli głę-
boko, że kiedyś i nad nią znów zaświeci słońce.

Oto dlaczego tak niewiele zabytków zachowało się w naszym mieście. 
Niewiele, ale coś tam przecież jest. Do rejestru zabytków wpisano średnio-
wieczny układ urbanistyczny starej części Skawiny. Mówiąc prościej, ozna-
cza to, że zarówno Rynek i wychodzące z niego ulice, jak i kościół wraz 
z plebanią znajdują się dokładnie w tym samym miejscu co za Kazimierza 
Wielkiego. Wielkość Rynku świadczy o rozmachu, z jakim planowano mia-
sto, zakładając jego szybki rozwój. Ulice oczywiście zmieniły wygląd, zmie-
niły także nazwy, ale murowane kamienice wznoszono w miejscu poprzed-
niej, drewnianej zabudowy. Jeden jedyny wyjątek stanowi ulica Wolności, 
która jest przedłużeniem północnej ściany Rynku do ul. Krakowskiej. Starsi 
czytelnicy zapewne pamiętają, że przed kilkudziesięciu laty naprzeciwko 
budynku policji stał narożny, parterowy dom z częścią sklepową od strony 
Rynku i mieszkalną od strony kościoła. 
Wyburzono go właśnie dla powstającej 
ulicy. Po przesunięciu fi gury Chrystu-
sa Frasobliwego powstała dodatkowo 
droga dojazdowa z Rynku pod naszą 
świątynię ulicą Kościelną. Zmiany te 
podyktowało samo życie i nie wydaje 
się, by naruszyły one zabytkowy cha-
rakter układu.

Jest jednak w naszym mieście coś 
konkretnego, na co mógł patrzeć sam 
król Kazimierz Wielki: jedyny ocalały 
z burz oraz pożarów element dawnej, 
XIV-wiecznej świątyni: kute, żelazne 
drzwi wiodące z południowej kruchty 
wprost do nawy głównej pod prezbi-
terium. Kościół skawiński płonął kil-
kakrotnie, m.in. w latach 1509, 1704 
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i 1815. Ten ostatni pożar strawił także plebanię i kancelarię wraz z księgami 
parafi alnymi. Solidne, wzmocnione kratą z żelaznych listew drzwi przetrwa-
ły i wraz z gotyckim portalem wmurowane zostały w południową ścianę od-
budowanego kościoła. Może nie są one szczególnie efektowne, ale pomyśl-
ny, ile pokoleń skawinian przechodziło nimi, by uklęknąć u stóp ołtarza! To 
właściwie jedyny, choć niemy świadek całej historii naszego miasta.

Stary kościół parafi alny kryje najwięcej skarbów przeszłości, co jest zu-
pełnie zrozumiałe. W kruchcie zachodniej przy głównym wejściu znajduje 
się pochodzący z XVII w. obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, powszechnie 
nazywanej Matką Bożą Skawińską. Malowidło jest wyraźnie inspirowane 
myślenicką Madonną z kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 
co widać lepiej po zdjęciu strojnych, metalowych sukienek. Podobnie jak na 
tamtym wizerunku Maryja trzyma małego Jezusa ma prawej ręce, czułym 
gestem podtrzymując go lewą dłonią, z podobną ufnością Dzieciątko opiera 
buzię o matczyną twarz, podobnym wyrazem macierzyńskiej miłości pro-
mienieje oblicze Matki. Wyraźna różnica jest jedna: Pani Myślenicka wpa-
trzona jest w swego Syna, podczas gdy nasza, skawińska Panienka patrzy 
wprost na tych, co klęczą u Jej stóp, wyszeptując w cichej modlitwie swe 
troski, cierpienia i niepokoje. Niejedną łaskę tu wyproszono, niejedno zbo-
lałe serce doznało ukojenia.
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Z przełomu XVII i XVIII w. pochodzi polichromia w łuku tęczy pomię-
dzy nawą główną a prezbiterium. Wyobraża ona symbole związane z Męką 
Pańską, a jej centralnym punktem jest chusta św. Weroniki. Wiekowe malo-
widło przetrwało wojny i pożary, bo zostało wcześniej po prostu zamalowa-
ne. Odkryto je dopiero przed czterdziestu laty przy okazji gruntownego re-
montu i wykonywania nowej polichromii. Odnowiono je, zakonserwowano 
i dziś cieszy oczy kolejnych pokoleń parafi an.

Mniej więcej z tego samego okresu pochodzi znajdujący się w prezbite-
rium obraz Bossano de Ponte, zatytułowany „Budzenie pasterzy”. Jest to dar 
doktora Ludwika Dąbrowskiego, syna Jana, protoplasty rodu niezmiernie dla 
Skawiny zasłużonego. Drugi cenny obraz „Złowienie ryby ze złotym state-
rem” powstał w II połowie XIX w., a do naszej świątyni trafi ł pod koniec lat 
międzywojennych jako darowizna Jana i Marii Zająców. 

Nieopodal naszej fary, nieco na południowy 
wschód od niej, znajduje się tzw. „mały koś-
ciółek”. Wedle wszelkich dotychczasowych 
ustaleń jest to najstarsza budowla w Skawinie 
zachowana do naszych czasów w stanie pełnej 
używalności. Kiedy opat tyniecki Maciej Ska-
winka w 1471 r. ufundował w swym rodzinnym 
mieście szpital, założył też przy nim malutką 
świątynkę dla potrzeb pensjonariuszy. Pamię-
tać bowiem trzeba, że w tych odległych czasach 
szpitalem nazywano nie placówkę służby zdro-
wia, tylko coś pośredniego między dzisiejszym 
hospicjum a domem opieki dla ludzi ubogich, 
chorych lub niepełnosprawnych. Wymagali oni 
także duchowego wsparcia, które otrzymywali 
właśnie w tym kościółku, funkcjonującym jako kaplica przyszpitalna. Bu-
dynek musiał zniszczeć, może spłonąć, skoro w XVII w. zbudowano nowy, 
solidny, o grubych murach wzmocnionych przyporami. Wysoki, spadzisty 
dach przypomina o czasach, gdy zimy były śnieżne: miał uchronić budowlę 
przed nadmiernym obciążeniem grubą warstwą białego puchu, który tylko 
pozornie jest lekki.

Szczegółowe omówienie architektury oraz wyposażenia obu starych świą-
tyń znajdzie Czytelnik w albumie „Zabytkowe kościoły w gminie Skawina”; 
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niezwykle starannie wydanym przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie pod 
patronatem burmistrza p. Adama Najdera. Publikacja zawiera rzetelne, fa-
chowe informacje1 i urzeka urodą fotografi i. Trzeba mieć duszę prawdziwe-
go artysty, żeby tyle piękna wokół siebie zobaczyć i pokazać je innym!

Kościół pw. Ofi arowania Najświętszej Marii Panny, czyli „mały kośció-
łek”, jest więc najstarszym budynkiem w mieście i najstarszą budowlą sa-
kralną. Nieco tylko młodsza jest siedziba Szkolnego Ośrodka Wychowaw-
czego im. Poczty Polskiej, czyli „piątki” (Szkoła Podstawowa nr 5). Została 
ona wzniesiona przez właścicieli Radziszowa jako… karczma, czyli zajazd, 
odpowiednik dzisiejszego motelu, z izbami noclegowymi i częścią gastro-
nomiczną, a nawet ze stajniami i wozownią, znajdującymi się w miejscu 
dzisiejszej Poradni Psychologicznej. W XIX w. pomiędzy panami na Radzi-
szowie a miastem Skawina powstał ostry spór o prawo propinacji (monopol 
sprzedaży napojów alkoholowych). Trudny, przewlekły proces sądowy ruj-
nował obie zwaśnione strony; ostatecznie zawarto ugodę, mocą której kar-
czma radziszowska na określonych warunkach przeszła na własność miasta. 
W samą porę, bo skawińska oświata cierpiała na dotkliwy brak miejsca. Bu-
dynek adaptowano na szkołę, podobnie postąpiono ze stajnią i problem zo-

1 Przy całej rzetelności autorów tekstu zakradł się do niego błąd: ks. Walenty Troska nie 
był rektorem Akademii Krakowskiej. Łacińskie słowo „rector” wypisane na starym na-
grobku oznaczało różne rodzaje władzy (kierownik, dowódca, nawet sternik). „Poczet 
rektorów UJ” wymienia trzech rektorów pochodzących ze Skawiny, ale nie ma wśród 
nich ks. Walentego Troski.



stał rozwiązany na kilkadziesiąt lat, do czasu oddania pięknej nowej szkoły, 
co nastąpiło przed ponad siedemdziesięciu laty2.

Dawna karczma, dziś znowu szkoła – jest przysadzistym, szeroko rozło-
żonym na planie litery „T” budynkiem o bardzo grubych murach, umocnio-
nych skarpą. W sieni, piwnicach i w kilku salach szkolnych zachowały się 
piękne sklepienia beczkowe lub krzyżowe. Niestety nie są one dostępne do 
oglądania – trwa tam przecież normalna nauka. Ten stary budynek tętni mło-
dym życiem uczniów specjalnej troski; jakiekolwiek zwiedzanie zakłóciłoby 
tok lekcyjny. Może jednak parę razy w roku, w czasie wakacji lub ferii, dało-
by się tam wejść i porozglądać się? Spróbujemy pertraktować w tej sprawie 
z Dyrekcją, znaną z życzliwości i otwarcia na wszelkie inicjatywy.

Nasza relacja o śladach przeszłości w Skawinie byłaby niepełna, gdy-
byśmy bodaj nie wspomnieli o architekturze przemysłowej. Po pierwszym 
większym zakładzie przemysłowym – browarze Kolorosa i Halperna – pozo-
stał jeden jedyny obiekt: dawna lodownia. Wielokrotnie mijamy ją idąc lub 
przejeżdżając ulicą Mickiewicza w stronę mostu: zaniedbany, szary budy-
nek o grubych murach i malutkich oknach. Liczy już sobie sto kilkadziesiąt 
lat – może warto by mu się uważnie przypatrzyć? Sam browar nie odegrał 
większej roli w życiu miasta. Bliskość żywieckiej i okocimskiej konkuren-
cji, dysponującej znacznie lepszą niż skawińska wodą, nie dała piwowarom 
szans. Wytwórnia prędko zmieniła się w rozlewnię, ale lodownia funkcjono-
wała długo. Starsi skawinianie zapewne pamiętają jeszcze długie, równiutko 
przypiłowane bloki lodu, dostarczane konnymi wozami do restauracji i do-
mów prywatnych.

Kościół, szkoła, budynek pobrowarny – trzy najstarsze w swych dzie-
dzinach obiekty murowane nie wyczerpują listy pamiątek przeszłości. Jest 
mnóstwo dokumentów w archiwach krakowskich. Są dwa wizerunki ska-
winian z XV i XVII w. Są wreszcie stare budynki mieszkalne, wpisane do 
rejestru zabytków. Do tematu tego wrócimy zatem w następnych numerach.

Anna Kudela

2 Potem mieścił się tam Sąd Grodzki, księgi wieczyste, cela dla zatrzymanych za awan-
turnictwo, za okupacji – znów klasy szkolne, a po wojnie szkoła zawodowa. Był tam też 
inspektorat i administracja szkół gminnych oraz brygada remontowa i jej warsztat. Od kil-
kunastu lat cały obiekt użytkuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie 
im. Poczty Polskiej
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Druga kwesta na renowację
zabytkowych grobów

na Cmentarzu Parafialnym w Skawinie

Kontynuując cykl artykułów na temat przedsięwzięć Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny, realizowanych wspólnie z Urzędem Miasta, 
informujemy Czytelników o wykorzystaniu kwoty zebranej na od-

budowę grobów zasłużonych skawinian 1 listopada 2007 r., oraz o drugiej 
kweście w dniu Wszystkich Świętych br.

W roku 2008 na Cmentarzu Parafi alnym w Skawinie dokonano renowa-
cji obelisku cmentarnego z 1857 r. Prace konserwatorskie przeprowadził 
p. Tadeusz Sokal, który wy-
grał przetarg zorganizowany 
przez Urząd Miasta. Reno-
wacją objęto również grób ks. 
Jana Mordzińskiego, o któ-
rym pisaliśmy w poprzednim 
numerze Informatora. Pra-
ce porządkowe przy grobie 
wykonał p. Jan Liskiewicz. 
Większość prac renowacyj-
nych została wykonana na 
1 listopada: osadzenie ton-
da i utwardzenie piaskowca 
nastąpiło po tym dniu. Pan 
Stanisław Klimas z zakładu 
kamieniarskiego z Rzozowa 
podarował na ten grób bardzo 
porządną płytę z odzysku, co 
umożliwiło wykonanie trud-
nego, jak się wydawało, zada-
nia. Dziękujemy serdecznie!

Łączny koszt obu wyko-
nanych renowacji wyniósł Grób ks. Jana Mordzińskiego przed i po renowacji
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12 800 zł. Podczas pierwszej kwesty zebrano 6 003,61 zł. Dzięki zaanga-
żowaniu p. burmistrza Adama Najdera Urząd Miasta uzupełnił tę kwotę 
do 12 000 zł. Brakujące 800 zł Towarzystwo Przyjaciół Skawiny pokryło 
z własnych środków na mocy uchwały Zarządu.

W drugiej, tegorocznej kweście wzięło udział, mimo niepogody, wielu 
kwestarzy. Na Cmentarzu Parafi alnym kwestowali członkowie TPS, go-
ście honorowi oraz młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Wymóg prawa, 
iż kwestujący musi mieć ukończone 16 lat, wyłączył z tej akcji gimnazjali-
stów. Na Cmentarzu Komunalnym kwestowali strażacy z korabnickiej OSP, 
członkowie ich rodzin i przewodnicząca Komitetu Osiedlowego p. Elżbieta 
Panek. Dopisała młodzież: Zespół Szkół Ogólnokształcących reprezentowa-
ło dwudziestu uczniów na dyżurach godzinnych, Zespół Szkół Techniczno-
-Ekonomicznych – czternastu uczniów i Zespół Szkół Katolickich – ośmiu 
uczniów. Dyżury młodzieży z dwóch ostatnich szkół trwały po 2 godziny.

A oto lista kwestujących:
Honorowi kwestarze

p. Marcin Kufl owski, przewodniczący Rady Miejskiej,
p. Włodzimierz Galaciński, prezes Związku Emerytów i Rencistów i prze-

wodniczący Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa,
p. Ewa Malinowska, prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa 

Miast,
p. Janusz Bierówka, z-ca dyrektora Centrum Kultury i Sportu i prezes Sto-

warzyszenia „Nasz Radziszów”,
p. Edward Płonka, pracownik Straży Miejskiej,
p. Marcin Cichoń, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Skawinie,
p. Jadwiga Raczyńska, opiekunka Szkolnego Koła TPS w ZSTE,
p. Elżbieta Łozińska, opiekunka Szkolnego Koła TPS w ZSTE,
p. Maria Borowiecka, członkini TPS,
p. Janina Jurek, członkini TPS.

Młodzież ucząca się w skawińskich szkołach ponadgimnazjalnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących

Justyna Kurowska
Monika Fronczek
Krzysztof Mrożek
Michał Płaziński

Agnieszka Krupa
Klaudia Leśniak
Anna Balza
Marcin Fidziński
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Zespół Szkół Katolickich
Kamila Grzelak
Mateusz Dokupil
Adrian Kisielewski
Barbara Stachurska

Sylwia Tokarz
Joanna Dziobek
Konrad Chruszczyk
Karolina Kotula
Magdalena Adamska
Joanna Leśniak

Adrian Michalik
Jakub Tatarczuch
Marzena Marzyła
Barbara Bolek
Mariusz Górka
Sebastian Kania

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych
Paulina Kudła
Renata Kęs
Karolina Józefczyk
Ewa Szafraniec
Monika Rebizand
Aleksandra Westenholz
Małgorzata Panek

Paulina Książek
Karolina Mazurek
Renata Wincencik
Dorota Kimbar
Łukasz Dziwisz
Mariusz Styrylski
Magdalena Kłapcia

Klaudia Wierzchowiec
Justyna Nowak
Kinga Sulikowska
Bożena Kołpak
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Członkowie Zarządu TPS
Stanisław Pac
Jan Liskiewicz
Ewa Tarnopolska
Czesława Kopeć

Sławomir Sroka
Halina Lech
Gabriel Kowal

Na Cmentarzu Komunalnym kwestowały panie
Elżbieta Panek
Irena Wolarek

Małgorzata Wolarek

oraz członkowie korabnickiej OSP
Leszek Maj – komendant
Tomasz Maj
Grzegorz Leśniak
Grzegorz Smaciarz

Jerzy Suder
Piotr Suder
Łukasz Bodek

To, że aż tylu ludzi odpowiedziało na nasz apel, dobrze świadczy o spo-
łeczności Skawiny. Wszystkim Kwestującym i wszystkim Darczyńcom 
składamy serdeczne podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać”.

Organizacja kwesty wymagała pewnych przygotowań. Wiele osób z ot-
wartym sercem nam pomogło. Bez tej pomocy nie odnieślibyśmy sukcesu. 
Z tego miejsca dziękujemy serdecznie:
– p. Piotrowi Pyce z fi rmy IWION za nieodpłatne wydrukowanie 4000 sztuk 

cegiełek,
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– p. Januszowi Tarnopolskiemu za przygotowanie płyt pilśniowych pod 
afi sze,

– p. Kazimierzowi Zajdzie za zaprojektowanie afi szy i cegiełek oraz wyko-
nanie 5 dużych afi szy i 30 małych,

– Dyrektorom skawińskich szkół średnich i Nauczycielom organizującym 
dyżury na cmentarzu,

– Straży Miejskiej – na ręce p. Komendanta Wacława Siuduta za przywie-
zienie i przechowanie pieniędzy zebranych na obu cmentarzach,

– Bankowi Spółdzielczemu w Skawinie – na ręce p. prezes Kazimiery Sto-
chel za bezpłatne prowadzenie naszego subkonta, założonego w zeszłym 
roku celem gromadzenia funduszy na renowację grobów,

– dziennikarzom „Dziennika Polskiego” – p. Ewie Tyrpie, „Gazety Kra-
kowskiej” – p. Barbarze Piryt oraz Redakcjom lokalnych gazet: „Gazety 
Skawińskiej” i „Kontrastu” za zamieszczenie informacji o samej kweście 
i renowacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Parafi alnym.

Cieszymy się, że podjęta ponad rok temu nasza inicjatywa jest realizowa-
na dzięki zaangażowaniu i dobrej woli wielu mieszkańców Skawiny i Gmi-
ny. Droga jest nam Ojczyzna, a groby tych, którzy na naszych cmentarzach 
spoczywają, są cząstką tej ziemi. Troska o zabytkowe nagrobki jest także 
wyrazem patriotyzmu. Będziemy Państwa informować o dalszych planach 
renowacji oraz ich realizacji. Zaczynamy od podania wyników tegorocz-



nej kwesty: zebraliśmy łącznie 7 896,59 zł. W tej kwocie było 20 dolarów 
i 3 euro, które zamieniono na złotówki wg bieżącego kursu. Na Cmentarzu 
Parafi alnym zebrano 6 146,29 zł, a na Komunalnym 1 750,30zł.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali w realizacji podję-
tego dzieła. Słowa wdzięczności kierujemy w szczególności do ks. dziekana 
Edwarda Ćmiela za życzliwą współpracę oraz do p. burmistrza Adama Naj-
dera za wszelką pomoc, także fi nansową.

Jako Towarzystwo Przyjaciół Skawiny nie mamy, niestety, możliwości 
fi nansowych na miarę potrzeb związanych z podjętą akcją, ale mamy na-
dzieję, że wspólnymi siłami Mieszkańców Skawiny, Księży Proboszczów 
i Władz Miasta można wiele dokonać.

W lokalnej prasie i w naszym Informatorze będziemy publikować imien-
ne podziękowania dla darczyńców wpłacających pieniądze na renowację 
niszczejących grobów ludzi zasłużonych dla naszego miasta na nasze sub-
konto w Banku Spółdzielczym, oczywiście jeśli to będzie zgodne z wolą 
darczyńców.

W imieniu Zarządu TPS 
Kazimiera Skałba i Ewa Tarnopolska
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11 listopada 2008 r.

Uroczystości 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza. W kościele zgromadzili się licznie mieszkańcy 

miasta, przedstawiciele władz samorządowych Skawiny, goście z Ukrainy, 
kombatanci oraz harcerze. Główną nawę kościoła wypełniły przybyłe pocz-
ty sztandarowe skawińskich szkół, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
i organizacji kombatanckich na czele ze sztandarem miasta Skawiny. Nie 
zabrakło też sztandarów harcerskich: Kręgu Instruktorskiego „Czerwony 
Mak” im. Bohaterów Monte Cassino, 10 Drużyny Harcerzy „Commando” 
im. por. Adama Bachledy-Curusia, 1 Drużyny Harcerek „Róże Pustyni” im. 
Obrońców Tobruku oraz 8 Drużyny Harcerzy „Czerwone Maki” im. Boha-
terów Monte Cassino. 

W wygłoszonym kazaniu ks. prałat Edward Ćmiel przypomniał histo-
rię odzyskania przez Polskę niepodległości, wzbogacając ją o liczne cytaty 
z literatury polskiej oraz patriotycznych pieśni. Pod koniec mszy nastąpiło 
przekazanie Niezależnemu Związkowi Harcerstwa „Czerwony Mak” im. 
Bohaterów Monte Cassino w Skawinie na wieczyste posiadanie i dyspono-
wanie Sztandaru Kombatantów Polskiego 2 Korpusu ufundowanego w 1981 
roku z inicjatywy o. gen. hm. Adama Studzińskiego, pod którego opieką po-
zostawał aż do jego śmierci w tym roku. Harcerze będą go nadal godnie 
prezentować na uroczystościach rocznicowych dla upamiętnienia zwycięstw 
żołnierzy Polskiego 2 Korpusu w bitwach pod Monte Cassino, Ankoną, 
w Apeninach i o Bolonię. Przekazania w imieniu Oddziału Krakowskiego 
Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
dokonali: mgr Mieczysław Herod, kawaler Orderu „Virtuti Militari”, uczest-
nik trzech kampanii – wrześniowej 1939, libijskiej 1941 i włoskiej 1944–
–45, prof. Wojciech Narębski, żołnierz AK i Polskiego 2 Korpusu, więzień 
NKWD i Sybirak, mgr Tomasz Skrzyński – kawaler Krzyża Walecznych, 
uczestnik kampanii libijskiej i włoskiej. Sztandar przyjął Komendant Nieza-
leżnego Związku Harcerstwa hm Kazimierz Dymanus i wręczył go pocztowi 
sztandarowemu harcerzy „Czerwonego Maka” z zastępu rekonstrukcyjne-
go. Harcerze pocztu ubrani byli w historyczne mundury jednostek Polskiego 
2 Korpusu z oznakami 3 Dywizji Strzelców Karpackich, 2 Dywizji Pancer-
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nej – 4 Pułku Pancernego „Skorpion”, 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Asysta 
pocztu wystąpiła w mundurach z oznakami Samodzielnej Brygady Strzel-
ców Karpackich, 10 Kompanii „Comando” i 1 Samodzielnej Brygady Spa-
dochronowej. Phm. prof. Wojciech Narębski otrzymał od harcerzy okolicz-
nościową plakietę z serdecznymi podziękowaniami za cenne rady i okazaną 
pomoc w realizacji zadań na szlakach pamięci o żołnierzach polskich, któ-
rzy za wolność naszą i waszą oddali Bogu ducha, ziemi obcej ciało, a serca 
Polsce. Komendant hm Kazimierz Dymanus podziękowanie za otrzymany 
sztandar, w imieniu zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów harcerstwa, 
zakończył cytując słowa: „ Z trzepotem orlich skrzydeł harcerskie chylą się 
sztandary. Nie zawiedziemy. O Was pamięć będzie nas wciąż prowadzić”.

Dalsza część uroczystości odbywała się w hali widowiskowo-sportowej. 
Wszyscy uczestnicy, na czele z pocztami sztandarowymi, pomaszero wali 
tam ulicami miasta w asyście policyjnych radiowozów. Po odśpiewaniu 
przez Chór „Cantica” hymnów Polski i Ukrainy w pierwszej części cere-
monii odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy Skawina, na której 
nastąpiło sfi nalizowanie umowy partnerskiej pomiędzy Skawiną a leżącym 
w państwie ukraińskim miastem Przemyślany1. Burmistrz Skawiny i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w swoich wystąpieniach nawiązali do rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, a także przedstawili nowe Miasto Partnerskie. 

1 Jest to już nasze szóste miasto partnerskie (przyp. red.)



Głos zabrał także burmistrz Przemyślan. Na zakończenie sesji nastąpiło 
podpisanie umowy między Skawiną a Przemyślanami. Podpisy pod umową 
złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kufl owski i przedstawiciel 
strony ukraińskiej Josip Kuzma, oraz Burmistrzowie – Petro Buczok i Adam 
Najder. 

Po wymianie okolicznościowych podarunków sesja została zamknię-
ta. W dalszej części wykonany został hymn Skawiny. Autorem tekstu jest 
Paweł Szumiec, natomiast kompozytorem muzyki – Andrzej Bober. Nowy 
hymn zaprezentował zebranym Chór „Cantica”. Było to jego prawykonanie. 
Od tej pory będzie można go wysłuchać podczas wszystkich ważnych dla 
miasta wydarzeń. 

W części artystycznej nie brakowało akcentów patriotycznych. Występy 
rozpoczęli harcerze z 7 Drużyny Harcerskiej im. Armii Krajowej z Krzęci-
na, którzy wykonywali utwory muzyczne z akompaniamentem pwd Piotra 
Budzynia. Potem popisy taneczne w regionalnych strojach zaprezentowały 
dzieci z Przedszkola nr 3 w Skawinie. W ich repertuarze oczywiście nie za-
brakło i krakowiaka. 

Takie spotkania służą kultywowaniu pamięci najważniejszych wydarzeń 
z historii naszej Ojczyzny. W ten sposób najprościej i najskuteczniej szczepi 
się patriotyzm w młodym pokoleniu. To jest właśnie nasza harcerska służba 
Bogu, Polsce i bliźnim.

Marek Bieżanowski
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Działalność Szkoły Podstawowej
w Krzęcinie

część II

W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Ba-
talionów Chłopskich w Krzęcinie została mgr Halina Jaskierna.
W 1992 roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wyjechali 

na „zieloną szkołę” nad Morze Bałtyckie. Wyjazd był bardzo udany i dlatego 
w kolejnych latach, aż po dzień dzisiejszy, dzieci uczestniczą w tego rodzaju 
wyjazdach. Były już między innymi w Ustroniu Morskim, Rogowie, Sarbi-
nowie, Mielnie-Unieściu, a w roku 2007/2008 – w Jarosławcu.

Pani dyrektor Halina Jaskierna na początku swojej kadencji rozpoczęła 
starania o wybudowanie ubikacji w budynku szkoły. Po pokonaniu wielu 
trudności udało się doprowadzić kanalizację do szkoły, aby uczniowie nie 
musieli wychodzić na zewnątrz budynku.

W 1992 roku nasza szkoła przeprowadziła pierwszą edycję konkursu pla-
styczno-ekologicznego pod hasłem „Człowiek – przyroda, wróg czy przyja-
ciel” odnosząc wielki sukces. Zainteresowanie konkursem uczniów w gmin-
nych szkołach było bardzo duże, toteż imprezę powtarzano regularnie co 
roku, a obecnie odbędzie się już XVIII edycja.

Pani dyrektor podjęła wraz z uczniami, głównie harcerzami, ścisłą współ-
pracę z dziećmi z Domu Dziecka w Sieborowicach. Kontakty trwały kilka 
lat, były częste i owocne dla obu stron. Nasi uczniowie odwiedzali wycho-
wanków w Sieborowicach, a także zapraszali ich do naszej szkoły.

W 1993 roku Szkoła obchodziła 30-lecie swojego istnienia. Było to zna-
czące wydarzenie w życiu lokalnego środowiska i historii szkolnictwa gmin-
nego.

Tradycją szkoły były coroczne spotkania opłatkowe z udziałem przedsta-
wicieli organizacji wsi, samorządu lokalnego i gminnego. Zapraszani byli na 
nie specjalni goście, np. profesorowie uczelni krakowskich, twórcy regional-
ni i ludowi. Spotkania cieszyły się popularnością.

W dniu 13 stycznia 1998 roku miało miejsce otwarcie Izby Regionalnej 
w naszej szkole, po którym odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z ks. 
biskupem Kazimierzem Nyczem.
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W 1998 roku został założony pierwszy w gminie Uczniowski Klub Spor-
towy „Feniks”, którego opiekunem był i nadal jest mgr Jarosław Jaracz. 
Klub od lat jest organizatorem Turnieju Piłki Nożnej w ramach Dni Skawi-
ny. Uczniowie zrzeszeni w klubie biorą udział między innymi w rozgryw-
kach Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie i w turniejach tenisa 
stołowego.

Również w 1998 r. powstało w szkole nowe pisemko kl. IV–VIII „Szok” 
oraz kolejne numery „ABECADŁA”, czyli gazetki młodszej grupy wieko-
wej.

Rok 1999 przyniósł zmiany w polskiej oświacie. Rozpoczęła się refor-
ma szkolnictwa, wskutek której Szkoła w Krzęcinie została przekształcona 
w szkołę sześcioklasową, a starsi uczniowie od roku szkolnego 1999/2000 są 
dowożeni do Gimnazjum Nr 2 w Skawinie. Pomimo usilnych starań władze 
gminy nie przychyliły się do powstania gimnazjum w Krzęcinie. Nasi absol-
wenci z dumą reprezentują nas w środowisku nowej szkoły. 

Ten rok przyniósł także likwidację fi lii szkoły w Grabiu i odtąd dzieci 
z tej miejscowości dojeżdżają do szkoły w Krzęcinie.

W grudniu 2000 roku rozpoczął swoją działalność zespół redakcyjny ga-
zetki „Szpunt”. W ramach pisemka znajdowały się artykuły o różnej tematy-
ce oraz wiadomości z życia szkoły. Gazetka była pisana na komputerze.

Dzieci i młodzież przez cały czas rozwijają swoje zainteresowania i zdol-
ności na zajęciach pozalekcyjnych: koła muzycznego, teatralnego, świetlicy 
środowiskowej. W 2002 roku powstał prężnie działający Szkolny Klub Eu-
ropejski.

Obecnie uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach koła humanistyczne-
go, matematycznego, historycznego, przyrodniczego, a także jak od wielu lat 
– muzycznego i teatralnego.

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły przynosi duże 
efekty, w roku szkolnym 2002/2003 uzyskała najlepsze wyniki w gminie 
i uplasowała się w grupie szkół w województwie, które osiągnęły najwyż-
sze wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w klasach szóstych przez OKE 
w Krakowie. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, arty-
stycznych i sportowych, odnosząc sukcesy na szczeblu gminnym, powiato-
wym, niejednokrotnie wojewódzkim czy nawet ogólnopolskim.

Przy szkole działa 7. drużyna harcerska im. Armii Krajowej Niezależne-
go Związku Harcerstwa „Czerwony Mak” w Skawinie, prowadzona przez 
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hm Halinę Jaskierną i phm Teresę Warchał. Harcerze współpracują ze Świa-
towym Związkiem Żołnierzy AK i BCh. Uczestniczą w uroczystościach 
państwowych organizowanych w gminie, powiecie i województwie.

W dniach 14–20 maja 2004 roku harcerze wyjechali do Włoch na uroczy-
ste obchody 60 rocznicy bitwy o Monte Cassino. Odwiedzili też cmentarze 
żołnierzy 2 Korpusu w Bolonii i Loreto, gdzie spoczywa ks. kapelan kapitan 
Stanisław Targosz pochodzący z Krzęcina. Udali się tez na cmentarz Casa-
massima i spotkali się z rodziną poległego w bitwie o Monte Cassino porucz-
nika Bachledy-Curusia, patrona 10 drużyny „Commando” NZH „Czerwony 
Mak” w Skawinie.

18 maja 2004 roku harcerze uczestniczyli w spotkaniu z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II, co zostało uwiecznione na pamiątkowej fotografi i.

Co roku harcerze naszej drużyny przekazują „Betlejemskie Światło Po-
koju” różnym władzom i instytucjom. W bieżącym 2008 roku uczestniczyli 
w wyjeździe do Wiednia, którego celem było przywiezienie „Światełka Bet-
lejemskiego” do Polski i uroczyste przekazanie w Krakowie.

W roku szkolnym 2003/2004 Szkoła świętowała 40-lecie swego powsta-
nia. Obchody trwały cały rok szkolny. Uczniowie i rodzice poznawali histo-
rię szkoły, zadbali o jej wystrój i zebrali odpowiednie środki na ufundowanie 
sztandaru. 11 stycznia 2004 roku odbyła się główna uroczystość 40-lecia, 
która okazała się ogromnym sukcesem nie tylko uczniów, którzy przygoto-
wali wspólnie z wychowawcami różnorodne programy artystyczne, ale tak-
że całej społeczności wsi. Mieszkańcy Krzęcina swoim nieprawdopodobnie 
licznym udziałem dali dowód zainteresowania szkołą i jej osiągnięciami.

Na rok 2004 zostały zaplanowane w budżecie szkoły i wykonane prace 
inwestycyjne: wymiana drzwi od zachodniej strony budynku, izolacja fun-
damentów budynku od strony wschodniej i południowej, zakup ogrodzenia 
szkoły. Najważniejszą inwestycją była jednak modernizacja kuchni.

W roku szkolnym 2004/2005 odbyło się poświęcenie sztandaru, które 
zakończyło obchody 40-lecia szkoły. W tej szczególnej uroczystości wzię-
ła udział cała społeczność szkolna oraz wielu gości, którzy reprezentowali 
środowiska samorządowe gminy, powiatu oraz przedstawiciele kuratorium 
oświaty, a także kombatanci i współtowarzysze tych, od których pochodzi 
imię naszej szkoły, czyli Batalionów Chłopskich (oddział małopolski i ogól-
nopolski). Szczególnymi gośćmi byli dyrektorzy i nauczyciele pracujący 
w naszej szkole w minionych 40 latach, na czele z panią Zofi ą Kochany, 
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która budowała tę szkołę. Poświęcenia sztandaru dokonał miejscowy pro-
boszcz ks. kanonik Zdzisław Budek.

Wyżej wymienione uroczystości nie przebiegałyby tak sprawnie i miło, 
gdyby nie bezinteresowna pomoc wielu rodziców (pod czujnym okiem prze-
wodniczącej Rady Rodziców – pani Alicji Hyli-Lelek), którzy nie licząc 
swojego czasu dopięli organizację imprez na „ostatni guzik”.

18 września 2004 roku naszą szkołę odwiedzili uczestnicy Zjazdu Re-
gionalistów, którzy zapoznali się z historią szkoły i historią parafi i w Krzę-
cinie.

W 2005 roku Szkoła otrzymała ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego wyposażenie pracowni komputerowej.

Od początków pracy na stanowisku dyrektora pani Haliny Jaskiernej 
szkoła realizuje, jako jedyna w gminie, własny program profi laktyki pod 
tytułem „Słońce dla każdego dziecka”, organizując wakacyjny, a teraz także 
zimowy wypoczynek dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytua-
cji materialnej. Cała kadra obozów i zimowisk to pracownicy szkoły, któ-
rzy pracują w charakterze wolontariuszy. W ostatnich dwóch latach dzieci 
wyjeżdżały na zimowisko w schronisku „U Kudłaczy” w Pcimiu – 2006 r. 
i na obóz letni w Białce Tatrzańskiej – 2007 r.

W 2007 roku w gminnej oświacie doszło do zmian, które miały wpływ 
na zmiany w naszej placówce. Została zreorganizowana Szkoła Podstawowa 
w Polance Hallera i uczniowie klas IV–VI z Polanki i Gołuchowic są dowo-
żeni od września 2007 roku do Szkoły Podstawowej w Krzęcinie.

W roku szkolnym 2007/2008 nasza szkoła rozpoczęła udział w ogólno-
polskim programie „Szklanka mleka dla każdego ucznia” i kontynuuje go.

Szkoła współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierającymi jej 
działalność. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie współpracy z Po-
licją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie, Pełnomocnikiem 
Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkoma-
nii, a także Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skawinie. 

W codziennej pracy placówka nawiązuje do współpracy ze środowiskiem 
lokalnym: Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą 
Pożarną oraz Parafi ą Rzymskokatolicką w Krzęcinie.

Tradycją szkoły są coroczne imprezy i uroczystości organizowane dla 
społeczności szkolnej i społeczności lokalnej. Wiele z nich ma wieloletnią 
historię, a są wśród nich: wigilijne spotkania klasowe (wcześniej były to 



świetlicowe wigilie), jasełka dla mieszkańców wsi, obchody Dnia Babci 
i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, którego obchody od kilku lat przerodziły się 
w „Piknik Rodzinny” połączony z Dniem Dziecka. W każdy Wielki Piątek 
harcerze pełnią straż przy Grobie Pana Jezusa w miejscowym kościele i wraz 
z gronem pedagogicznym przygotowują uroczystą adorację. Po śmierci Jana 
Pawła II uczniowie w kwietniu każdego roku przygotowują i biorą udział 
w wieczornicy poświęconej papieżowi.

Szkoła dba nie tylko o dydaktykę, ale duży nacisk kładzie na kulturę i wy-
chowanie dzieci. Dlatego co roku uczniowie wyjeżdżają przynajmniej raz 
na fi lm do kina i raz na przedstawienie do jednego z krakowskich teatrów 
dla dzieci. Poza tym do szkoły są zapraszane teatry objazdowe dla dzie-
ci i teatry profi laktyczne. Uczniowie poznają najciekawsze i najpiękniejsze 
miejsca w naszym regionie, województwie, uczestniczyli w roku szkolnym 
między innymi w wycieczkach do Wieliczki, Ojcowa, Tuchowa, Inwałdu, 
Zakopanego.

Szkoła od wielu lat bierze udział w wielu społecznych i charytatywnych 
akcjach ogólnopolskich, np. w akcji Sprzątanie Świata, zbiórce makulatu-
ry, Górze Grosza, na rzecz fundacji „Serce” – zakup „Świec Wigilijnych”, 
„Świec Wielkanocnych” oraz na rzecz Towarzystwa „NASZ DOM DZIE-
CKA”.

Pani Dyrektor Halina Jaskierna oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz Rada Rodziców podejmują wszelkie działania, aby szkoła była chlubą 
środowiska, a jednocześnie była przyjazna i bezpieczna.

Anna Waś, Elżbieta Bogoń
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Nasze sprawy
Październik 2008

12 października
W drugą niedzielę tego miesiąca zakończył się I Festiwal Muzyki Organo-
wej i Kameralnej – Skawina 2008. Już od paru lat w naszych kościołach spo-
radycznie odbywały się koncerty organowe, ale w tym roku przyjęły formę 
festiwalu, który rozpoczął się 17 sierpnia. Melomani naszej gminy mogli 
wysłuchać najwspanialszych dzieł w mistrzowskich wykonaniach nie tylko 
w obu skawińskich kościołach, ale wszędzie tam, gdzie były dobre organy: 
w świątyniach Radziszowa i Krzęcina. Słuchacze koncertu fi nałowego otrzy-
mali w podarunku wydaną przez Urząd Miasta płytę „Skawińskie interpreta-
cje muzyki organowej”, którą nagrał dyrektor artystyczny festiwalu, organi-
sta Katedry Królewskiej na Wawelu, pan Witold Zalewski. Mamy nadzieję, 
że spotkania z muzyką organową i kameralną staną się naszą tradycją.

17 października
Po wakacyjnej przerwie Skawińska Akademia Wiedzy i Umiejętności wzno-
wiła zajęcia. Nadal odbywać się one będą w trzeci piątek miesiąca, ale w in-
nym niż dotąd miejscu: w kawiarni pałacyku „Sokół”. Najpierw p. Marcin 
Starzak, pierwszy olimpijczyk ze Skawiny, dzielił się z nami wrażeniami 
z Pekinu, a mówił tak ciekawie, że nawet ludzie niespecjalnie zainteresowa-
ni sportem wciągnęli się w atmosferę igrzysk. Było też wiele pytań, na które 
pan Marcin opowiadał wyczerpująco, a potem do akcji przystąpili łowcy 
autografów. Ale mieli używanie! 
W drugiej części zajęć znani podróżnicy, państwo Zofi a i Krzysztof Piż-
lowie opowiadali o swej podróży do Państwa Środka. Ich prelekcja miała 
tytuł Chiny x 5, bo traktowała o pięciu stolicach prowincji, pięciu wielkich 
religiach, ich ośrodkach kultu itp. Wykład był rewelacyjny: zgromadze-
ni zamieniali się w słuch i nie mogli oderwać wzroku od ekranu. Państwo 
Piżlowie przewędrowali kawał Chin tylko z plecakiem, pieszo lub korzy-
stając z publicznych środków transportu, bez autokaru, pilota i tłumacza. 
Sami opracowali swą trasę, różną od utartych szlaków turystycznych. Byli 
naocznymi świadkami tamtejszego życia, także z dala od wielkich centrów, 
w niewielkich osadach i miastach, klasztorach różnych religii, a że oboje 
mają talent gawędziarski i dar nawiązywania kontaktu ze słuchaczami, to nic 
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dziwnego, że zapomnieliśmy o upływie czasu. Rozeszliśmy się do domów 
znacznie później niż zazwyczaj. Ciąg dalszy naszej chińskiej przygody na-
stąpi w przyszłym miesiącu.

18 października
To był dzień podwójnego jubileuszu: w Skawinie po raz piętnasty odbywały 
się ogólnopolskie, dwudniowe mistrzostwa modelarskie, a duszą tego przed-
sięwzięcia był p. Józef Małysa, który od pięćdziesięciu lat wprowadza mło-
dych skawiniaków w tajniki trudnej sztuki modelarstwa. Pięćdziesiąt lat ofi ar-
nej pracy, często w trudnych warunkach, gdy brakowało właściwie wszystkie-
go! Ale dla instruktora Małysy nie istniały przeszkody i w najgorszych czasach 
potrafi ł wymyślić jakieś materiały zastępcze. Prywatne zainteresowania, pasja 
społecznika i talent pedagogiczny zaowocowały pół wieku trwającą ofi arną 
pracą dla wspólnego dobra. Dziękujemy i gratulujemy, panie Józefi e!

25 października
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie świętowała 
swoje czterdziestopięciolecie. Obchody jubileuszowe rozpoczęto uroczystą 
mszą świętą w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, którą celebro-
wał Jego Eminencja ks. Abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Po 
nabożeństwie uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli 
do Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie p. dyr. Hanna Szczerbak dokonała 
otwarcia jubileuszowych obchodów. Po imponującej części artystycznej już 
w budynku szkolnym odbyło się spotkanie ludzi związanych z tą zasłużoną 
placówką. Nasz Zarząd reprezentowany przez p. Wacława Skokonia i Ewę 
Tarnopolską, dołącza do gratulacji i serdecznych życzeń dla tej zasłużonej 
szkoły-jubilatki. Więcej informacji o tym święcie znajdą Czytelnicy w na-
stępnym numerze Informatora.
Tego samego dnia odbyła się uroczystość poświęcenia kamienia węgielne-
go pod pierwszy w Polsce dom zakonny ojców guanellianów przy ul. Leś-
nej (p. Informator nr 64). Wznoszony obiekt będzie stanowił Centrum Don 
Gualnella i składać się będzie z domu powołaniowo-formacyjnego, ośrodka 
guanelliańskiego wolontariatu oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
Poświęcenia kamienia węgielnego, przywiezionego z Włoch, z miejsca, 
gdzie się urodził bł. Luigi Guanella, dokonał jego Ekscelencja ks. bp Jó-
zef Guzek w otoczeniu licznych gości i władz miejscowych. Przybyli także 
z Włoch ojcowie kierujący zgromadzeniem, ojciec generał ks. Alfonso Crip-
pa oraz ojciec prowincjał ks. Pierro Venerito.
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Listopad 2008
1 listopada
Święto Zmarłych należy do tych nielicznych dni w roku, w których zwalnia-
my w biegu, w naszej codziennej gorączkowej krzątaninie, znajdując czas na 
chwilę zadumy i wspomnienia o tych, którzy odeszli. Dla młodszych człon-
ków Zarządu TPS oraz sporej gromadki ludzi dobrej woli był to dzień praco-
wity ze względu na kwestę, o której piszemy szczegółowo w innym miejscu 
niniejszego numeru.

11 listopada
Czasy, kiedy nasze święta państwowe były tylko dniem wolnym od pracy, 
odeszły, dzięki Bogu, w niepamięć. Tegoroczny Dzień Niepodległości miał 
charakter uroczysty, a dodatkowym odświętnym akcentem stało się podpi-
sanie umowy o partnerstwie z ukraińskim miastem Przemyślany. Polecamy 
uwadze Czytelników szczegółową relację z tych obchodów oraz wspomnie-
nie p. Jana Palichleba sprzed 90 lat. W imieniu TPS uczestniczyli w obcho-
dach Wacław Skokoń, Kazimiera Skałuba i Sławomir Sroka.

14 listopada
Zakończyła się kolejna edycja literackiego konkursu im. Prymasa Wyszyń-
skiego, organizowanego co roku w listopadzie przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Skawinie. Reprezentantka naszego Zarządu uczestniczy od 
początku w pracach jury i z radością obserwuje stały wzrost poziomu nadsy-
łanych prac. Konkurs jest imprezą powiatową, przeznaczoną dla młodzieży 
ze szkół ponadpodstawowych. A oto wyniki:

W dziedzinie poezji:
I miejsce ex aequo:
 Magdalena Paciorek (ZSTE) – „Co się dzieje z wierszem”
 Agata Ryszka (Gimnazjum nr 2) – „Bukiety codzienności” i „Myśl”
II miejsce: Jan Kierzek (Gimnazjum nr 2) – „Wybór”
III miejsce: Klaudia Siewierska (ZSTE) – „Odejście”, „Ja”
Wyróżnienie:
 Ewelina Zając (ZSO) – „Ty i nasza przyjaźń”, „...” (umieram we śnie)

W kategorii opowiadanie:
I miejsce ex aequo:
 Justyna Pałka (Gimnazjum nr 2) – „Nieludzka opowieść”
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 Anna Mularczyk (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale) 
  – „Smoki”
II miejsce: Katarzyna Ożóg (ZSO) – „To nie tak miało być”

Forma otwarta
Wyróżnienie: Magda Madeja (ZSO) – „Szansa na normalne życie”

W dniu rozdania nagród, a więc ok. 10 dni po terminie nadsyłania prac, do 
szkoły nadeszła przesyłka z Krzeszowic, zawierająca bardzo ciekawe prace. 
Opóźnienie w doręczeniu zapewne związane było z niedawnym strajkiem 
pracowników Poczty Polskiej. Szkoda, bo prace były naprawdę ciekawe!

17 listopada
W posiedzeniu Komisji Spraw Obywatelskich RM uczestniczyli także człon-
kowie naszego Zarządu: Stanisław Pac, Zdzisław Liskiewicz, Czesława Ko-
peć, Ewa Tarnopolska i Wacław Skokoń.

21 listopada
Na kolejnych zajęciach Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności oma-
wiano pamiątki z najdawniejszych czasów zachowane w Skawinie. Prelekcja 
miała tytuł „Co nam zostało z tych lat”. W drugiej części spotkania wysłu-
chaliśmy drugiej i ostatniej części prelekcji państwa Piżlów o Chinach. Było 
równie świetnie jak w poprzednim miesiącu. Na szczęście nasze kontakty na 
tym się nie kończą – uzyskaliśmy solenną obietnicę naszych prelegentów, że 
opowiedzą także o innych swych podróżach.

Spółdzielnia mieszkaniowa uroczyście obchodziła 50 lat działalności. 
W spotkaniu na Gubałówce brali udział również Czesława Kopeć i Wacław 
Skokoń.

Grudzień 2008
8 grudnia
Nasze zbiory znów się przydają: p. Robert Kozela, dziennikarz pochodzący 
z Borku Szlacheckiego, odwiedził nas w poszukiwaniu materiałów do mono-
grafi i rodzinnej miejscowości. Udostępniliśmy mu wszystko, czym chata 
bogata. Życzymy Autorowi sukcesu i już się cieszymy na wypełnienie kolej-
nej „białej plamy” w naszej wiedzy o regionie.



10 grudnia
Sprawozdawczo-wyborcze zebranie PTTK wyłoniło nowy Zarząd; oto jego 
skład:

przewodniczący – p. Sławomir Sroka
zastępca przewodniczącego – p. Wacław Skokoń

sekretarz – p. Halina Szota
członkowie – p. Narcyz Maślanka i p. Antoni Zapała

W skład Komisji Rewizyjnej weszli panowie Franciszek Stachura, Zygmunt 
Wiśniewski i Jakub Mrozowski
Dotychczasowemu przewodniczącemu p. Franciszkowi Stachurze z całego 
serca dziękujemy za wieloletnią, ofi arną pracę, nowemu Zarządowi gratu-
lujemy zaś wyboru. Wierzymy, że nasza tzn. petetekowsko-tepeesowska 
współpraca nadal będzie tak bliska i owocna jak w minionych latach. Wieść 
gminna głosi, że nowe władze już wzięły się energicznie do pracy, że znala-
zły sojuszników w CKiS i że już istnieje plan imprez na sezon 2009. O tym 
wszystkim jednak napiszemy w następnym numerze Informatora.

12 grudnia
Takiej sesji SAWiU jeszcze nie było: najpierw ojciec Jan Paweł Konobrodz-
ki z opactwa tynieckiego opowiadał o Bożym Narodzeniu w klasztorze be-
nedyktynów przed wiekami i współcześnie. Jego barwna i żywa opowieść 
wprowadziła nas w zupełnie inny świat; kiedy zaś obdarzony pięknym gło-
sem o. Jan Paweł odśpiewał fragment świątecznego chorału, na sali powiało 
duchem Narodzenia Pańskiego.
Druga część miała charakter warsztatowy. Pani Krystyna Król, związana 
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, uczyła nas kompo-
nować i wykonywać stroiki świąteczne. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się, 
jak przechowywać gwiazdę wigilijną, by w przyszłym roku znów cieszyła 
nas czerwienią listków, co zrobić, by żywa choinka w doniczce nadawała się 
wiosną do przesadzenia na działkę i jakiej gąbki użyć do stroików z żywych 
roślin, a jakiej do tych, które robimy ze sztucznych gałązek i kwiatów. Te 
zajęcia to był strzał w dziesiątkę!

Anna Kudela



Podziękowanie

Panu Stanisławowi Klimasowi z zakładu kamieniarskiego w Rzozowie za 
podarowanie płyty nagrobnej lastrico, przeznaczonej na odnowienie grobu 
ks. Jana Mordzińskiego. Bez tego daru szybka renowacja grobu nie byłaby 
możliwa. Serdecznie dziękujemy!
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