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Ci, którzy odeszli…

Dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny rok 2009 rozpoczął się tragicz-
nie. W odstępie zaledwie kilku tygodni odeszli na zawsze Stanisław 
Chmielek i Jan Gajniak. Członkom TPS przedstawiać ich nie trze-

ba – obaj Zmarli byli współzałożycielami Towarzystwa i obaj przez ponad 
ćwierć wieku kierowali jego działalnością jako członkowie Zarządu oraz 
jego prezesi. Jan Gajniak był pierwszym przewodniczącym naszego stowa-
rzyszenia, Stanisław Chmielek – przedostatnim, przez dwie kadencje. Obaj 
angażowali się w nasze poczynania całym sercem, ze wszystkich sił, a gdy 
było trzeba – ponad siły. Teraz, gdy życie Ich dobiegło kresu, powspominaj-
my Ich przez chwilę…

Stanisław Chmielek

Biografi a Stanisława Chmielka na pierwszy 
rzut oka wydaje się zupełnie zwykła. Szkoły – 
podstawowa i średnia, uczelnia, praca zawodowa. 
Jedna jedyna zmiana miejsca pracy. Udane mał-
żeństwo i szczęśliwa, kochająca się rodzina. Całe 
pracowite osiemdziesięcioletnie życie spędzone 
w rodzinnym mieście, w Skawinie. Ofi cjalne CV 
zmieściłoby się na jednej trzeciej strony...

Ale urzędowy życiorys nigdy nie przekazuje 
najważniejszych prawd o człowieku, i tak samo 
jest w tym przypadku. Staś był człowiekiem 
o gołębim sercu. Nie umiał i nie chciał pchać się przez życie łokciami. Nie 
był specjalnie wylewny i jego emocjonalność nie rzucała się w oczy, ale jego 
przywiązanie i wszelkie jego dobre uczucia były głębokie i trwałe. Do ostat-
nich tygodni utrzymywał kontakty z kolegami ze szkolnych lat; uczestniczył 
w spotkaniach absolwentów krakowskiego Gimnazjum i Liceum im. Jana 
III Sobieskiego, wraz z żoną Elżbietą organizował spotkania rodzinne. Żył 
sprawami swych dzieci i wnuków, z którymi – poza wielką miłością – łączy-
ło go pełne zrozumienie. Konfl ikt pokoleń? To nie w tej rodzinie! A fakt, że 
tak głęboko zakorzenił się w Skawinie, wynikał z ogromnego przywiązania 



do rodzinnego miasta. Mógł łatwo znaleźć pracę wszędzie – człowiek z Jego 
kwalifi kacjami, pracowitością i rzetelnością byłby mile widziany w każdym 
zakładzie. On po prostu kochał swoje miasto. Chyba nie umiałby żyć gdzie 
indziej. Nawet jego osobiste hobby zrodziło się z tej miłości: zbierał stare 
widokówki naszego miasta, listy i karty pocztowe ze stemplami skawińskiej 
poczty oraz wszelkie inne skaviniana. W razie potrzeby chętnie użyczał 
swych zbiorów organizatorom różnych wystaw oraz autorom prac i publi-
kacji. Przy każdej okazji dzielił się z rozmówcami swą wiedzą o Skawinie, 
promował to miasto i mógł godzinami o nim opowiadać, poważnie i rze-
czowo lub w stylu gawędziarskim, sypiąc anegdotkami jak z rękawa, wedle 
aktualnego zapotrzebowania i okoliczności.

Miłość Stasia do Skawiny przekładała się na czyny. Przed paru laty doszli-
śmy do wniosku, że nasza stała wystawa w jej ówczesnym kształcie już się tro-
chę opatrzyła i – co gorsza – zakradł się do niej chaos, bo eksponatów z wolna 
przybywało, a ciasnota wciąż była taka sama. Reorganizacja ekspozycji wyda-
ła się nam arcytrudna, ale konieczna. Wtedy do akcji przystąpił Staś. Wezwał 
na pomoc swych synów architektów i w trójkę w ciągu jednego weekendu 
zrobili co trzeba. Stanisław Chmielek systematycznie mobilizował Zarząd do 
zbierania materiałów niezbędnych do opracowania monografi i Skawiny i choć 
końcowy rezultat nie spełnił oczekiwań, to szmat dobrej roboty został wyko-
nany. Łatwiej jest przecież uzupełniać braki i poprawiać błędy, niż zaczynać 
od nowa. Niestety nie doczekał spełnienia innego swego gorącego pragnienia: 
przekształcenia naszej wystawy w prawdziwe muzeum regionalne.

Nie wiem, czy poza żoną Stasia ktokolwiek potrafi  podsumować wszyst-
kie działania społeczne Zmarłego. Był tam, gdzie było coś do zrobienia. 
Kończył jedną sprawę – brał się za następną, a często prowadził je równo-
cześnie. Współdziałał z TKS Skawinka i przewodniczył Komitetowi Rodzi-
cielskiemu, wchodził w skład Kapituły, gdy krystalizował się projekt Krzy-
ża upamiętniającego bytność Jana Pawła II w Skawinie, i systematycznie 
współpracował z małopolskimi regionalistami. Dużo pracował, ale lubił też 
zażywać uroków życia: turystyki, brydża, życia towarzyskiego. Był bardzo 
sympatyczny, systematyczny i zorganizowany i to nam ogromnie ułatwiało 
pracę. Nawet wtedy, gdy stan zdrowia uniemożliwił Mu kierowanie pracami 
Zarządu, zawsze mogliśmy liczyć na Jego radę, opinię, wiedzę... Skawina 
bez Stanisława Chmielka już nie będzie taka sama...

Zarząd TPS
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Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
wygłoszone na pogrzebie Stanisława Chmielka

Wówczas dopiero będziemy szczęśliwi, kiedy uświadomimy sobie swoją 
rolę, choć najskromniejszą. Wówczas dopiero będziemy mogli żyć w spo-
koju i umrzeć w spokoju, gdyż to, co daje nam sens życia, daje także sens 
śmierci. Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielę-
gnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości 
i wielkości narodu.

Są w życiu takie sytuacje, z których nieuchronności doskonale zdajemy 
sobie sprawę, a mimo to za wszelką cenę chcemy, by nigdy się nie zdarzy-
ły. W miniony czwartek w wieku 80 lat odszedł od nas Stanisław Chmie-
lek. Człowiek prawego serca, pedagog, wielki przyjaciel Skawiny. Swoim 
odejściem pozostawił po sobie puste miejsce, trudne do zastąpienia. Coraz 
rzadziej bowiem w gnającym za sukcesem na oślep świecie można spotkać 
człowieka, który swoją konsekwentną postawą motywuje nas do większego 
zaangażowania i staranniejszego wypełniania naszych obywatelskich obo-
wiązków związanych z życiem społeczności.

Wielkie są Jego zasługi dla Skawiny. Miasta, w którym się urodził i które 
kochał. Tę ogromną miłość do miasta i jego okolic na przestrzeni 80. lat 
swojego życia przekuwał na konkretne działanie. Współtworzył Towarzy-
stwo Przyjaciół Skawiny, w którym sześć lat pełnił funkcję prezesa. Dzięki 
jego aktywnej pracy założona przez Stowarzyszenie stała wystawa ziemi 
skawińskiej wzbogaciła się o wiele eksponatów, pamiątek oraz wydawnictw 
związanych z historią naszego regionu.

Współautor „Historii 25-lecia TPS-u”, był równie inicjatorem powstania 
i dobrym duchem Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”. Aktywnie uczestni-
czył w pisaniu „Monografi i Skawiny”, hojnie udostępniając materiały histo-
ryczne ze swoich prywatnych zbiorów.

Za wybitne osiągnięcia został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla 
Skawiny” oraz medalem okolicznościowym z okazji 640-lecia nadania Ska-
winie praw miejskich.

Z dumą muszę przyznać, że mieliśmy jeszcze wiele wspólnych planów. 
Miałem ogromną nadzieję, że Pan Stanisław w lutym będzie mógł razem 
z nami oddawać do użytku po zakończeniu prac konserwatorskich salę te-



atralną Pałacyku Sokół. Kolejny etap remontu tego obiektu, w którego pra-
cach projektowych bardzo czynnie uczestniczył.

W 2007 roku wspólnie rozpoczęliśmy urzeczywistnianie naszych marzeń 
o powołaniu muzeum miasta. W tym roku rozpocznie się modernizacja bu-
dynku przy ul. Mickiewicza 26, w którym obok biblioteki publicznej bę-
dzie mieć swoją siedzibę Muzeum Skawiny. Zawsze kiedy o tych planach 
rozmawialiśmy w oczach Pana Stanisława pojawiało się ożywienie, a twarz 
zalewał szczęśliwy uśmiech.

Niezmiernie ubolewam nad tym, że nie zobaczę już tak dobrze znanej mi po-
staci starszego pana układającego, z właściwym mu pietyzmem, pamiątki z prze-
szłości. Przedmioty, które dumnie świadczą o naszej skawińskiej tożsamości.

Odszedł wyjątkowy człowiek, który swoim życiem odcisnął w historii 
Skawiny trwały ślad. Zaszczepił w wielu z nas miłość do rodzinnego miasta. 
Pragnął, by jego historia, tradycja, pamięć o wybitnych ludziach przetrwa-
ła. Dlatego dzisiaj, dzisiaj podczas smutnej uroczystości, pragnę oddać mu 
cześć i pożegnać słowami wiersza, który bardzo wiernie oddaje postawę ży-
ciową Pana Stanisława:

Sadźmy, przyjacielu, róże!
Długo jeszcze, długo światu
Szumieć będą śnieżne burze
Sadźmy je przyszłemu latu!
(…)
Może już nie ujrzym kwiatu –
A więc sadźmy ja dla innych
Szczęśliwszemu sadźmy światu!

Z ogromnym bólem i żalem żegnam Stanisława Chmielka. Pozostaje po 
nim dobra pamięć oraz świadomość naszego miejsca w pochodzie pokoleń 
oraz obowiązku każdego wobec przeszłości na rzecz przyszłości. Pogrążonej 
w bólu rodzinie składam kondolencje wraz z wyrazami głębokiego współ-
czucia. Łączę się z Wami w bólu.

Adam Najder
Skawina, 20 I 2009 r.
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Pamięci Stanisława Chmielka

Służyłeś dobrze temu miastu
i jego sprawy były Ci bliskie.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
dziękuje za działania wszystkie.
To były lata wielkiej troski
o utrwalenie historii miasta
o zachowanie pamiątek z przeszłości;
pamięć o Tobie w tę historię wrasta.
Kiedy choroba Ci nie pozwoliła
tej działalności kontynuować,
wspólnej idei nie przestaliśmy
w pracy społecznej realizować.
Dziś dziękujemy, że byłeś z nami
i że to miasto bardzo kochałeś,
że młodym ludziom i naszym gościom
jego historię często przybliżałeś.
Będziemy nadal swemu miastu służyć,
realizować wspólne nasze dzieło
i wracać myślą wstecz ponad ćwierć wieku,
kiedy to wszystko się zaczęło…

Kazimiera Skałuba
 

Jan Gajniak

Zaledwie ochłonęliśmy po śmierci Stanisława Chmielka, a nadeszła nowa 
fatalna wiadomość: umarł Jan Gajniak. Był z nami od pierwszych dni naszej 
działalności, wraz z nami zakładał TPS. Janek nie pochodził z naszego miasta, 
ale wrósł w nie całym swym dorosłym życiem. Tutaj przed pół wiekiem zaczy-
nał pracę zawodową, tutaj zamieszkał i nam, skawińskiej społeczności, oddał 
wszystkie swe siły i umiejętności. Lubili go i szanowali wszyscy, którym dane 
było zetknąć się z Nim osobiście. Uczynny, życzliwy i pełen energii, chętnie 
pomagał ludziom i włączał się w różne poczynania dla dobra mieszkańców 
Skawiny. Był z natury pogodny i nie znosił narzekania, a naszą przysłowiową 
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„starą bidę” uważał niemal za osobi-
stego wroga. Pewnie bywał niekiedy 
zmęczony, ale nie okazywał tego. Dla 
ludzi miał czas i przyjazny uśmiech. 
Był w Nim jakiś zaraźliwy optymizm 
i wielka radość życia.

Jan Gajniak urodził się 23 stycznia 
1936 r. w pobliskich Opatkowicach. Po 
maturze, którą zdał w Technikum Eko-

nomicznym w Krakowie w 1954 r., studiował w warszawskiej Szkole Głównej 
Planowania i Statystyki. Już w jesieni 1958 r. jako świeżo upieczony absolwent 
tej uczelni pojawił się z nakazem pracy w Skawińskich Zakładach Koncentra-
tów Spożywczych. Był to jego pierwszy i jedyny zakład pracy. Z biegiem lat 
fi rma zmieniała swój status prawny, nazwę i właścicieli, a On pracował w niej 
niezmiennie i współdziałał w przeprowadzaniu jej przez kolejne reorganizacje. 
Był zdolny, kompetentny i miał wysokie kwalifi kacje, toteż awansował szybko. 
Zaczynał pracę jako ekonomista w Dziale Zbytu, ale wkrótce został jego kie-
rownikiem, a w kwietniu 1964 r. powierzono mu funkcję zastępcy dyrektora do 
spraw ekonomicznych. Gdy w 1997 r. przechodził na emeryturę, był  pierwszym 
zastępcą dyrektora. W naszych burzliwych czasach tyloletnia praca w jednym 
zakładzie na dyrektorskim stanowisku to prawdziwa rzadkość. 

Gdy wiosną 1981 r. garstka zapaleńców rozpoczynała prace około zało-
żenia Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, Janek znalazł się wśród inicjatorów 
i organizatorów. Jego nazwisko widnieje na liście członków-założycieli. On 
też został wybrany na stanowisko pierwszego prezesa TPS i pod Jego kierun-
kiem Towarzystwo stawiało pierwsze, najtrudniejsze kroki. Przez następne 
ćwierćwiecze Jan Gajniak był nieprzerwanie członkiem naszego zarządu, 
pełniąc w nim różne funkcje. Trudno przecenić Jego zasługi dla TPS. Jemu 
w głównej mierze zawdzięczamy powstanie naszego Informatora. Pomysł 
takiego pisma zrodził się na początku naszej działalności, ale wydawał się 
zupełnie nierealny. Najmłodsi Czytelnicy zapewne nie rozumieją tego pro-
blemu, ale nieco starsi pamiętają jeszcze te czasy z początku lat osiemdzie-
siątych, gdy o przydział papieru w jakiejkolwiek postaci trzeba było walczyć 
zażarcie, a nieliczne wówczas drukarnie tak były zawalone robotą, że zapro-
szenia ślubne zamawiano z ośmiomiesięcznym wyprzedzeniem. Skąd mie-
liśmy wziąć papier na nasz biuletyn? Jak uzyskać dostęp do drukarni poza 
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kolejką? No i skąd wziąć pieniądze na sfi nansowanie przedsięwzięcia? Nie, 
to nie mogło się udać. Sprawa wyglądała beznadziejnie.

Beznadziejnie? Takiego pojęcia nie było w słownictwie Jana Gajniaka. 
„Zadbajcie o to, żeby było co drukować. Resztę załatwię” – powiedział. No 
i słowa dotrzymał. W styczniu 1984 r. ukazał się biuletyn TPS nr 1 z nadru-
kiem „Tylko do użytku organizacyjnego”. Janek oczywiście wszedł w skład 
redakcji. Pismo pod nazwą „Informator” ukazuje się systematycznie od 25 
lat, a zamieszczane w nim publikacje stanowią część bibliografi i kilkudzie-
sięciu prac licencjackich, magisterskich i innych. To także Twoja zasługa, 
Janku! Dziękujemy Ci!

Praca w kolejnych zarządach TPS nie wyczerpuje bynajmniej zasług Jana 
Gajniaka dla naszego miasta. Nagrodzono je medalem 600-lecia Skawiny, 
srebrną odznaką Za Zasługi Dla Ziemi Krakowskiej oraz Brązowym Krzy-
żem Zasługi. Już po transformacji ustrojowej w latach 2002–2006 był rad-
nym Rady Miejskiej.

Szczególnie wiele zrobił dla rozwoju turystyki. Miłośnicy wędrówek 
znają go z licznych, wspólnych wypraw. Janek przewodniczył Komisji Tu-
rystyki Górskiej, był członkiem zarządu Skawińskiego Oddziału PTTK, 
współorganizatorem i uczestnikiem licznych rajdów i wycieczek. Na szla-
ku turystycznym był uroczym, bezpośrednim współtowarzyszem zabawy, 
obdarzonym poczuciem humoru. Działał w Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 
i w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Prefabet, współpracował 
z Zakładem Doskonalenia Zawodowego i z Polskim Związkiem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Krakowie. Był zawsze tam, gdzie mógł się przy-
dać. Teraz jego pracowite życie dobiegło kresu. Na skawińskim Cmentarzu 
Komunalnym pożegnali Go bliscy i znajomi, przemówił p. burmistrz Adam 
Najder i wiceprezes TPS p. Zdzisław Liskiewicz, pochylił się nad trumną 
sztandar naszego miasta. Przed mszą św. w kaplicy na Cmentarzu Komunal-
nym członek TPS kol. Lech Grela wraz z uczniami Zespołu Szkół Katolic-
kich włączył się w uroczystość pogrzebową. Wspólnie z uczennicą Jagodą 
Grucą odśpiewali pieśń Panie, przyjdź przy akompaniamencie muzycznym: 
Lech Grela – skrzypce, Jagoda Gruca – gitara, Paweł Odziemiec – akordeon, 
Piotr Oprych – trąbka. Następnie w wersji muzycznej w wykonaniu tego 
zespołu usłyszeliśmy pieśń Łzy matki. 

Na cmentarzu  kol. Jan Gajniak został pożegnany Ciszą w wersji instru-
mentalnej ze wstępem na trąbce oraz pieśnią W mogile ciemnej w wykona-



niu Lecha Greli i Jagody Grucy, przy akompaniamencie muzycznym. Jan 
Gajniak odszedł. Jego dokonania trwają nadal i zapewniają  Mu wdzięczną 
pamięć w naszych sercach.

Zarząd TPS
 

Pożegnanie wygłoszone przez p. Burmistrza

Z głębokim żalem żegnamy dziś naszego kolegę Jana Gajniaka. W latach 
2002–2006 Radny Rady Miejskiej, znakomity fachowiec, wieloletni dyrek-
tor Skawińskich Koncentratów Spożywczych, z przekonania społecznik:
– wieloletni działacz PTTK w Skawinie, organizator wspaniałych rajdów 

i wycieczek krajoznawczych,
– jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i jego pierwszy prezes,
– działacz stowarzyszenia „Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie”,
– członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Prefabet,
– człowiek wielkiego serca, darczyńca Polskiego Związku Emerytów, Ren-

cistów i Inwalidów w Krakowie.

 Tam nie będą Cię pytali, kim byłeś.
 Czy miałeś tytuł magistra czy profesora?
 Czy miałeś powierzone sobie klucze państwa czy mieszkania?
 Tam będą Cię pytali, czy byłeś człowiekiem.

Odszedł od nas prawy człowiek, wyjątkowo życzliwy kolega, który nig-
dy nie pozostawił potrzebujących bez pomocy, a wielu z nas niejednokrotnie 
wspierał dobrym słowem i fachową radą. Zawsze uśmiechnięty, spokojny, 
otwarty, a nade wszystko życzliwy. Wielki entuzjasta naszej małej Ojczyzny – 
Skawiny. Długa choroba nie pozwoliła mu w ostatnich latach aktywnie uczest-
niczyć w życiu społecznym naszej Gminy. Niejednokrotnie podczas naszych 
spotkań nad tym ubolewał. Odszedł – w naszym ludzkim rozumieniu – przed-
wcześnie, lecz dobra o nim pamięć sprawi, że nadal pozostanie wśród nas.

W imieniu swoim i samorządu Skawiny pragnę złożyć Rodzinie i najbliż-
szym Zmarłego kondolencje i przekazać wyrazy głębokiego współczucia.

Adam Najder
Skawina, 21 III 2009 r.
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Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego
w Skawinie

Bogactwo przyrodnicze i duch miejsca przyciągają mieszkańców 
Skawiny do Parku Miejskiego. Archetypem parków jest krajobraz 
naturalny, najbliższy naturze człowieka. Najważniejszą potrzebą 

współczesnego mieszkańca miasta jest obcowanie z naturą, którą zaspokaja 
przestrzeń zieleni miejskiej. Ważnym elementem funkcjonowania parku jest 
program rekreacyjny odpowiadający oczekiwaniom współczesnych użyt-
kowników, a konkretniej – mieszkańców w każdym wieku oraz potencjal-
nych turystów. 

Park pełni funkcje publiczne i integracyjne dla społeczności lokalnej, 
związane z rekreacją oraz organizowaniem imprez okazjonalnych. To wizy-
tówka Skawiny, jej „zielone płuca”, miej-
sce stanowiące centrum życia społeczne-
go. Jest ważnym elementem kształtują-
cym miejską przestrzeń egzystencjalną, 
podnoszącym atrakcyjność rozwijające-
go się miasta położonego niedaleko gra-
nic Krakowa.

Park Miejski tworzy zabytkowy drze-
wostan. Występuje tu trzydzieści gatun-
ków rodzimych, z czego najliczniej Acer 
platanoides, stanowiący 25% całego 
drzewostanu. Gatunków egzotycznych 
jest dwadzieścia osiem, z dominacją ilo-
ściową Robinii pseudoacacji1. W parku 
znajduje się jeden pomnik przyrody – le-
ciwy dąb z rozłożystą koroną.

Wiosną – polana krokusów, latem – cień w upalne dni, jesienią – alejki 
posłane złotymi liśćmi, zimą – łabędzie na Starym Korycie. Jogging o poran-
ku ścieżką na wale, rodzinna wycieczka rowerowa, spacer z psem, godziny 
spędzone w zadumie z wędką, wieczorne spotkania młodzieży przy stoli-

1 Inwentaryzacja dendroflory zabytkowego Parku Miejskiego w Skawinie, dr Małgorzata 
Frazik-Adamczyk, 1999 rok, zbiory Urzędu Miasta w Skawinie

Pomnik przyrody nr 28/70 w Parku 
Miejskim (dąb szypułkowy – Quercus 
robur)
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kach w świetle latarni. Tożsamość miejsca – miasto Skawina. Miejsce zwią-
zane z historią Domu Kultury, historią Towarzystwa Sportowego „Sokół”, 
historią zamku kazimierzowskiego oraz historią komory celnej, od której się 
wszystko zaczęło. 

Zanim powstał park

Miejsce, gdzie obecnie znajduje się park miejski od wieków odgrywało 
ważną rolę w historii. Prawdopodobnie już w XII wieku, kiedy jeszcze nie 
było miasta, na tym terenie istniała komora celna przy rzece Skawince, pier-
wotnie zwanej Skauina2. Przez obszar przyszłego miasta prowadziły dwa 
trakty: wielicko-oświęcimski i krakowsko-myślenicki. Przewożono nimi sól 
wielicką, która była bardzo cennym artykułem handlowym. Komora celna 
wyznaczała granicę między Ziemią Krakowską a Księstwem Oświęcimskim 
funkcjonującą na rzece Skawince do 1453 r., która niewątpliwie stała się 
zalążkiem miasta. Przy komorze celnej miały znajdować się: skład solny, 
warsztat naprawy wozów i karczma. Komora ta pobierała myto za wjazd do 
Krakowa i stąd miała w okresie przedlokacyjnym duże znaczenie3. W opar-
ciu o przeprawę przez rzekę na szlaku handlowym i strzegący jej gródek 
zaczęło rozwijać się osadnictwo o charakterze protomiejskim – wsie Babice 
Nowe, Babice Stare i Pisary – wchodzące w skład dóbr opactwa Benedyk-
tynów w Tyńcu4.

W wyniku aktu erekcyjnego Skawiny z dnia 22 V 1364 r., wydanego 
przez króla Kazimierza Wielkiego, został ukształtowany układ urbanistyczny 
miasta zachowany zasadniczo do dziś. Równocześnie zatarciu uległy układy 
przedlokacyjne. Zgodnie z charakterem miast lokowanych przez Kazimierza 

2 Zanim Skawina otrzymała swoją nazwę, istniała już nazwa przepływającej tędy rzeki. 
Pierwotnie – w latach 1253–1258 – mówiono o niej „Skauina”, po lokacji miasta utrwaliła 
się nazwa Skawinka. W języku staropolskim słowo „skać” oznaczało „kręcić się”, „toczyć 
się”, „skatia” zaś – „kręcenie się”, „toczenie się”. Podobne znaczenie miało prasłowiań-
skie słowo „szkoti”. Natomiast germańskie „skaulon” oznaczało „poruszać się naprzód” 
lub „pędzić”. Nazwa w pełni odpowiada charakterowi rzeki, która wije się licznymi me-
andrami i ma niezwykle wartki nurt wzdłuż całego biegu. [źródło: http://pl.wikipedia.
org/]

3 Zachowany dokument z 1335 r. określa szlak handlowy i komorę celną na rzece.
4 W przywilejach klasztoru tynieckiego z 1229 r. znajduje się najwcześniejsza wzmianka 

archiwalna dotycząca wsi Babice i Pisary.
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Wielkiego, Skawina otrzymała regularny układ szachownicowy w ogólnym 
obrysie prostokąta zbliżonego do kwadratu. W ramach procesu lokacji w la-
tach 1364–1370 powstały fortyfi kacje Skawiny, wzmiankowane w kronice 
Janka z Czarnkowa, składające się z kamiennego muru, fosy i bram miej-
skich. Istotnym elementem związanym z układem miejskim był zamek ka-
zimierzowski. Zamek kontynuował być może tradycję wcześniejszej stróży 
powiązanej z komorą celną. Posiadał osobny obwód obronny oraz wspólną 
z miastem fosę. Teren zamku miał formę zbliżoną do kwadratu i odpowia-
dał najstarszej części parku i otoczeniu pałacyku „Sokół”. Prawdopodobnie 
w tym czasie zamek był drewniany i stał na sztucznym nasypie. Syn pierw-
szego wójta miasta Michała Pusznika – kanonik Rafał w połowie XV wie-
ku przebudował zameczek na murowany. O takim jego wyglądzie świadczy 
rycina z Kroniki świata Hartmanna Schedla z 1493 roku oraz szkic planu 
miasta z 1663 roku J. Mitkowskiego. Był to zamek typu nizinnego, zwień-
czony po stronie południowo-zachodniej czteroboczną wieżą ze stożkowym 
hełmem. Przy niej stał wydłużony budynek mieszkalny5. Z folwarku zamko-
wego do miasta prowadziła uliczka odpowiadająca dzisiejszemu dojściu do 
parku z ulicy Zamkowej. W murze dzielącym obwód obronny zamku i mia-
sta istniała brama. Ciekawostką jest nieregularny układ ulicy Zamkowej, od-
biegający od prostokreślnego układu pozostałych ulic. Otóż tędy płynął ciek 
wodny zwany Młynówką, który związany był z młynem w obrębie murów, 
widocznym jeszcze na wspomnianej panoramie z 1663 roku.

Podczas wojen szwedzkich w latach 1655–1657 Skawina poniosła duże 
straty. Został zniszczony zamek kazimierzowski, zamieszkiwany przez dłu-
gie lata przez wójtów. 

W wyniku I rozbioru Polski w 1772 roku Skawina znalazła się w zabo-
rze austriackim. Austriacka „Komisja Urbialna” przeprowadziła akcję po-
rządkowania miasta, podczas której w latach 1779–1785 rozebrano mury 
miejskie, a pozyskany kamień użyto do brukowania ulic. Relikty zabudowy 
zamku trwały do pocz. XX w., o czym świadczy opis J. Łepkowskiego, do-
centa archeologii UJ, który odwiedził Skawinę w 1863 r. Pisał: „Szczątki 
murów obronnego niegdyś miasta Skawiny już ledwo w śladach rozpoznasz 
– ku wschodowi nad rzeczką Skawiną zobaczysz ostatki wałów, a na pagór-
ku pokazują małe gruzy zamczyska”.

5 Julian Zinkow, Wokół Tyńca i Skawiny, wyd. Platan, Kraków 1995.
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Reaktywacja terenu – Sokół” i modernistyczny park

Ważną rolę kulturową w mieście odgrywało powstałe w 1896 roku Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego pierwszym prezesem został ówcze-
sny dyrektor browaru Albin Kolloros. Towarzystwo prowadziło działalność 
kulturalno-oświatową, gimnastyczno-sportową, przysposabiając wojskowo 
młodzież. W roku 1897 wniesiono prośbę do Rady Miasta Skawiny o odstą-
pienie ruin starego zamku pod budowę „Sokolni”. 4 maja 1904 r. Magistrat 
Miejski pod przewodnictwem Stanisława Ludwikowskiego przekazał towa-
rzystwu teren wielkości 3 mórg (ok. 1,5 ha) pod budowę budynku i ogródka. 
Plac przed rozpoczęciem budowy został poświęcony przez ks. Jana Kante-
go Zegadłowicza. Prezes „Sokoła” Bolesław Bieńkowski w maju 1904 r. 
umieścił w Złotej Księdze wezwanie do mieszkańców o pomoc w budowie 
gmachu na miejscu byłego zamczyska „króla chłopów”. Budowę rozpoczęto 
4 września wzorując się na „Sokolni” w Wojniczu. Fundusze na budowę po-
zyskiwano z dotacji, zbiórek ulicznych, darowizn, pożyczek, dochodowych 
zabaw i pokazów gimnastycznych na wolnym powietrzu.

Zamek kazimierzowski w Skawinie wg planu z 1663 r., po prawej stronie gmach „Sokoła”
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Uroczyste otwarcie Ogrodu nastąpiło 6 sierpnia 1899 r. i z tej okazji zor-
ganizowano festyn. Gmach „Sokoła” oddano do użytku w 1906 r., czemu 
również towarzyszył ceremoniał poświęcenia i uroczystości. Budynek stał 
się centrum kulturalnym i sportowym Skawiny oraz nową dominantą w kraj-
o brazie. Ulokowany na nasypie po zamku kazimierzowskim, bryłą nawią-
zuje do kształtu istniejącej w średniowieczu budowli. Posiadał neogotycką 
wieżę zwieńczoną krenelażem i okazały hełm w kształcie ostrosłupa.

Mieściła się w nim sala gimnastyczna oraz Towarzystwo Szkoły Ludowej 
i jego biblioteka. W otoczeniu „Sokoła” założono park miejski, częściowo 
na miejscu dawnych murów miejskich. Lokalizacja w tym miejscu parku 
nawiązuje (być może nieświadomie) do istniejącego dawniej ogrodu za zam-
kiem, o czym mówi dokument z końca XIV. 

Postawa patriotyczna członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
spowodowała wstąpienie młodych ludzi do Legionów Polskich w 1914 roku, 
aby walczyć o wolność Ojczyzny. 26 sierpnia tegoż roku pod „Sokołem” 
miało miejsce uroczyste nabożeństwo pożegnalne. Odprawił je ówczesny 
proboszcz ks. Flis za odchodzących na wojnę młodych „Sokołów”, którzy 
dołączyli do Legionów Piłsudskiego, aby walczyć o wyzwolenie spod za-
borów.

Póżniejszy prezydent (a ówczesny profesor chemii fizycznej i elektrochemii technicznej Poli-
techniki Lwowskiej) Ignacy Mościcki w parku w Skawinie 25 sierpnia 1921 r. 



16

Do roku 1939 w budynku działał teatr amator-
ski pod kierownictwem Józefa Farbowskiego. Wy-
stawiano m.in. Moralność pani Dulskiej, Romans 
pani majstrowej, Sznur korali. W „Sokolni” mie-
ściła się sala teatralna ze sceną i kurtyną malowa-
ną przez J. Giebułtowskiego, ucznia Jana Matejki. 
W latach 1926–1938 w „Sokolni” siedzibę miała 
orkiestra jazzowa „Stepatora” oraz znajdowała się 
pokaźna biblioteka miejska. W drugiej połowie lat 
30. w budynku „Sokoła” było kino, które działało 
do wybuchu II wojny światowej.

Ciekawostką jest dawna strzelnica sportowa, na której odbywały się co 
sobotę ćwiczenia, a od czasu do czasu zawody strzelectwa sportowego. Bu-
dynek istniał do 1939 r. i wykorzystywano go również jako kręgielnię i pi-
wiarnię. Był to parterowy wydłużony budynek, który stał w miejscu obec-
nego placyku przy północno-zachodnim zboczu wzniesienia, na którym stoi 
gmach. Wówczas zbocze, gdzie obecnie znajduje się amfi teatr, opadało ła-

Tarcza Legionów z herbem 
Skawiny z 1915 r.

Orkiestra jazzowa „Stepatora” w „Sokole”
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godniej. W parku wokół strzelnicy 
odbywały się festyny połączone 
z pokazami gimnastycznymi, lote-
rią fantową i zabawami ludowymi. 

26 sierpnia 1934 r. – w XX 
rocznicę wymarszu z Legionami 
Piłsudskiego ochotniczej drużyny 
„Sokoła” do walk o wolność Polski 
– wmurowano w ścianę budynku 
„Sokoła” tablicę pamiątkową. W la-
tach 1935–1937 uporządkowano te-
ren parku wykonując alejki i place 
zabaw. Wówczas park nazwano im. 
Józefa Piłsudskiego. 

II wojna światowa spowodowa-
ła upadek „Sokoła” jako ośrodka 
kultury. W czasie okupacji Niemcy 
wykorzystywali „Sokół” do celów 
propagandowych. W kinie „Licht-
spielhaus Skawina”6 wyświetlane 
były fi lmy w soboty i niedziele dla 

6 Natalia Adamska, Wojenna tułaczka, Gazeta Skawińska nr 8 (61), 2004, s. 23

Pokazy gimnastyczne skawińskich „Sokolników” w Ogrodzie

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z nazwiskami 
Sokołów, którzy w 1914 r. wyruszyli ze Skawiny, 
26 sierpnia 1934 r.
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publiczności niemieckiej i polskiej. Od czasu do czasu wystawiane były rów-
nież sztuki teatralne. Afi sz Teatru Świetlnego „Skawina” z listopada 1942 r. 
anonsuje Dziewczęta w bieli 7. Filmy fabularne i sztuki teatralne poprzedzone 
były projekcją kroniki fi lmowej wychwalającej zwycięstwa wojenne, której 
komentarz od wiosny 1943 r. kończył się słowami: „Pamiętaj o zbrodni w la-
sku pod Katyniem”. Ponadto w każde święto narodowe lub większe zwy-
cięstwo na froncie „Sokół” był miejscem organizowania akademii ku czci 
Trzeciej Rzeszy i Adolfa Hitlera przez partię NSDAP z siedzibą w Fabryce 
Francka w Skawinie8.

Na terenie parku jeńcy żydowscy odbywali roboty przymusowe. Planto-
wali park, sadzili egzotyczne rośliny. Część parku zwana „Nowym Parkiem” 
była ogrodzona i niedostępna. Podczas działań wojennych został zniszczony 
hełm wieży Sokoła, przez co budynek utracił swą dawną dominantę. 

W latach powojennych „Nowy Park” był miejscem niebezpiecznym, 
o dużym współczynniku przestępczości. By zmniejszyć ilość niebezpiecz-

7 Afi sz Teatru Świetlnego „Skawina” TPS, nr inw. 2060/T-31
8 Sprawozdanie z działalności BCh i AK na terenie Skawiny i jej okolicy kpt. Franciszka 

Guzika, TPS

Wejście do parku od strony ul. Mickiewicza w latach 1940–1945, kiedy w budynku „Sokoła” 
mieściło się kino. Na pierwszym planie Bronisław Grzywa



19

Powojenna uroczystość 3 maja pod „Sokołem”, nad wejściem widoczny szyld „Kino Uciecha”

„Sokół” w 1920 r. z nieistniejącą dziś wieżą w kształcie ostrosłupowego hełmu; dla porównania 
obecny widok budynku
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nych zakamarków, wycięto liczne krzewy. W roku 1957 w ogrodzie miej-
skim o powierzchni 2,5 ha znajdowały się rozmaite drzewa, kwietniki, plac 
do tenisa i koszykówki. W latach 1964–1966 teren parku zelektryfi kowano, 
alejki pokryto asfaltem, wykonano kort tenisowy oraz na zapleczu „Sokoła” 
muszlę koncertową z estradą i amfi teatr9.

W połowie lat 60. w „Sokole” otworzono klubokawiarnię „Ruchu”. Kil-
ka lat później budynek przekazano Klubowi Sportowemu „Skawinka” za 

symboliczną złotówkę rocznego czynszu. Dwudziestoletnie użytkowanie 
w celach sportowych i niedostateczna konserwacja doprowadziły obiekt do 
znacznego zniszczenia. W latach 70. został przeprowadzony remont zapobie-
gawczy przez zakład opiekuńczy KS „Skawinka” – Hutę Aluminium. Przez 
kilka lat budynek użytkowano jako salę gimnastyczną, z której korzystały 
szkoły skawińskie oraz odbywały się zawody sportowe. W 1971 r. budynek 
„Sokoła” został wpisany na listę zabytków. W 1979 r. park został przecięty 

9 Dokumentacja opisowa i ikonografi czna obiektów i walorów krajoznawczych Miasta 
i Gminy Skawina, opracowanie z lat 1985–1986, wyk. zespół PTTK w Skawinie, z. 5

Budynek „Sokoła” i trybuny betonowe w widoku od północnego-zachodu, 1980 r.
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od zachodu dewastującym obiekt rurociągiem o dużej średnicy zniekształca-
jącym układ parkowy: istniał on w krajobrazie do lata 2008 r. 

Pod koniec lat 70. XX w. rozpoczęto prace remontowe budynku „Sokół” 
z przeznaczeniem na Miejski Dom Kultury. Stało się to szansą na zmianę 
wizerunku parku, który dotychczas nie był użytkowany kulturalnie. Remont 
obiektu wymagał wielkiego nakładu pracy i zaangażowania. Informacje na 
ten temat można wyczytać w wierszach lokalnego poety amatora i prezesa 
TPS Jerzego Raczyńskiego:

„ DOM KULTURY”

zahuczy muszli koncha
park zmieni swe oblicze,

miast bud i kupy śmieci
zapłoną kultury znicze.

Mury nasiąknięte radością 
stuletnią chyba prawie

zaśpiewają pieśń 
nową piękną,

zatańczymy wśród drzew 
na trawie10.

10 Informator nr 3, Skawina XI, 1984, s. 1–2

Rozbiórka rurociągu szpecącego krajobraz, sierpień 2008 r.

Szkoda, że taki mały 
ale, że jest – to ważne.

Jest sala, w której kiedyś
życie płynęło raźniej.

Nowy wystrój – marmury
i mamy dom kultury.

Będą tańczyły zespoły 
dzieci z tej i tamtej szkoły.

Życie popłynie weselej,
ochotniej, odważniej, śmielej,



22

Poeta opisuje plany kulturalnego rozwoju terenu parku ważnego dla spo-
łeczności lokalnej. Park miał wówczas powierzchnię równą 2,5 ha. Prace 
remontowe w „Sokole” i wokół niego zostały zakończone w 1986 r.

Z chwilą powstania Miejski Dom Kultury przejmie zadania Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w zakresie koordynacji pracy kulturalnej placówek 
działających na terenie miasta i gminy oraz podejmie działania w kierunku 
upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki. Budynek „Sokół” pomieści salę 
widowiskową na 200 miejsc ze sceną i garderobą, salę klubową z bufetem 
na 40 miejsc, pracownię plastyczną i fotograficzną, hall wystawowy, deko-
ratornię, szatnię oraz pomieszczenia administracyjne i gospodarcze – pisał 
Krzysztof Wątor, późniejszy dyrektor Domu Kultury w Skawinie11. Plany 
zostały w pełni zrealizowane, a opisane pomieszczenia funkcjonują do dziś. 
Park stał się zadbany i czysty, chętnie odwiedzany przez mieszkańców. Uro-
czyste otwarcie Domu Kultury „Sokół” odbyło się 27 czerwca 1986 r. Wią-
zało się ono z powtórnym wmurowaniem oryginalnego „Aktu Erekcyjnego 
z 1904 roku”, który został odnaleziony podczas prac remontowych. Do po-
jemnika12 z dokumentem dołączono cenne dla historii opracowania i zdjęcia, 
całość opatrzono pieczęcią. 

Od roku 1993 pałacyk „Sokół” stał się siedzibą Centrum Kultury i Spor-
tu. Funkcjonuje jako placówka oświatowa z salą imprezową i kawiarnią. 
Urządzane są tam wystawy czasowe, przyjęcia okolicznościowe, warszta-
ty edukacyjne o różnorakiej tematyce. Członkowie CKiS organizują wiele 
imprez plenerowych, które odbywają się w parku miejskim. Przez ostatnie 
lata imprezy koncentrowały się przy „Sokole”, gdzie zlokalizowana jest od-
nowiona widownia na zboczu. Przez długie lata na placyku przed trybunami 
stała muszla koncertowa, lecz parę lat temu została rozebrana ze względu na 
zły stan techniczny oraz niewystarczające gabaryty.

W roku 1995 zaczęto opracowywać plan adaptacji terenu starorzecza 
i włączenia go do Parku Miejskiego. Teren ten był dzikim wysypiskiem 
śmieci porośniętym krzakami, w których cieniu gromadził się „element ska-
wiński”. Z tej okolicy unosił się nieprzyjemny zapach, a wieczorami gryzły 
chmary komarów. Od rzeki Skawinki starorzecze oddziela wał przeciwpo-
wodziowy usypany w latach 1966–197513.

11 Informator nr 3, Skawina XI, 1984, s. 10–11
12 Pojemnik na dokumenty został wykonany przez Zakłady Metalurgiczne w Skawinie.
13 Julian Zinkow, Wokół Tyńca i Skawiny, wyd. „Platan”, Kraków 1995, s. 134–135
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W 1996 roku, za kadencji burmi-
strza Jacka Krupy, osuszone zosta-
ło bagno starego koryta Skawinki. 
Prace czyszczenia stawów trwały 
kilka miesięcy. Wyrównano brzegi 
i poprowadzono ścieżki, rozmiesz-
czono obiekty małej architektury. 
Wszystko według planu zagospo-
darowania parku „za rurą”. Do tej 
pory nie zrealizowano części zało-
żeń projektu, takich jak przystań 
dla kajaków, części altan, kamien-
nego kręgu na ognisko. W projek-
cie uwzględnione było zamaskowa-
nie nieestetycznych rur ciepłowni-
czych zielenią, efektu tego nie uda-
ło się jednak uzyskać. Park został 
poszerzony o 12,5 ha, w tym 2,5 ha 
stawów. Cała inwestycja kosztowa-
ła około 400 tys. zł. i fi nansowana 
była z kasy miejskiej14.

Teren wokół starego koryta Skawinki, został malowniczo zakomponowa-
ny, a współautorem projektu jest dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, 
prof. PK. Dominantę kompozycyjną stanowi drewniany mostek, a wokół, 
wzdłuż brzegu przy ścieżkach zaplanowano organicznie poprowadzone 
murki kamienne, żywopłoty berberysowe i ławki. Nie brakuje bardziej in-
tymnych zakamarków, gdzie zlokalizowane są stoliki z ławeczkami, na któ-
rych wypoczywają skawinianie w każdym wieku. Wieczorną porą teren ten 
przeistacza się w miejsce spotkań skawińskiej młodzieży, która przy świetle 
latarni przebywa tam do późnych godzin. 

Po południowej stronie ustawione są urządzenia gimnastyczne, płot-
ki, równoważnie itp. Jest tam też duża łąka, stanowiąca miejsce piknikowe. 
Wzdłuż brzegu często spotkać można wędkarzy, dla których dostosowane są 

14 „Gazeta Wyborcza w Krakowie”, art. Park „za rurą”, Skawina. Osuszanie bagna”, autor: 
BHK, Data: 27.06.96 Numer 148, ISSN 1232-1605; źródło: http://home.agh.edu.pl/Lists/
log2html.cgi?gwk+gwk.1996-06+21

Wał ziemny – widok od zachodu, maj 2008 r.



24

pomosty. Stare koryto zaaranżowane jest w malowniczy sposób, sprzyjający 
wypoczynkowi.

W ostatnich latach poprawił się poziom bezpieczeństwa w parku dzięki 
nadzorowi Straży Miejskiej. Rzadko spotyka się efekty wandalizmu. Od cza-
su do czasu spotkać można jakiś przewrócony kosz bądź zdewastowaną ław-
kę. Wszystko jednak jest sprawnie naprawiane i wraca na miejsce. Zabawki 
na placu zabaw stoją już od paru lat nienaruszone, pomijając incydent sprzed 
czterech lat, kiedy to duża lokomotywa-altanka została zdewastowana i jej 
naprawienie było niemożliwe. Nie słyszy się też o napadach, które dawniej 
na terenie parku były na porządku dziennym.

Obecny burmistrz Skawiny Adam Najder za priorytetowe działanie uwa-
ża remont nawierzchni spacerowych i parkingów w mieście, co wpływa zna-
cząco na estetykę miejsca i komfort życia. Za jego kadencji dokonano już 
wielu zmian w tym zakresie. Również park doczekał się renowacji. W roku 
2008 przeprowadzono rewitalizację terenu w najbliższym otoczeniu „Soko-
ła”, który od lat nieremontowany był w bardzo złym stanie technicznym. 

Widok z lotu ptaka na część parku powstałą w latach 90. XX w.
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Nową nawierzchnię brukową zyskał placyk przy trybunach, gdzie dawniej 
zlokalizowana była muszla koncertowa, a przed wejściem do budynku po-
wstał okrągły placyk z ławkami i rabatą geometryczną w centrum. Odno-
wiono alejki i posadzono nowe rośliny. Pojawiły się stylowe elementy małej 
architektury, w tym dwie bramy do parku. Z okazji rocznicy lokacji miasta 
posadzono platana pod którym umieszczono kamień pamiątkowy z inskryp-
cją: Platan „Kazimirus” posadzony w 644 rocznicę lokacji miasta Skawiny 
na zakończenie rewitalizacji Parku Miejskiego. Czerwiec 2008 rok. 

Ze względu na duże zainteresowanie skawinian imprezami plenerowymi 
miasto przykłada dużą wagę do organizacji miejsc dostosowanych do festy-
nów. Głównym terenem jest park – otoczenie „Sokoła”, oraz od paru lat duża 
łąka przy Starym Korycie. Gmina dba o utrzymanie i modernizację parku 
– jako wizytówki życia kulturalnego Skawiny. 

Najważniejszą uroczystością miejską są obchody Dni Skawiny organi-
zowane corocznie na wiosnę. Szczególnym wydarzeniem były Obchody Ju-
bileuszowe Dni Skawiny „Skawina 1364–2004”, zorganizowane z racji ob-
chodów 640-lecia nadania praw miejskich Skawinie przez Kazimierza Wiel-
kiego. Z okazji Dni Skawiny w parku organizowane są zabawy sportowe, 

Widok na mostki przy Starym Korycie, na pierwszym planie pod mostkiem widoczne nie-
istniejące już rury ciepłownicze, maj 2008 r.
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grill, wieczorem koncerty. Tradycją jest pokaz sztucznych ogni przy Starym 
Korycie, którego efekt potęgują odbicia fajerwerków w lustrze wody. 

Przez długie lata przy wejściu od strony ulicy Żwirki i Wigury straszyła 
rozsypująca się ze starości stara rzeźnia. Dziś w miejscu tym powstał stylo-
wy „Dworek Skawiński” z inicjatywy prywatnego inwestora. Jest to trzy-
gwiazdkowy hotel z restauracją i salą konferencyjną, gdzie organizowane są 
spotkania biznesowe oraz przyjęcia okolicznościowe. Projektant umiejętnie 
wkomponował w otoczenie bryłę , która harmonizuje z parkiem, podnosząc 
jego atrakcyjność.

Cały park jest zaciszny, nie słychać w nim zgiełku ulicznego, ale śpiew 
ptaków i szum drzew. Jest chętnie odwiedzany przez mieszkańców w każ-
dym wieku. To miejsce spacerów rodzinnych; najwięcej osób spotkać moż-
na w weekendy. W tygodniu najliczniej przychodzą matki lub opiekunki 
z dziećmi oraz osoby starsze. Na ławeczkach o każdej porze dostrzec można 
jakąś wpatrzoną w siebie zakochaną parę, szczególnie na wiosnę.

Platan „Kazimirus” posadzony na zakończenie rewitalizacji parku, po prawej fragment nowo 
wybudowanego placyku z rabatą kwiatową, marzec 2009 r.
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Dalszy rozwój parku miejskiego

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ska-
winy przewiduje dalszy rozwój parku, rezerwując ku temu tereny. Na planie 
zaznaczony jest dwa razy większy obszar od obecnego terenu parku, posze-
rzony na południe i na zachód aż do koryta rzeki. Daje to możliwość rozwoju 
parku na znacznie większej powierzchni, której organizacja przyczyni się do 
zwiększenia terenów rekreacyjnych miasta i pomoże realizować prioryteto-
we założenie zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003–
2013, które mówi, że: Skawina jest (...) miejscem bezpiecznego i aktywnego 
życia w przyjaznym środowisku.

Ważnym celem strategicznym, który zostałby zrealizowany przez adapta-
cję terenów przeznaczonych pod park, jest tworzenie warunków dla podnie-
sienia standardu i jakości życia mieszkańców. Obecnie są to nieużytki pełne 
niezorganizowanej zieleni, miejsce niebezpieczne. Dzięki adaptacji terenów 
nadrzecznych poprawi się stan bezpieczeństwa publicznego, wzbogacony 
zostanie program rekreacyjny oferowany przez miasto. Nowe tereny przy-

czynią się do promocji zdrowego 
trybu życia, a także dadzą możli-
wości rozwoju programów profi -
laktycznych w zakresie rehabilita-
cji osób niepełnosprawnych. 

Aktywny wypoczynek związany 
jest z wytyczeniem szlaków tury-
stycznych o urozmaiconym progra-
mie, jak ścieżki rowerowe, konne, 
piesze, a także tematyczne szlaki 
poznawcze: przyrodnicze, kulturo-
we, historyczne. Budowa stadniny 
koni dostosowanej do potrzeb hipo-
terapeutycznych byłaby szansą dla 
osób niepełnosprawnych. Bogaty 
program przyczyniłby się do roz-
woju turystycznego miasta.

 
Katarzyna Wątor-KmitaHotel „Dworek Skawiński”, październik 2008 r.
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Betlejemskie Światło Pokoju

Wspaniałą przedświąteczną tradycję rozpowszechniania Betlejem-
skiego Światła Pokoju zapoczątkowało w 1986 roku austriackie 
radio ORF z Linzu. W tym bowiem roku papież Jan Paweł II 

zaprosił do Asyżu przedstawicieli całego świata do wspólnej modlitwy o po-
kój. Austriacy Berl Gartl (założyciel tradycji Betlejemskiego Światła Poko-
ju) i Helmut Obermauer (dzisiejszy dyrektor regionalny ORF) pod wpływem 
słów Papieża pragnienie pokoju w świecie przyjęli jako wiodący temat audy-
cji świątecznych. Bożonarodzeniowe studio radia ORF prowadziło wówczas 
akcję charytatywną „Światło w ciemności” na rzecz dzieci niepełnospraw-
nych i młodzieży w trudnym położeniu. Jedna z działaczek tej akcji zapro-
ponowała, aby każdy darczyńca otrzymywał światełko na świąteczną cho-
inkę. Doktor Obermauer uściślił tę myśl, aby było to symboliczne Światło 
Pokoju i aby było zapalane tam, gdzie aniołowie zapowiedzieli pokój – czyli 
w samym Betlejem, w miejscu urodzenia Chrystusa. Przekazywanie światła 
przez skautów w świecie zaczęło się od 1988 roku. W tym bowiem roku 
Herbert Grünwald z 3 Wiedeńskiej Drużyny Skautów otrzymał światełko 
od starszej pani, która zainspirowała go do podjęcia akcji „Betlejemskiego 

Hubert Grünwald – koordynator akcji skautowej Betlejemskiego Światła Pokoju wśród 
harcerek i harcerzy „Czerwonego Maka”
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Światła Pokoju” wśród skautów całej Austrii. Ta piękna idea znalazła wkrót-
ce naśladowców wśród skautów innych państw. Do Polski po raz pierwszy 
Betlejemskie Światło Pokoju dotarło w 1990 roku. Do Skawiny przywieźli 
je harcerze „Czerwonego Maka” 16 lat temu. 15 razy odbierali je na przejściu 
granicznym w Łysej Polanie od skautów słowackich, a w tym roku po raz 
pierwszy w samym Wiedniu, od skautów austriackich. Każdego roku dziew-
czynka lub chłopiec, wybrane przez radio i telewizję ORF jako zasługujące 
na szczególne wyróżnienie, zapala od ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem – Betlejemskie Światło Pokoju i przekazuje innym.

25 listopada 2008 roku symbol pokoju, miłości, ciepła i nadziei zapaliła 
11-letnia Marlen Irndorfer z Altenbergu przy udziale archimandryty Grec-
kiej Cerkwi prawosławnej w Betlejem, ojca Artemiosa. Bezpośrednio po 
zapaleniu Światła Pokoju Marlen przeniosła je do kościoła św. Katarzyny, 
gdzie przy udziale około 430 osób i ofi cjalnej delegacji z Górnej Austrii pod 
przewodnictwem wicegubernatora Franza Hiesla odbyło się nabożeństwo. 

Dzięki austriackim liniom lotni-
czym, sponsorującym przelot Au-
stria–Izrael–Austria Betlejemskie 
Światło Pokoju bezpiecznie dotarło 
z Betlejem do Wiednia.

13 grudnia o godz. 14:50 
w Wiedniu w kościele św. Anto-
niego z Padwy podczas uroczysto-
ści ekumenicznej zorganizowanej 
przez skautów austriackich Marlen 
Irndorfer przekazała Betlejemskie 
Światło Pokoju przedstawicielom 
40-osobowej delegacji harcerek 
i harcerzy „Czerwonego Maka” ze 
Skawiny. W uroczystości wzięło 
udział 19 reprezentacji narodowych 
organizacji skautowych z Europy 
i po raz pierwszy delegacja z USA. 
W kościele wśród 19 wersji języko-
wych zabrzmiała również modlitwa 
powszechna w języku polskim.

Jedenastoletnia Marlen Irndorfer przekazuje 
Betlejemskie Światło Pokoju (sam. Magdalena 
Kościelny, hm. Kazimierz Dymanus)
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Po zakończonej mszy delegacja „Czerwonego Maka” opuściła Wiedeń 
i wyruszyła do Polski z Betlejemskim Światłem Pokoju, docierając szczęśli-
wie już po północy do Skawiny. 

Betlejemskie Światło Pokoju zostało umieszczone w harcówce przy ul. Sło-
necznej 6 w specjalnie przygotowanym wcześniej i udekorowanym miejscu. 
Harcerze rokrocznie pełnią przy nim warty aż do wigilii. Mieszkańcy Skawiny 
i okolicznych miejscowości przychodzą licznie do harcówki odpalić wigilijne 
świece, aby zanieść Światło do domu oraz przekazać sąsiadom i znajomym. 
Patrole harcerskie roznoszą Światło do ludzi starszych i samotnych, seniorów 
harcerstwa i kombatantów, instytucji, władz miasta i kościołów. Jest również 
tradycja zanoszenia światełka na cmentarze i zapalania zniczy na grobach żoł-
nierskich oraz w miejscach upamiętniających zbrodnię katyńską.

Światło Pokoju, zapalone w Betlejem, pieczołowicie zabezpieczone 
i chronione, by nie zgasło, przekazywane z rąk do rąk, pokonuje wielkie od-
ległości i granice państwowe, żeby dotrzeć do wszystkich nań czekających, 
dając ciepło, miłość, nadzieję i pokój. Staje się znakiem naszej miłości do 
bliźnich i płonąc na wigilijnym stole dodaje podniosłości chwili, gdy groma-
dzimy się przy uroczystej wieczerzy.

Druhny Zuzanna Szczypczyk i Iga Grabiec z 12 Drużyny Harcerskiej im. Partyzantów 
Oddziału „Błyskawica II” pełnią służbę przy Betlejemskim Świetle Pokoju



Potrzeba dużego wysiłku, aby przewieź ogień z Groty Narodzenia w Be-
tlejem przez Tel Aviv do Linzu, a później do innych państw z zapewnieniem 
specjalnych reguł bezpieczeństwa. 

Możemy dać gwarancję, że Światło, które przekazujemy, jest tym samym 
ogniem z miejsca narodzenia Chrystusa. Przechodząc od człowieka do czło-
wieka pozostaje wciąż tym samym Światłem, które przypomina nam o wy-
darzeniach Świętej Nocy.

Akcja ORF „Betlejemskie Światło Pokoju” jest historią sukcesu, o któ-
rym nawet nie marzyli jej pomysłodawcy w 1986 r., ponieważ w założeniu 
miała dotyczyć tylko obszaru Austrii. Teraz, gdy w wielu krajach miliony 
ludzi przejęło tradycję , a liczne grupy ludzi i organizacji rozpowszechniają 
Światło, mogą mówić o trzech decydujących przesłankach tego sukcesu: po-
chodzenie z Betlejem, prostota i samowystarczalność symbolu oraz aktywny 
element przekazywania Światła dalej. 

Nie sposób dokładnie określić, dokąd ogień z Betlejem dociera co rok 
i w jakich najdalszych zakątkach kontynentu płonie w tę wigilijną noc, nio-
sąc radość i pokój.

Kazimierz Dymanus

Płonące Betlejemskie Światło Pokoju w Harcówce przy ul. Słonecznej 6



35

Świętowanie Dnia Babci i Dziadka 
w Przedszkolu nr 2 w Skawinie

Dzień Babci 21 I, Dzień Dziadka 22 I – to święta w każdej rodzi-
nie. Często ich obchodzenie jest łączone w jednym z tych dni. 
22 I br. członkowie naszego Zarządu uczestniczyli w uroczysto-

ściach z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu nr 2. Przed południem 
gościły w Przedszkolu koleżanki Czesława Kopeć i Kazimiera Skałuba, a po 
południu Ewa Tarnopolska i Wacław Skokoń.

Obie uroczystości rozpoczynała p. dyrektor Małgorzata Janiec-Jania, wi-
tając babcie i dziadków oraz rodziców, którzy przybyli licznie na spotkania, 
a także nas. Sala gimnastyczna, w której odbywała się uroczystość, była wy-
pełniona, nawet miejsca stojące były zajęte przez część rodziców. Pani Dy-
rektor złożyła życzenia babciom i dziadkom i zakończyła je wierszem:

Niechaj dziadzio z babunią
tak nam długo żyją,
póki komar i mucha
morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli,
aż dziadzio i babcia
nażyją się do woli.

Następnie odbyły się popisy dzieci. Przed południem występowały dzieci 
z gr. I i II, przygotowane przez nauczycielki: pp. Renatę Okarmus, Annę 
Szwabowską i Alicję Szteligę, po południu – dzieci z gr III i IV przygoto-
wane przez pp. Jadwigę Niedbałę, Halinę Pachel, Annę Palę i Annę Mülle. 
Oprawę muzyczną do obu uroczystości przygotowała p. Anna Czechowska. 
Młodsze dzieci recytowały wiersze, zaprezentowały piosenki i tańce: taniec 
łyżwiarzy, klaunów, śnieżynek i taniec rodziny bałwankowej, w której wy-
stępowały także dzieci grające zwierzątka. Mali aktorzy wspólnie odśpie wali 
piosenki dla babci i dziadka. W programie uczestniczyły wszystkie dzieci 
z obu grup. Wśród występujących było sześcioro dzieci o specyfi cznych 
potrzebach dydaktyczno-wychowawczych. Te dzieci bardzo dobrze czuły 
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się w swoich rolach w grupie, bawiły się radośnie. Wszystkie dzieci były 
uśmiechnięte i występowały z dużym zaangażowaniem, były gorąco okla-
skiwane. Po występach głos zabrała p. K. Skałuba – dziękując w imieniu 
Zarządu TPS wychowawcom i p. Dyrektor za trud wkładany w wychowanie 
najmłodszych obywateli miasta i gminy oraz w przygotowanie pięknej uro-
czystości. Złożyła też życzenia babciom i dziadkom, kończąc je słowami, 
„aby mogli być zawsze zadowoleni ze swoich wnucząt”.

Następnie goście wraz z przedszkolakami spotkali się w salach przedszkol-
nych przy gorących napojach i ciastach – upieczonych przez rodziców.

Babcie i Dziadkowie otrzymali upominki przygotowane w przedszkolu: 
gipsowe aniołki artystycznie ułożone na składanej kartce – z życzeniami we-
wnątrz.

Po południu na uroczystość przybyli babcie i dziadkowie dzieci z grupy 
III i IV. Uroczystość przebiegła podobnie. Dzieci przedstawiły bajkę „Czer-
wony Kapturek” – w pięknych strojach przygotowanych przez rodziców. 
Okazjonalne życzenia od TPS złożyła p. Ewa Tarnopolska. Babcie i Dziad-
kowie zostali obdarowani pięknymi kolorowymi laurkami w postaci kwiat-
ków, a później wspólnie z dziećmi i nauczycielami usiedli do słodkiego  po-
częstunku przygotowanego przez rodziców.

Sala gimnastyczna w przedszkolu jest miejscem spotkań przedszkola-
ków na różnych imprezach i wspólnych zajęciach. Dzieci integrują się przy 
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tych okazjach i poznają wzajemnie. Na sali odbywają się opłacane przez 
rodziców zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez rehabilitanta. 
Uczestniczy w nich większość dzieci. Na sali odbywają się także spotka-
nia nauczycieli emerytów i rencistów, całego personelu przedszkola i dzieci 
przy opłatku wigilijnym.

W ogrodzie przedszkolnym organizowane są integracyjne spotkania z ro-
dzicami i dziećmi przy ognisku. Odbywają się wtedy różne konkursy, zawo-
dy, rodzice występują w przedstawieniach dla dzieci.

Przedszkole tradycyjnie bierze udział w występach towarzyszących Wiel-
kiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Skawinie. W ramach współpracy ze 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawinie przedszko-
laki zapraszane są corocznie na Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycz-
nych działających przy takich ośrodkach (jako widzowie).

Przedszkolaki prezentują część artystyczną na „mikołajkach” organizo-
wanych przez Podkrakowską Izbę Gospodarczą w Skawinie. Uczestniczą 
w różnych konkursach na etapie gminnym, regionalnym i ogólnopolskim. 
W roku 2007/8 zdobyły II miejsce na szczeblu ogólnopolskim w konkursie 
fotografi cznym.

W starannie prowadzonej kronice znajdziemy dokumentowanie – opiso-
wo i fotografi cznie – życia Przedszkola. W 2003 roku odbyła się uroczystość 
45-lecia działalności (pierwszy uroczysty jubileusz przedszkola w Skawinie 



– zgodnie z relacją Pani Dyrektor), a w roku ub. uroczystość 50-lecia. Mury 
przedszkola opuściło już kilka tysięcy małych absolwentów.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Wychowawczo-Zawodową w Ska-
winie w zakresie pracy z dziećmi o specyfi cznych potrzebach dydaktyczno-
-wychowawczych. Pracownik Poradni p. Grażyna Grabowska-Wydra jest 
zatrudniona w wymiarze kilku godzin do pracy z dziećmi z zespołem  Downa.

Trwają przygotowania do rozbudowy przedszkola, została podpisana 
umowa z fi rmą wyłonioną w ramach przetargu. W czerwcu 2009 r. rozpocz-
ną się prace, będzie nadbudowane II piętro. Znajdą się na nim dwie duże sale 
i gabinety do pracy indywidualnej. Dzieci będą miały do dyspozycji dwie 
łazienki dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Zaprojektowana jest 
winda z podjazdem z zewnątrz. Rodzice dzieci są o tym poinformowani. Od 
września mają funkcjonować cztery oddziały, zajęcia dla dwóch pozosta-
łych mają rozpocząć się później. Miejmy nadzieję, że remont zostanie za-
kończony do końca sierpnia br. Do grup integracyjnych będą przyjmowane 
dzieci z terenu miasta i gminy. Obecnie w Przedszkolu jest sześcioro dzieci 
wymagających specjalnej troski: z Radziszowa, Rzozowa, Ochodzy, Grabia 
i Skawiny.

Nowe wyzwanie stojące przed kadrą pedagogiczną Przedszkola wymaga 
także dokształcania i samokształcenia kadry. Pani Dyrektor i dwie nauczy-
cielki ukończyły kurs oligofrenopedagogiki. Zwiększy się liczba nauczy-
cieli. Nowo zatrudnieni absolwenci wychowania przedszkolnego i wczesno-
szkolnego powinni być także przygotowani w zakresie logopedii i oligo-
frenopedagogiki. Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Rodzicom życzymy 
zrealizowania w terminie projektu rozbudowy Przedszkola oraz pomyślnej 
realizacji ambitnych planów.

Kazimiera Skałuba
Ewa Tarnopolska
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Jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 1  
w Skawinie

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika już za nami. 
Czterdzieste piąte urodziny „Jedynka” obchodziła niezwykle uroczyście, 
ale też hucznie i z rozmachem, jak na tak godną, ale jeszcze nie statecz-

ną jubilatkę przystało. Urodziny stworzyły okazję do spotkań po latach, do 
złożenia podziękowań tym, którzy byli lub nadal są podporami tej instytu-
cji, do pokazania wspaniałych talentów uczniów oraz ogromnych osiągnięć 
szkoły na przestrzeni lat. Okolicznościowa gala z pewnością zachwyciła 
każdego, kto miał szczęście ją zobaczyć i na pewno zadziwiła widzów wy-
sokim poziomem artystycznym. Aż trudno było uwierzyć, oglądając przy-
gotowane przedstawienie, jak niezwykle zdolne mamy w naszym mieście 
dzieci. Ale może zacznijmy od początku i opowiedzmy, jak ten niezwykły 
jubileusz przebiegał.

Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od mszy świętej w kościele 
Miło sierdzia Bożego, którą odprawił osobiście, przybyły wprost ze stolicy 
JE ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz. Jak powszechnie wiadomo, Ksiądz 
Arcybiskup już od lat osiemdziesiątych związany był ze skawińską para-
fi ą, a jako nauczyciel katecheta współpracował również z „Jedynką”. Ksiądz 
Arcybiskup wyznał podczas kazania, że bardzo mile wspomina ten okres, 
dawnych nauczycieli i uczniów. Kilku z nich zresztą rozpoznał w koście-
le i serdecznie pozdrowił, a spotkanie nabrało od razu bardzo osobiste-
go charakteru. Metropolita warszawski w niezwykle prostych, ciepłych 
i mądrych słowach zwrócił się do zgromadzonych, mówiąc przede wszyst-
kim o tym, jaką wartością, ale i trudem zarazem jest dzielenie się wiedzą 
i wychowywanie młodzieży. Jest to praca wymagająca wytrwałości, uporu 
i wiary, gdyż na jej owoce czeka się zwykle bardzo długo, a niestety naj-
częściej zbiera je kto inny. Ksiądz Arcybiskup pomodlił się więc w inten-
cji uczących i pobłogosławił całą szkołę. Dyrektor „Jedynki” mgr Hanna 
Szczerbak osobiście podziękowała dostojnemu gościowi za przybycie 
i odprawienie mszy świętej, wręczając mu piękny bukiet kwiatów. 

Potem było na chwilę dużo mniej uroczyście i wzruszająco, ale za to 
niezwykle wesoło i gwarnie. Z kościoła skawińskimi ulicami ruszył bowiem 
barwny i roześmiany pochód uczniów, rodziców, nauczycieli, dawnych pra-
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cowników szkoły oraz zaproszonych gości do Hali Widowiskowo-Sporto-
wej, gdzie miała mieć miejsce kolejna część imprezy. Na czele pochodu, 
oprócz pocztu sztandarowego, szedł dawny nauczyciel szkoły, pan Lech 
Grela, razem ze swoją kapelą ludową, która przygrywała radośnie i z za-
pałem maszerującym. Nic więc dziwnego, że malowniczy korowód czynił 
duże wrażenie na mieszkańcach naszego miasta. 

A na hali trwały już ostatnie gorączkowe przygotowania do mających się 
odbyć uroczystości. Przepięknie udekorowana, elegancka scena Hali Wido-
wiskowo-Sportowej stanowiła doskonałą oprawę dla całej gali. W korytarzu 
umieszczono zaś literackie  i plastyczne dzieła uczniów. Dzieci w wierszach 
 opisywały swoją szkołę, a także namalowały portrety wybranych nauczycieli. 
Na przygotowanych stanowiskach można było zakupić uczniowskie prace, a tak-
że pamiątkowe kalendarze ze zdjęciami wszystkich tegorocznych klas, w tym 
także pierwszoklasistów. Stanowili oni chyba najbardziej stremowana grupę 
w tym dniu, gdyż za kilka godzin mieli zostać pasowani na uczniów. Zanim 
jednak do tego doszło, rozpoczęła się część ofi cjalna. 

Dyrektor szkoły pani Hanna Szczerbak powitała serdecznie wszystkie oso-
bistości, które zasiadły na honorowych miejscach. Uroczystość zaszczycili 
m.in.: poseł na Sejm pan Jacek Krupa, starszy wizytator pani Grażyna Piw-
ko, sekretarz powiatu pan Adam Wójcik, przewodniczący Komisji Edukacji 
Publicznej Rady Powiatu pan Piotr Ćwik, zastępca burmistrza MiG Skawiny 
Stanisław Żak, skarbnik gminy pani Teresa Wątor, kierownik Wydziału Edu-
kacji, Zdrowia i Kultury pan Paweł Kolasa oraz pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy Skawiny. Obecna była również grupa radnych na czele z panem 
wiceprzewodniczącym Jerzym Gurbą, a stronę kościelną reprezentowali 
ks. proboszcz Włodzimierz Łukowicz, ks. kanonik Marian Podgórny oraz 
ks. Roman Zapała. Przybyli również byli dyrektorzy SP 1: pan Roman Ficek, 
pan Marek Wrzoszczyk oraz pani Helena Grabowska. W honorowej „loży” 
zasiedli także dyrektorzy większości szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych z naszej gminy oraz sojuszni-
cy i przyjaciele szkoły – Towarzystwo Przyjaciół Skawiny na czele z panem 
Wacławem Skokoniem i panią Ewą Tarnopolską. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że dzięki inicjatywie dyrektora Franasa 
została nawiązana współpraca z Zakładem Produkcji Elementów Budow-
lanych – dzisiejszym PREFABET-em, który przez wiele lat sprawował nad 
szkołą funkcję zakładu opiekuńczego. Osobą współpracującą z dyrektorem 
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był przewodniczący Rady Zakładowej pan Janusz Tarnopolski. Natomiast 
pan Wacław Skokoń w sposób szczególny przez wiele lat był związany ze 
szkołą, gdyż przez lata 60. i 70. opiekował się nią i pomagał w realizacji 
wielu projektów. 

Sala hali wypełniona była po brzegi, gdyż pojawili się nawet przedstawi-
ciele służb mundurowych, mediów, ZNP, sponsorzy, emerytowani nauczy-
ciele, absolwenci szkoły. Pani Dyrektor podziękowała imiennie każdemu 
ze specjalnych gości za przybycie, a następnie wręczyła kwiaty swoim po-
przednikom, dawnym dyrektorom szkoły. 

Nadszedł też czas na przyznanie prestiżowego wyróżnienia – tytułu Ho-
norowego Przyjaciela Szkoły osobom, które swoją pracą, bezinteresownym 
zaangażowaniem przyczyniały się do rozwoju i podniesienia rangi placówki, 
wspierały ją i zawsze jej pomagały. W tym roku ten zaszczytny tytuł, wraz 
z pamiątkową statuetką, przypadł pani prezes Banku Spółdzielczego w Ska-
winie – Kazimierze Stochel oraz panu posłowi Jackowi Krupie. 

Pani dyrektor Hanna Szczerbak nagrodziła również swoich nauczycieli, 
którzy ciężką pracą osiągnęli znakomite wyniki w nauczaniu lub wdrożyli 
nowatorskie metody nauczania i wychowania. W tym znaczącym dla szkoły 
roku Nagród Dyrektora Szkoły było wybitnie dużo. Otrzymali je: pani Mo-
nika Cichowlas, pani Bogusława Cora, pani Anna Jakubowska, pani Jolanta 
Karczmarska, pani Barbara Łopata, pani Joanna Roszkowska, pani Marzena 
Styrylska, pani Agnieszka Zdeb. Specjalne Nagrody Dyrektora Szkoły trafi -
ły natomiast do pani Danuty Guni, pani Danuty Sieprawskiej i pani Grażyny 
Stażyk. 

 Ale to nie był koniec przyznawania nagród. Prezes krakowskiego od-
działu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pan Roman Ficek, w dowód uznania 
wręczył pani dyrektor Hannie Szczerbak medal imienia Henryka Jordana, 
a paniom Oldze Biedrawie, Danucie Sieprawskiej i Danucie Wołek odznaki 
„Przyjaciela Dziecka”. 

Po tych ogromnych przeżyciach przyszedł czas na następne mocne do-
znania. Pani Grażyna Stażyk zaprezentowała prezentację multimedialną, 
która szczególnie musiała wzruszyć byłych pracowników szkoły oraz jej 
absolwentów, gdyż przedstawiała dawne dzieje szkoły, od jej początków aż 
po dzisiejsze czasy. W prezentacji wykorzystano archiwalne fotografi e, uka-
zano wspaniałe osiągnięcia uczniów i nauczycieli na przestrzeni lat, a także 
przedstawiono ambitne plany „Jedynki” na przyszłość. Nie jest tajemnicą, 
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że szkoła potrzebuje większej, nowoczesnej sali gimnastycznej. I w budowie 
takiej sali władze samorządowe obiecały pomóc. Uroczystość jubileuszowa 
stanowiła więc doskonałą okazję, żeby przedstawicielom Samorządu z góry 
za zadeklarowaną pomoc podziękować. Teraz pozostaje jedynie cierpliwie 
czekać na realizację projektu. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości, na który wszyscy czekali, było 
ślubowanie klas pierwszych. Pierwszaki zaprezentowały się wspaniale 
w swoich nowych, granatowych mundurkach, białych koszulach i bordo-
wych biretach. Ogromnie przejęte i stremowane, z wielką powagą obieca-
ły być dobrymi Polakami, sumiennymi uczniami, dbać o dobre imię klasy 
i szkoły. Trudno powiedzieć, kto tę uroczystość przeżywał mocniej: ucznio-
wie czy obserwujący ich z widowni dumni rodzice. 

Ostatnia część, artystyczna, zachwyciła wysokim poziomem wykonania 
młodych artystów. Zaprezentowano świetne przedstawienie według scena-
riusza pani Danuty Guni. Przeniosło ono widzów w przeszłość, w barwne 
lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte, dzięki pięknie wyśpiewanym klasycz-
nym przebojom z tamtego okresu, znakomitym układom choreografi cznym 
oraz stworzonym przez panią Paulinę Traczyk bajecznym kostiumom tan-
cerzy. 



Publiczność była pod wielkim wrażeniem całego, jakże ambitnego i do-
pracowanego nawet w najdrobniejszym szczególe widowiska. „Widowisko” 
to nie nazbyt wielkie słowo w tym wypadku, mimo że odnosi się do szkolnej 
przecież uroczystości. Nic dziwnego, że po gali jej nieco już zmęczeni twór-
cy, nauczyciele wraz zaproszonymi gośćmi i emerytowanymi kolegami udali 
się do szkoły, by tam świętować. Wspomnieniom i pogawędkom nie było 
końca, ale także wspaniałej i hucznej zabawie, ponieważ cały czas przygry-
wał biesiadnikom niezmordowany pan Lech Grela z cała swą ekipą. 

I tak zakończyły się obchody czterdziestopięciolecia istnienia Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Skawinie. Ale już teraz na następny jubileusz wszyst-
kich sympatyków „Jedynki” serdecznie zapraszamy. 

Joanna Nowakowska
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Noworoczne spotkania opłatkowe
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

i Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”

Do ugruntowanej już tradycji należą styczniowe spotkania opłatko-
we Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Tym razem ze względu na re-
mont „Sokoła” 18 stycznia br. spotkaliśmy się w sali restauracyjnej 

w „Dworku Skawińskim”. Świąteczny wystrój, uroczy klimat i miła obsługa 
dodały splendoru naszemu spotkaniu. W tak radosnym dniu zaszczycili nas 
swoją obecnością: burmistrz p. Adam Najder; ks. prałat Edward Ćmiel, dzie-
kan dekanatu skawińskiego i równocześnie proboszcz parafi i pw. św. Ap. 
Szymona i Judy Tadeusza; prezes Spółdzielni Mieszkaniowej p. Bogdan Wi-
cher; dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie p. Michał Grzesz-
czuk; prezes Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” i wiceprezes Małopolskiego 
Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, a zarazem zastępca dyrekto-
ra Centrum Kultury i Sportu p. Janusz Bierówka, dyrektorzy skawińskich 
szkół: p. Hanna Szczerbak, p. Elżbieta Gutierrez, p. Marek Marzec, oraz 
członkowie Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej p. Kazimierz Mali-
nowski i p. Bolesław Sikora. Uroczyste spotkanie rozpoczął prezes Zarządu 
TPS Stanisław Pac. Po przywitaniu zaproszonych gości uczestnicy spotkania 
opłatkowego uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego długoletniego prezesa 
Zarządu TPS p. Stanisława Chmielka. Następnie głos zabrali: p. Adam Naj-
der, ks. Edward Ćmiel i p. Bogdan Wicher, którzy w swoich wypowiedziach 
złożyli obecnym noworoczne życzenia. Ksiądz prałat pobłogosławił opłatki 
rozłożone na stołach, którymi goście i członkowie TPS połamali się, składa-
jąc sobie nawzajem życzenia. Oprawę muzyczną spotkania zapewnili nam 
państwo Anna i Andrzej Boberowie, którzy śpiewali kolędy i pastorałki, za-
chęcając innych do wspólnego kolędowania poprzez wyświetlanie na dużym 
ekranie tekstów śpiewanych kolęd i pastorałek. Wśród śpiewanych kolęd 
była także Kolęda dla nieobecnych, śpiewana z myślą o zmarłych członkach 
TPS, a szczególnie o byłym prezesie p. Stanisławie Chmielku. W czasie spo-
tkania przygrywała nam też kapela „Krzoki Bis” pod batutą p. Lecha Greli. 
W niepełnym składzie kapeli grali uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. 
Jana Pawła II: Paweł Odziomek i Piotr Oprych. W drugiej części spotkania 
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mieliśmy możliwość wysłuchania kilku wierszy świąteczno-noworocznych 
prezentowanych przez ich autorkę p. Kazimierę Skałubę, w których były 
zawarte m.in. życzenia dla miasta i jego mieszkańców. 

Oto fragment jednego z nich:

A w naszym mieście w roku całym
Niech zdrowie, szczęście zawsze gości.
Łamiąc się dziś opłatkiem białym 
życzmy na co dzień pomyślności.
Niech nasze domy będą bogatsze
w ciepło rodzinne i uśmiech dzieci.
Wiara, nadzieja niech nas prowadzi
Tam, gdzie betlejemska gwiazda świeci.

Bardzo miłą niespodzianką było zasponsorowanie przez państwa Annę, 
Adama i Karola Styrylskich poczęstunku w postaci „stołu szwedzkiego”, za 
co serdecznie im dziękujemy.

Bogato zastawiony stół smacznymi, różnorodnymi przystawkami i dese-
rami, a przy tym pięknie udekorowany, był ucztą dla oczu i ciała.

Serdecznie dziękujemy państwu Annie i Andrzejowi Boberom, p. Lecho-
wi Greli i jego zespołowi, gościom i Członkom TPS za miłe, wspólne spo-
tkanie. Oby spełniły się życzenia składane sobie wzajemnie w czasie łamania 
się opłatkiem oraz życzenia dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.

*
23 I 2009 r. byliśmy gośćmi na spotkaniu opłatkowym organizowanym 

przez Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” W tej uroczystości wzięły udział 
Kazimiera Skałuba i Elżbieta Panek. Na spotkaniu obecni byli m.in. goście: 
zastępca burmistrza p. Stanisław Żak i prezes Podkrakowsiej Izby Gospo-
darczej p. Andrzej Tutajewski. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia 
p. Janusz Bierówka.

Po rozpoczęciu spotkania uczniowie ze Szkoly Podstawowej w Radzi-
szowie przedstawili jasełka. Ks. proboszcz parafi i Radziszów Stanisław Ka-
mionka złożył wszystkim noworoczne życzenia, a następnie pobłogosławił 
opłatki i rozpoczęło się indywidualne łamanie opłatkiem i składanie życzeń. 
Nasze koleżanki złożyły w imieniu Zarządu TPS wierszowane życzenia 
nowo roczne autorstwa K. Skałuby: 
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Na ten Nowy Rok

Przyszłyśmy dziś po kolędzie
Wiedząc, że tu miło będzie
Na ten Nowy Rok.
Przybyłyśmy ze Skawiny
Jak do bliskiej nam rodziny
Na ten Nowy Rok.
Życzymy Wam pomyślności,
zdrowia, szczęścia i radości
Na ten Nowy Rok.
Konkurencją nie będziemy,
współpracować z Wami chcemy
Na ten Nowy Rok.
Niech rozkwita „Nasz Radziszów”
I niech o Nim w świecie słyszą
Na ten Nowy Rok. 

Atmosfera spotkania była bardzo ciepła i miła. Prezes Stowarzyszenia 
„Nasz Radziszów” przedstawił wyniki konkursu na najładniej oświetlone 
w okresie świątecznym posesje i wręczył właścicielom tych posesji nagrody 
i wyróżnienia, przy ogólnym aplauzie. Jest to z pewnością godna naślado-
wania forma zachęty do zaakcentowania świątecznej atmosfery oraz troski 
o estetyczny wygląd otoczenia domów mieszkańców Radziszowa.

Nasze koleżanki wpisały w imieniu Zarządu TPS wierszowane życze-
nia do księgi pamiątkowej Stowarzyszenia. Spotkanie było bardzo udane 
i z pewnością będzie służyło dalszej owocnej współpracy TPS ze Stowarzy-
szeniem „Nasz Radziszów”.

                          
*

24 I 2009 r. odbyło się w Krakowie opłatkowe spotkanie Małopolskie-
go Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. Jak co roku otrzymaliśmy 
zaproszenie. W spotkaniu uczestniczyły: Anna Kudela, Halina Lech i Kazi-
miera Skałuba.

Tradycyjnie zebraliśmy się w Kościele oo. Karmelitów na Piasku przy 
ul. Karmelickiej 19, gdzie uczestniczyliśmy we mszy świętej odprawianej 
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w intencji członków stowarzyszeń re-
gionalnych i ich rodzin, pod przewod-
nictwem ks. Władysława Pilarczyka 
– Prezesa MZRTK. Podczas mszy świętej 
śpiewał chór „Milenium” Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemii Trzebińskiej „COR”, 
który w tym roku będzie obchodził ju-
bileusz 10-lecia. Słuchaliśmy pięknych 
kolęd w jego wykonaniu pod kierownic-
twem artystycznym p. Wasyla Stefaniuka. 
Ten sam chór uświetnił naszą uroczystość 
27 stycznia dwa lata temu.

Po mszy świętej przeszliśmy do Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Rajskiej 1, gdzie powitała nas pani 
gospodarz obiektu Anna Wiśniewska. 
Ks. W. Pilarczyk rozpoczął i prowadził 
spotkanie. Obecni byli członkowie Zarządu Małopolskiego Związku RTK, 
m.in. Stanisław Klich, Janusz Bierówka, Jadwiga Duda i Ewa Skrobiszew-
ska – pracownik działu regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, 
członek Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP Eugeniusz 
Skoczeń, dr Edward Chudziński – naczelny redaktor rocznika „Małopolska. 
Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, sekretarz redakcji – dr Sylwe-
ster Dziki i przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych z Małopolski.

Minutą ciszy uczciliśmy pamięć członków towarzystw regionalnych, 
którzy odeszli do wieczności w 2008 r., w tym także imiennie wymienionego 
Stanisława Chmielka. Życzenia noworoczne dla wszystkich członków sto-
warzyszeń złożyli m.in. ks. W. Pilarczyk, p. dyr A. Wiśniewska, p. dr E. Chu-
dziński i p. E. Skoczeń.

Następnie rozpoczęło się indywidualne wzajemne składanie życzeń i ła-
manie się opłatkiem. W tym czasie chór „Milenium” śpiewał kolędy, a na 
końcu piękną pieśń Kwiaty polskie.

Przy słodkim poczęstunku prowadzono rozmowy towarzyskie i orga-
nizacyjne. Dr E. Chudziński mówił o wydanym właśnie jubileuszowym X 
tomie „Małopolski”. Pan S. Klich – redaktor informatora „Regionalista Ma-
łopolski” mówił m.in. o kłopotach fi nansowych związanych z jego wyda-

Ks. W. Pilarczyk i dr K. Skałuba



waniem. Osoby prywatne 
już od kilku lat partycy-
pują fi nansowo w wyda-
waniu tego informatora. 
Powstała propozycja, aby 
powrócić do przesyłania 
na ten cel kwot – zależnie 
od możliwości – przez po-
szczególne stowarzyszenia 
regionalne.

Otrzymaliśmy dla TPS 
nr 8 informatora „Regio-
nalista Małopolski” oraz 

tom X „Małopolski” z dedykacją red. naczelnego dr. E. Chudzińskiego. 
Przekazaliśmy uczestnikom spotkania egzemplarze naszego informatora-

nr 63 i 64 (32 egzemplarze łącznie). Zamierzamy przygotować jako Zarząd 
TPS – do nr. 9. „Regionalisty...” – wspomnienia o śp. S. Chmielku.

Szkoda, że styczniowe spotkania są jedynymi takimi spotkaniami regio-
nalistów małopolskich. Pozostaje częstsze podtrzymywanie kontaktów z za-
przyjaźnionymi stowarzyszeniami regionalnymi dla obopólnych korzyści.

W numerze 8. „Regionalisty...” zamieszczone są życzenia Zarządu Mało-
polskiego Związku RTK dla Regionalistów:

Na Nowy Rok 2009 życzenia: zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności 
w działalności społecznej, satysfakcji i właściwego zrozumienia w swoich 
„małych ojczyznach” – środowiskach, wszystkim Regionalistom z Małopol-
ski składa Zarząd Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultu-
ry w Krakowie. 

Życzenia podpisał Przewodniczący MZ RTK – ks. W. Pilarczyk.
Tą drogą przekazujemy je członkom TPS; oby się spełniły.

Halina Lech
Kazimiera Skałuba

Halina Lech i Eugeniusz Skoczeń
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Konkursowe zmagania w Jurczycach

Zaroiło się pod jurczyckim dworem we wtorkowy poranek 21 kwietnia 
2009 roku. Na placyk koło Hallerówki podjeżdżały samochody, z któ-
rych wyskakiwali odświętnie ubrani uczniowie i uczennice starszych 

klas szkół podstawowych z naszej gminy oraz ich opiekunowie – nauczy-
ciele. To uczestnicy XI edycji konkursu historycznego pt. „Generał Józef 
Haller i Błękitna Armia”. Już jedenasta edycja! Pierwsi uczestnicy konkursu, 
wówczas uczniowie szkoły ośmioklasowej, są już ludźmi dorosłymi, sporo 
po dwudziestce! Jeszcze trochę, a wśród rywalizujących ze sobą ekip zoba-
czymy ich dzieci…

Jak zwykle duszą imprezy byli państwo Teresa Szczygieł i Leszek Krup-
nik, ale w opiekę nad przybyłymi i czuwanie nad całością zaangażowało się 
wielu ludzi dobrej woli, których w Jurczycach nigdy nie brakuje. Organiza-
torzy konkursu zachowują jego stały schemat (część pisemna i ustna), ale 
starają się wprowadzać co roku coraz to nowe, pomysłowe zadania, sku-
tecznie zapobiegając nudzie i rutynie. Wkładają w tę imprezę coś więcej niż 
samą wiedzę – serce. To jest zapewne źródło i rękojmia ich sukcesów.

W konkursowe szranki stanęło siedem drużyn. Ósma była zgłoszona, ale 
nie przyjechała.

A oto uczestnicy tegorocznych zmagań:
– SP Jaśkowice: Sylwia Baran, Maciej Czubaj, Dominik Pasierbek
– Zespół z Jurczyc: Wiktoria Zielińska, Jacek Balon, Andrzej Zapałowicz
– SP Radziszów: Bartosz Białas, Grzegorz Sroka, Magdalena Zapała
– SP Rzozów: Karol Gruca, Tomasz Jędrzejewski, Marek Wrzoszczyk
– SP nr 1 Skawina: Natalia Lelek, Patryk Grabda, Jakub Kozłowski
– SP Wielkie Drogi: Faustyna Topolska, Marcelina Zawada, Jan Ciesielczyk
– SP Zelczyna: Marta Lelek, Wojciech Franczuk, Kamil Baczyński.

Warto zapamiętać te nazwiska – na pewno usłyszymy jeszcze o niejed-
nym sukcesie ich właścicieli.

Spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Halle-
ra i Hallerczyków p. Leszek Krupnik, witając zebranych i prosząc o uczcze-
nie pamięci długoletniego przewodniczącego TPS, śp. Stanisława Chmielka, 
który przed laty zainicjował współpracę obu Towarzystw i jako gość uczest-
niczył w pierwszych edycjach konkursu. Jurczyckie Towarzystwo często 
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korzystało z prywatnych zbiorów Zmarłego, a przede wszystkim – z Jego 
ogromnej wiedzy o regionie. O tym wszystkim opowiedział p. Krupnik za-
wodnikom, bo im samym nie było dane zetknąć się osobiście z p. Chmiel-
kiem – są po prostu za młodzi. Wystąpienie pana Leszka trafi ło im do prze-
konania, bo tradycyjna minuta ciszy była prawdziwie cicha i pełna powagi.

Potem przedstawiły się drużyny i powołano jury. Tworzyli je państwo: 
Leszek Krupnik, Marian Strzeboński, Ewa Kozłowska i Teresa Szczygieł, 
prowadząca imprezę. Ona też omówiła zasady konkursu. Jego pierwsza 
część miała charakter zespołowej pracy pisemnej, składającej się z czte-
rech etapów: rozwiązywano krzyżówkę, wypełniano luki w podanym tek-
ście i rozpoznawano części umundurowania oraz uzbrojenia szeregowego 
żołnierza Błękitnej Armii. Każdy zespół otrzymał wizerunek szeregowca 
w pełnym rynsztunku, którego elementy należało podpisać. Nie było to ła-
twe zadanie, oj, nie było, ale za to jakie ciekawe! Tylko jeden zespół wyko-
nał je bezbłędnie. Równie trudne było ostatnie polecenie: na podaną mapkę 
należało nanieść symbole ruchów i działań Błękitnej Armii. Zadanie godne 
maturzystów! Oczywiście wszystkie potrzebne dane znajdowały się w poda-
nych źródłach, ale co innego znać sprawę teoretycznie, a co innego przenieść 
tę wiedzę na mapę! To zadanie miało szczególny walor kształcący.

W przerwie ekipy i ich opiekunowie mogli zobaczyć stary park przy dwo-
rze w pełni wiosennej krasy. Miło było pospacerować zadbanymi alejkami, 
postać nad stawem, wygrzać się w słonku pod bezchmurnym niebem. Miej-
sce jest urokliwe, a i ciepło się przydało, bo szczerze mówiąc, przy wszyst-
kich swych zaletach Hallerówka jest zimna. Trzeba z uznaniem podkreślić, 
że właściciele posesji zezwalają obcym na takie przechadzki pod warunkiem 
wcześniejszego zgłoszenia ich. Dziękujemy państwu Krawczykom za życz-
liwość wobec zainteresowanych tradycją rodu Hallerów!

W drugiej, ustnej części konkursu uczestnicy losowali pytania ustne za 
jeden, dwa lub trzy punkty. Po podliczeniu wyników okazało się, że nie-
kwestionowanym zwycięzcą został zespół z Jurczyc. Łatwo sobie wyobra-
zić radość triumfatorów i ich kibiców! Jurczycanie zawsze lokowali się na 
czołowych miejscach, ale po raz pierwszy wygrali, i to w wielkim stylu! 
Natomiast potem zaczęły się schody: Zespoły z Wielkich Dróg i Zelczyny 
zdobyły po 40 punktów, a tylko o jeden punkt mniej miały dzieci z Rzozowa. 
Zarządzono więc dogrywkę, w wyniku której na drugim miejscu uplasował 
się zespół z Wielkich Dróg, na trzecim – rzozowianie, a czwarte zajęła ekipa 
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z Zelczyny. Sam fakt, że dogrywka była potrzebna, świadczy dobitnie o wy-
równanym poziomie czołówki oraz o sile rywalizacji. We wszelkich zawo-
dach potrzebny jest też bodaj łut szczęścia – było nam żal tych, którym go 
zabrakło. Wielokrotnie pisaliśmy, że w takich konkursach nie wszyscy mogą 
zająć najwyższe miejsca, ale też nie ma w nich przegranych. Wszyscy po-
głębiają swą wiedzę, uczą się opanowywać tremę, ładnie i bez zawiści rywa-
lizować ze sobą, no i zdobywają liczne nowe doświadczenia. A jeśli czasem 
efekt końcowy nie odpowiada ambicjom i wkładowi pracy – trudno, w życiu 
tak bywa. Trzeba przełknąć zawód i z całym zasobem nowych umiejętności 
podjąć nowe wyzwanie. A zatem – powodzenia w następnych konkursach!

Anna Kudela

Uwaga, Czytelnicy!
W sobotę 6 czerwca w Jurczycach odbędzie się wielka uroczystość: To-

warzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków otrzyma wierną 
kopię sztandaru Błękitnej Armii. Został on ufundowany w 1918 roku przez 
papieża Benedykta XV. W długiej, bo liczącej prawie 2000 lat historii Ko-
ścioła był to jedyny wypadek ufundowania przez Ojca Świętego sztanda-
ru dla jakiejkolwiek armii czy też jednostki. Oryginał, ocalały z licznych 
dziejowych burz, znajduje się w Warszawie w Muzeum Wojska Polskiego. 
Na marginesie przypomnijmy, że różne miasta francuskie fundowały sztan-
dary poszczególnym dywizjom polskim. Najsłynniejszy z nich należał do 
bajończyków. Zaprojektowany został przez Xawerego Dunikowskiego. 
Ma on 37 przestrzelin! Ten, który został podarowany przez Ojca Świętego, 
stanowił własność i godło całej Błękitnej Armii. Widnieje na nim na czer-
wonym tle Biały Orzeł w koronie ze złotym krzyżem na piersi. Od ramion 
krzyża rozchodzą się promienie. Zgodnie z tradycją korona, dziób i szpony 
królewskiego ptaka są również złote. Na drugiej stronie sztandaru znajduje 
się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej.

Wierna kopia oryginału zostanie poświęcona 19 maja o 18:30 na Jasnej 
Górze, a aktu tego dokona o. Eustachy Rakoczy, ks. kapelan organizacji nie-
podległościowych. W pierwszą sobotę czerwca (6 VI) uroczystości zaczną 
się o godzinie 11:00 mszą św. przy polowym ołtarzu hallerowskim. Prze-
kazującym sztandar będzie Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej, 
p. Bogdan Klich. Pozostała część uroczystości nastąpi w siedzibie Towarzy-
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stwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Z tej okazji staraniem 
Ojców Miasta porządnie wyremontowano dawną szkołę, ufundowaną przez 
siostry Hallerówny, a teraz mieszczącą izbę pamięci. Spodziewany jest przy-
jazd licznych Gości.

Gospodarze imprezy serdecznie zapraszają mieszkańców Miasta i Gmi-
ny, a zwłaszcza młodzież. Szóstego czerwca spotkajmy się w Jurczycach!

Anna Kudela
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Nasze sprawy

15–31 grudnia 2008
Druga połowa grudnia, jak zawsze, upłynęła pod znakiem nadchodzących 
świąt. Odczuwało się to w naszych domach, sklepach i na placach targo-
wych, ale także w naszym życiu zbiorowym. W szkołach i w zakładach 
pracy składano sobie życzenia. Na nowym parkingu koło parku, przy ul. 
Żwirki i Wigury, pojawiły się stoiska kiermaszowe. To chyba całkiem do-
bry pomysł; oby się utrzymał! Być może kiermasz zasługiwał na większe 
zainteresowanie niż to, z jakim się spotkał, ale w przyszłym roku na pewno 
będzie lepiej.

Na tym samym placu w przedświąteczną niedzielę odbyło się miejskie 
spotkanie opłatkowe. Było jak zawsze bardzo miło i serdecznie, ale… no 
właśnie, jest drobne „ale”. Nie czuliśmy się tak dobrze jak u stóp ratuszo-
wej wieży. Nasz park jest piękny, ale na parkingu trochę przyciasno. Nie 
da się ustawić namiotów w amfi ladzie, tak by można coś przekąsić, widząc 
równocześnie estradę i uczestnicząc w pełni w spotkaniu. Masz, człowieku, 
do wyboru: albo pyszności, którymi cię raczą najwięksi mistrzowie patelni, 
albo strawa dla ducha. W rynku mieliśmy i jedno, i drugie!

Niemniej nasze miejskie opłatki stały się już cząstką naszego życia, tym, 
co nas zbliża i wyzwala najlepsze uczucia. Niech tak zostanie!

Styczeń 2009
Przez prawie cały styczeń duch Bożego Narodzenia unosił się nad Ska-

winą: z dwunastu odnotowanych przez nas spotkań, w których uczestniczyli 
członkowie Zarządu TPS aż osiem wiązało się z tym cudownym okresem. To 
dobrze, bardzo dobrze – przynajmniej jest jakaś przeciwwaga dla krzykliwej 
i dość prymitywnej akcji reklamiarskiej listopadowo-grudniowej. W stycz-
niu szał zakupów opada, jest czas i na radość, i na skupienie, i na odrobinę 
życzliwości wobec bliźnich: bodaj tyle, by szczerze, od serca powiedzieć: 
„Człowieku, dobrze Ci życzę”.

7 stycznia
W starym lokalu PTTK, sąsiadującym z naszą siedzibą, spotkali się nasi tu-
ryści zrzeszeni w tej organizacji, by złożyć sobie życzenia, wspólnie po-
kolędować, słowem – razem wkroczyć w Nowy Rok. Przy ciasteczkach 
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i herbatce lub kawie – co kto wolał – szybko mijał czas. Przewodniczący 
PTTK, p. Sławek Sroka, który słynie z pięknej gry na akordeonie, wygrywał 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki, uczestnicy śpiewali, słowem – było jak 
w prawdziwej rodzinie.

9 stycznia
Na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr 3 placówkę tę odwiedziła Anna Ku-
dela, by porozmawiać z dziećmi o tradycjach świątecznych i noworocznych 
oraz o zabawach karnawałowych. Temat był na czasie, bo właśnie tego sa-
mego dnia przed południem przedszkolaki bawiły się na balu przebierań-
ców. Niektóre z nich pozostały do końca dnia w swych kostiumach, inne się 
przebrały w swe zwykłe ciuszki, a ich balowe kreacje zdobiły szatnię. Jak 
się okazało, dzieciaki znają bardzo dużo świątecznych zwyczajów i chętnie 
o nich rozmawiają. Rośnie nam pokolenie prawdziwych mądralińskich!

15 stycznia
Późnym wieczorem umarł nasz drogi Kolega, nieodżałowany prezes TPS, 
Stanisław Chmielek. Piszemy o Nim wewnątrz numeru.

16 Stycznia
W Pozowicach bardzo uroczyście otwarto fi lię naszej Biblioteki Publicznej. 
Pomieszczenia biblioteczne po solidnym remoncie cieszą oko estetyką i funk-
cjonalnością; dobrze wyposażona sala komputerowa będzie przyciągać mło-
dzież. W uroczystościach oprócz mieszkańców Pozowic wzięło udział wielu 
gości. Zarząd TPS reprezentowały panie Halina Lech i Ewa Tarnopolska, któ-
re w naszym imieniu życzyły wszystkim Pracownikom Biblioteki Publicznej 
licznych wrażliwych czytelników i wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy. 
Życzenia te zostały wpisane do Księgi Pamiątkowej. Ponadto nasze reprezen-
tantki ofi arowały nowej placówce książki Skawina. Zarys dziejów miasta.

18 stycznia
Główna sala pałacyku „Sokół” w remoncie, więc nasze tegoroczne spotkanie 
opłatkowe odbyło się w „Dworku Skawińskim”. Czekała nas miła niespo-
dzianka: szwedzki stół tak pięknie i obfi cie zastawiony, że czuliśmy się nie-
mal jak u jakichś Radziwiłłów. Była to niespodzianka od naszych Sponso-
rów, państwa Anny, Karola i Adama Styrylskich, fundatorów tych pyszności. 
Oczywiście były kolędy, grane i śpiewane przez p. Lecha Grelę i jego mały 
zespół oraz przez p. Andrzeja i Annę Boberów. Jedynym cieniem na tym 
uroczym spotkaniu położyła się myśl o odejściu śp. Stanisława Chmielka.
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19 stycznia
Dzieciaki z IV i V grupy Przedszkola Samorządowego nr 5 zaprosiły nas 
na przygotowane przez siebie jasełka. Spektakl odbył się w sali teatralnej 
kościoła pw. Miłosierdzia Bożego. Piękny scenariusz, efektowne stroje, ale 
przede wszystkim mali aktorzy – olśnili publiczność. Sala dosłownie pękała 
w szwach. Relacjonująca to wydarzenie p. Ewa Tarnopolska nie miała dość 
słów uznania dla twórców przedstawienia.

20 stycznia
Flaga zawieszona na ratuszu powiewała żałobnymi wstęgami. Z wypełnio-
nego po brzegi starego kościoła dochodziły dźwięki muzyki i piękne, stare, 
pożegnalne pieśni. Nad trumną Stasia Chmielka pochylił się sztandar miej-
ski. Skawina uroczyście i z głębokim bólem żegnała swego Wiernego Syna. 
Mówił o Nim pan Burmistrz i oczywiście żegnał Go nasz zarząd. To było 
naprawdę bolesne rozstanie.

Tego samego dnia Środowiskowy Dom Samopomocy wystawił jasełka za-
tytułowane Opowieści wigilijne wg tekstu ks. Mieczysława Malińskiego. 
Spektakl miał miejsce w kinie „Piast”. Aktorami byli wszyscy uczestnicy za-
jęć terapeutycznych i wszyscy świetnie odegrali swoje role, o czym poinfor-
mowały nas obecne na widowni panie Czesława Kopeć i Ewa Tarnopolska.

22 stycznia
O tym, jak w Przedszkolu nr 2 świętowano Dzień Babci i Dzień Dziadka, 
piszemy szerzej w niniejszym numerze Informatora.

23 stycznia
Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia na opłatek do Stowarzyszenia 
„Nasz Radziszów”. Także tę relację znajdą Czytelnicy wewnątrz numeru.

24 stycznia
To samo dotyczy udziału w opłatkowym spotkaniu naszych przedstawi cieli 
z Zarządem Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury 
w Krakowie.

25 stycznia
Ostatnim w tym roku poświątecznym spotkaniem był opłatek Skawińskiego 
Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Udział naszego zarządu w tym spotkaniu 
był liczny: Halina Lech, Jan Liskiewicz, Wacław Skokoń i Sławomir Sroka; 
wszyscy oni są też członkami Stowarzyszenia.
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28 stycznia
W Sali teatralnej kościoła pw. Miłosierdzia Bożego uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika wystawili jasełka. Ten piękny spek-
takl był ostatnią imprezą, zamykającą nasze świętowanie Narodzin Pana.

Luty 2009
18 lutego
Urząd Miasta zorganizował spotkanie dotyczące współpracy władz miej-
skich z organizacjami pożytku publicznego. Nasze Towarzystwo również 
było zaproszone; reprezentowali nas szefowie Zarządu, panowie prezes Sta-
nisław Pac oraz wiceprezesi Zdzisław i Jan Liskiewiczowie.

24 lutego
W siedzibie Radia Kraków odbyła się konferencja pt. „Promocja Małopol-
ski przez marki regionu”. Ten dość niejasny tytuł oznaczał oczywiście pro-
dukty regionalne. Organizatorami byli poseł do Parlamentu Europejskiego 
dr Czesław Sikorski, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Małopol-
ska Organizacja Turystyczna, a patronat honorowy objął sam p. Marszałek 
Województwa Małopolskiego Marek Nawara. Obradom przysłuchiwały się 
nasze koleżanki: Czesława Kopeć, Halina Lech i Kazimiera Skałuba.

Marzec 2009
4 marca
W kawiarni pałacyku „Sokół” odbyło się robocze spotkanie regionalistów 
krakowskich, organizujących sesję poświęconą naszemu regionowi we 
wrześniu br. Sesja ma mieć charakter naukowy i wezmą w niej udział pra-
cownicy krakowskich wyższych uczelni, ale zaproszono i nas do czynnego 
udziału w niej. Ma ona być związana z otwarciem wystawy poświęconej 
Skawinie w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. To będzie bardzo 
ważne wydarzenie.

6 marca
Klasa I e z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych zwiedzała naszą stałą 
wystawę, oprowadzana przez p. Zdzisława Liskiewicza.

12 marca
To było prawdziwe święto skawińskiej oświaty: Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Stanisława Wyspiańskiego otrzymała salę gimnastyczną! W uroczysto-
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ści otwarcia nowego obiektu uczestniczyli panowie Wacław Skokoń i Jan 
Liskiewicz.

15 marca
Dziś zmarł pierwszy prezes TPS, Jan Gajniak. To był okrutny cios dla nasze-
go Towarzystwa. (patrz: „Ci, którzy odeszli”)

18 marca
W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie mającej 
powstać Encyklopedii Skawiny. Redakcją całości zajmuje się dyr. Biblioteki 
Miejskiej p. Grzeszczuk. Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyli pp. Sta-
nisław Pac i Zdzisław Liskiewicz.

20 marca
Kol. Zdzisław Liskiewicz oprowadzał po naszej wystawie uczniów kl. III a 
z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych.

21 marca
Nasza p. sekretarz Halina Lech wzięła udział w siedmiogodzinnym szkole-
niu na temat procedur pozyskiwania środków unijnych. Szkolenie odbyło się 
w „Dworku Skawińskim”.

26 marca
W Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych odbył się IX Powiatowy Tur-
niej Wiedzy o Europie. Zmagania uczestników obserwował z naszej strony 
p. Stanisław Pac.

Kwiecień 2009
6 kwietnia
Odwiedziła nas kolejna grupa młodzieży, oprowadzana po wystawie przez 
p. Zdzisława Liskiewicza.

21 kwietnia
W Jurczycach odbyła się XI edycja konkursu hallerowskiego, o którym pi-
szemy szerzej wewnątrz numeru. Obserwowaliśmy konkurs jako goście; 
w imieniu Zarządu Kazimiera Skałuba gratulowała uczestnikom rozległej 
wiedzy, zachęcała do jej dalszego pogłębiania oraz do wierności wobec wiel-
kich tradycji.
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23 kwietnia
Dwie grupy dzieciaków z zelczyńskiej Szkoły Podstawowej im. Walere-
go Goetla wraz z Paniami Wychowawczyniami zwiedzały naszą wystawę. 
Podczas gdy jedna grupa oglądała nasze skarby, druga w Bibliotece Miej-
skiej zgłębiała tajniki korzystania z różnych katalogów. Potem grupy się za-
mieniły. Podobał nam się ten pomysł organizatorów: wykorzystano czas do 
maksimum, unikając znużenia dzieci monotematycznością. To było, mówiąc 
językiem reklamy: „dwa w jednym”.

24 kwietnia
Na uroczystości pożegnania absolwentów Zespołu Szkół Techniczno-Eko-
nomicznych w Skawinie reprezentowała nasz zarząd kol. Kazimiera Ska-
łuba. W swoim okolicznościowym wystąpieniu złożyła gratulacje i podzię-
kowania dla dyrekcji i pedagogów oraz gratulacje dla absolwentów. Absol-
wentom życzyła m.in. wysokich wyników matur i egzaminów zawodowych, 
tym, którzy chcą studiować – do czego zachęcała – dostania się na wybrane 
studia, a podejmującym pracę – znalezienia takiej, która by ich satysfakcjo-
nowała. Życzyła im pełnej realizacji życiowych planów i tego, aby zawsze 
w życiu umieli wybierać to, co szlachetne, dobre i piękne, oraz aby służyli 
Ojczyźnie.
Podziękowała opiekunom Szkolnego Koła TPS od początku jego istnienia 
za ich zaangażowanie w ten rodzaj działalności wychowawczej, a także koń-
czącym szkołę członkom tego koła w br. Kilku spośród nich zostało uhono-
rowanych nagrodami książkowymi od TPS. [K.S.]

28 kwietnia
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego odbyła się druga 
edycja Konkursu Regionalnego „Skawina – moja mała ojczyzna”. Mottem 
tegorocznej rywalizacji drużyn było zdanie O.W. Holmesa: Dla człowieka, 
podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale 
gniazdo tylko jedno.

Konkurs obejmował dwa etapy. Pierwszy polegał na wypełnieniu testu 
złożonego z 30 pytań. Podczas gdy komisja konkursowa oceniała prace, 
uczestnicy i ich opiekunowie oglądali wystawy, zorganizowane jako impre-
zy towarzyszące: prace dzieci z klas I–III, nadesłane na konkurs plastycz-
ny, którego rozstrzygnięcie nastąpiło równocześnie z ogłoszeniem wyników 
Konkursu Regionalnego (szerzej o nim napiszemy w następnym numerze), 
drzewa genealogiczne sporządzone przez uczniów oraz kroniki rodzinne. To 
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był wspaniały pomysł i świetne wykonanie. Jaka szkoda, że wystawę trze-
ba było rozebrać zaraz po konkursie! Powinno ją zobaczyć jak najwięcej 
i uczniów, i rodziców. Wierzę, że w przyszłym roku uda się powtórzyć tę for-
mę utrwalania tradycji rodzinnej i że wystawa będzie dostępna przynaj mniej 
przez parę dni. Dyrekcjo, Twórcy i Realizatorzy pomysłu, nie pozwólcie, by 
okazał się on meteorem!

W drugim etapie konkursu uczestnicy mieli do pokonania pięć konkuren-
cji. Pierwszą z nich była prezentacja pt. „Patron naszej szkoły”. W tej kate-
gorii zdecydowanie najlepiej zaprezentowała się Wola Radziszowska. Wy-
powiedź o Marii Konopnickiej, ujęta w ramy cytatów, była ciekawa, barwna, 
pięknie wygłoszona. W innych prezentacjach zdarzały się usterki: a to zbyt 
ciche mówienie, a to zbyt szybkie tempo wypowiedzi, to znów nadmier-
ne przeładowanie tematu datami i tytułami, który to nadmiar niepokojąco 
przybliżał prezentację do notki encyklopedycznej. Tym bardziej wydaje się, 
że warto utrzymać i doskonalić tę formę wypowiedzi. Jest ona potrzebna 
i w szkole, i na studiach, i wielu rodzajach pracy.

W konkurencji drugiej uczestnicy rozpoznawali fragmenty legend i opo-
wieści krakowskich na podstawie scenek pantomimicznych. Było to barwne 
i ciekawe zadanie. Nieco trudniejsza okazała się kategoria trzecia, poświę-
cona cechom i rzemiosłom; ten rodzaj słownictwa należy od dawna do ana-
chronizmów, niemniej miłośnicy tradycji powinni go znać, a w materiałach 
źródłowych był dostępny.

Maksymalną ilość punktów uzyskały wszystkie drużyny fi nałowe za 
 puzzle: rozpoznawanie zabytkowych obiektów naszej gminy na podstawie 
odsłoniętych fragmentów obrazu. W ostatnim zadaniu, krzyżówce z hasłem 
do objaśnienia, trudny okazał się wyraz „pasamonik” (Ach, te stare rzemio-
sła! Ale krakowską Basztę Pasamoników chyba warto pamiętać) oraz zdefi -
niowanie hasła „skawiniana”.

W tym roku zdecydowanie zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika, która zdobyła 74 punkty. Na drugim 
miejscu uplasowali się gospodarze, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Kazimierza Wielkiego, a na trzecim – Szkoła Podstawowa im. św Stanisława 
Biskupa w Radziszowie. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.

Nasza relacja była by niepełna, gdybyśmy pominęli trzy ważne elementy: 
po pierwsze – program artystyczny, opracowany przez p. Zbigniewa Biegaja, 



60

zatytułowany „Podróż po Polsce”, widowisko słowno-muzyczno-taneczne, 
które uczestnicy imprezy oglądali w przerwie pomiędzy pierwszym a dru-
gim etapem konkursu. Barwne, mądre, relaksujące.

Po drugie – świetnie opracowana prezentacja multimedialna p. Joanny 
Cholewy, obalająca stereotypowy pogląd, że historia to nudy na pudy. Po 
trzecie wreszcie – rewelacyjna oprawa muzyczna Roberta Budzynia. Tu już 
samo nazwisko Autora wystarczy za wszelki komentarz.

Cała impreza wspaniale się udała. Przez cały czas towarzyszył nam 
p. Krzysztof Skrzybalski ze swoją kamerą, co oznacza, że II edycja konkur-
su została utrwalona i zapewne będzie można do niej wrócić ku nauce i ku 
wielkiej radości.

Opr. Anna Kudela

Wycieczki PTTK w 2009 r.

Na prośbę prezesa Koła Miejskiego PTTK p. Sławomira Sroki przedruko-
wujemy informację o letnio-jesiennych wycieczkach, organizowanych przez 
Oddział Krakowski PTTK. Są one ogólnie dostępne, na zasadach podanych 
w końcowej części informacji.

14.06. W Księstwie Zatorskim: 37 zł + wstęp
Ochodza – klasyczny dwór, Spytkowice – wczesnobarokowy kościół para-
fi alny, pozostałości zamku Myszkowskich, Zator – zamek i park krajobra-
zowy (i na rybkę!), Graboszyce – XVI-wieczny drewniany kościół, Gorzeń 
– dwór Emila Zegadłowicza.

25–28.06. Szlakiem Krzyżackich Zamków: 600 zł + wstępy ok. 80 zł
Toruń – wieża ratuszowa, ruiny zamku, dom Kopernika, obiadokolacja, noc-
leg, śniadanie, Elbląg – katedra, starówka, Malbork – zamek, obiadokolacja, 
nocleg, śniadanie, Kwidzyn – zamek, katedra, powrót do Krakowa.

5.07. Poznajemy Małopolskę: 44 zł + wstępy ok. 8 zł
Jodłownik – kościół drewniany, Szczyrzyc – Opactwo Cystersów, pustelnia, 
Raciechowice – kościół, dwór, Dobczyce – ruiny zamku, skansen.
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17–19.07. Praga, 3,5 dnia: 500zł + ok. 1000 KC
Zwiedzanie rezerwatu adszparskich skał. „Praga nocą”, obiadokolacja, noc-
leg, Strachów, Hradczany, Złota Uliczka, Mala Strana, wieczorem: Gorące 
Fontanny, obiadokolacja, nocleg, śniadanie, Wyszehrad, Wacławskie Name-
sti, Jozefów, powrót do Krakowa nad ranem 20.07.

15–16.08. Śladami Łemków po Beskidzie Niskim: 240 zł
Wołowiec – cerkiew, spacer doliną Nieznajowej, opuszczona wioska łem-
kowska, Gładyszów – cerkiew w stylu ukraińskim, obiadokolacja, nocleg, 
śniadanie, Przełęcz Małastowska – cmentarz wg projektu Dusana Jurkovica, 
Sękowa – kościół UNESCO, Szymbark – dwór obronny, Grybów.

6.09. Nad Słowackim Morskim Okiem – Zelene Pleso: 60 zł + ew. obiad 
ok. 10 EUR
Dojazd do Tatranskich Zlebow na parking, wyjście szlakiem nad Zelene Ple-
so, obiad w schronisku, zejście.

24–27.09. Zamki i pałace południowych Czech: 600 zł + wstępy ok. 
2000 KC
Przejazd Cieszyn, Ołomuniec, Kromeriż – zamek, Czeskie Budziejowice, 
obiadokolacja, nocleg, śniadanie, Hluboka n. Wełtawą – gotycki zamek, 
Czeski Krumlov – zamek wpisany na listę UNESCO, Rożmberk – zamek, 
obiadokolacja, nocleg, śniadanie, Cervena Lhota – pałac na wodzie, Bechy-
ne – gotycki zamek, Zvikov – królewski zamek, Orlik – zamek, rejs stat-
kiem między zamkami, obiadokolacja, nocleg, śniadanie, Pernstejn – zamek 
obronny, powrót do Krakowa.

04.10. Zakończenie sezonu turystyki górskiej na Hali Krupowej, pkt. 
GOT: 32 zł

17.10. Poznajemy okolice Krakowa: 42 zł
Ojców – spacer Doliną Prądnika, Skała, Wysocice – kościół romański, Pie-
skowa Skała – zamek z zewnątrz, Olkusz – kościół, fragment murów obron-
nych, Rabsztyn – ruiny zamku, Pustynia Błędowska, Racławice, Paczółtowi-
ce, Czerna – klasztor, Krzeszowice – spacer, Kraków.

8.11. Turystyka sakralna: 45 zł
Hebdów – zespół klasztorny Pijarów, Witów – XV-wieczny gotycki kościół, 
Bejsce – kaplica grobowa Firlejów, Rachwałowice – drewniany kościół 
z XVII wieku, Rogów – drewniany spichlerz, Nowy Korczyn – fara, Stroży-
ska – najstarsze zegary słoneczne, Busko-Zdrój – uzdrowisko.



11.11. Cmentarze Krakowa: 12 zł + bilety MPK
Cmentarz Rakowicki, cmentarz na Salwatorze.

28–29.11: Andrzejki na Słowacji: 260 zł + wstępy 20 EUR
Zabawa i nocleg w Niżnej, po drodze zwiedzanie: Orawski zamek – Demia-
nowska Jaskinia Swobody – skansen w Zubercu – baseny termalne (w cenie 
2 gorące posiłki, napoje, alkohol, zabawa, nocleg, śniadanie).

Ceny skalkulowane są dla grupy minimum 23 osób i zawierają transport, 
usługę przewodnika/pilota, ubezpieczenie NNW i KL, podatek VAT. W wy-
cieczkach wielodniowych – noclegi, obiadokolacje, śniadania.
Na wycieczki wielodniowe zapisy na dwa miesiące przed planowanym ter-
minem.

Biuro zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania zaplanowanych 
w programie wycieczki obiektów. W przypadku za małej liczby zgłoszonych 
osób biuro zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki.

Zapisy wraz z zaliczką (na wycieczki jednodniowe 20 zł, na wycieczki wielo-
dniowe w wysokości 200 zł) przyjmowane są w siedzibie BORT PTTK 
przy ul. Westerplatte 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 
17:00.

Zapraszamy!



Do naszych Czytelników!

Zakończyliśmy cykl artykułów uzupełniających historię służby zdrowia 
w mieście i gminie Skawina, zawartą w publikacji Skawina – zarys dziejów 
miasta, przygotowanych właśnie do tego wydania, ale nieujętych w nim.

Duża część informacji zawartych w artykułach oparta była na wywiadach 
z pracownikami służby zdrowia w Skawinie i gminie oraz z członkami ich 
rodzin, o czym była wzmianka w Informatorze nr 60 z maja 2007 r., w którym 
ukazał się pierwszy artykuł „Historia skawińskiej służby zdrowia”. Bardzo 
dziękujemy wszystkim naszym Rozmówcom. Zdajemy sobie jednak sprawę, 
że tematyka przez nas opracowana może zawierać i nieścisłości. Zdarzyły 
się też błędy techniczne w druku.

Prosimy o przekazywanie ewentualnych informacji uzupełniających lub 
korygujących zamieszczony w artykułach materiał do siedziby Zarządu TPS 
w formie pisemnej albo bezpośrednio do jego autorek. Zebrane poprawki 
i uzupełnienia zamieścimy w kolejnym Informatorze.

Kazimiera Skałuba, Jadwiga Raczyńska

Komunikat

W związku z remontem budynku przy ul. A. Mickiewicza 26 na czas trwania 
prac nasze zbiory, dokumenty i biuro Zarządu zostały przeniesione do górnej 
części pawilonu „Skawa” przy ul. ks. J. Popiełuszki 8. Niestety w ciągu naj-
bliższych miesięcy korzystanie z naszych zbiorów nie jest możliwe. Dyżury 
w sekretariacie w zwykłych porach.
Za te utrudnienia przepraszamy!

Zarząd TPS



Podziękowania
Serdecznie dziękujemy Państwu Karolowi, Adamowi i Annie Styrylskim 
za zorganizowanie i ufundowanie szwedzkiego stołu ma nasze opłatkowe 
spotkanie. Był to wspaniały i bardzo smakowity prezent gwiazdkowy, tym 
milszy, że zupełnie niespodziewany.

*
Gorąco dziękujemy również właścicielom Hurtowni Napojów FHU  „Jomar” 
s.c. państwu Marii i Krzysztofowi Droździewiczom, za nieodpłatne przeka-
zanie nam wody mineralnej, tak potrzebnej przy pracach związanych z prze-
prowadzką Zarządu oraz zbiorów TPS do zastępczej siedziby na czas remon-
tu budynku przy ul. Mickiewicza.

*
Z całego serca dziękujemy państwu Magdalenie Pająk i Wojciechowi Jurkie-
wiczowi, właścicielom sklepu medycznego „Medic” s.c. przy ul. Ogrody 7 
za przekazanie nam pudeł kartonowych, niezbędnych do przeprowadzenia 
naszych zbiorów ze starej siedziby do lokalu zastępczego przy ul. ks. J. Po-
piełuszki 8. Kartony te ułatwiły nam samo pakowanie i bezpieczny transport 
eksponatów wystawowych i innych zbiorów.
Jednocześnie bardzo przepraszamy za nieumyślne zniszczenie opakowania 
zbiorczego.

Zarząd TPS


