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Przy wigilijnym stole

Drodzy Czytelnicy!
Na nadchodzący czas 

Narodzenia Pańskiego oraz Nowego Roku 
z całego serca życzymy Wam zdrowia i siły, 

niesłabnącej nadziei na lepsze jutro, 
spokoju serca i radości ducha.

Wszystkiego najlepszego!
Zarząd TPS

oraz redakcja Informatora

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.

Jan Kasprowicz
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Od redakcji
Wśród rodzinnych pamiątek po śp. Ludwiku z Dołka Lipowczanie znaj-

dują się istne skarby: pamiętnik artysty, stare dokumenty, fotografi e, a także 
opowieść o przeżyciach Jaśka L. w pierwszych dniach II wojny światowej. 
Utwór ten jest trochę nowelą, a trochę dokumentem, opartym na własnych 
doświadczeniach. Wspomnienia obejmują okres 1–17 września, kiedy boha-
ter wrócił w domowe pielesze. Zawierają szczegółowy opis pierwszych dni 
wrześniowych w Skawinie, ucieczki, nastrojów społecznych, ludzkich cier-
pień i poniewierki. Za zgodą p. Pawła Lipowczana, syna autora, drukujemy 
obszerne fragmenty opowiadania. Nadajemy mu tytuł:

Pierwsze dni wielkiej wojny

Dziwne i niezwykłe było to lato 1939 r. Gorące dni z prawie bez-
chmurnym niebem rzadko przegradzane były jakim takim deszczy-
kiem, który jednak nie zdążył nasycić zeschniętej ziemi. Codziennie 

z rana zdawało się, że już dziś lunie porządnie. Na horyzoncie w tej lub owej 
stronie zaczynały się pojawiać cumulusy, rozciągały za sobą jakby welon lub 
powiewny płaszcz, który z czasem przybierał ogromne rozmiary i rósł coraz 
wyżej. Jednak zawsze koło godziny 10, a często nawet wcześniej chmury 
gdzieś się ulatniały i następował upalny dzień. Taki był prawie cały sierpień 
i ci, co w tym czasie dostali swe urlopy, świetnie je mogli wykorzystać czy 
to w górach, czy gdzieś w kąpieliskach, czy też nad morzem.

Jasiek L. z utęsknieniem wyczekiwał, rychło się urlop jego współpracow-
nika skończy, od tego bowiem zależał jego własny urlop, który chciał w tym 
roku spędzić na rowerze, przemierzając okolice na południowy wschód 
od Krakowa. Namiętnie uprawiał jako amator malarstwo, któremu poświę-
cał każdą wolną chwilę. A że oprócz tego było zapalonym turystą, a raczej 
włóczęgą, łączył przyjemne z pożytecznym i z każdej wycieczki przynosił 
jakiś miły pejzażyk. Z powodu braku środków i zrozumienia jego zdolności 
ze strony rodziny musiał jako chłopiec wstąpić do nauki rzemiosła i nauczył 
się zawodu mechanika. Zawód swój pokochał, a że w domu już od dzieciń-
stwa wpajano mu umiłowanie pracy i odrazę do lenistwa, doszedł do pewnej 
precyzji; wrodzony spryt i zaradność pomogły mu przezwyciężać trudności 
i osiągać dobre rezultaty. Z tego też względu w ostatnim przedsiębiorstwie, 
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wielkiej fabryce pod Krakowem, pracował już piętnasty rok i cieszył się 
ogólną sympatią.

Sierpień miał się ku końcowi i zbliżała się pora Jaśkowego urlopu. Często 
też, idąc podwórzem fabrycznym lub wracając z pracy do domu, obserwo-
wał niebo i układ zachmurzenia, radując się z pięknej i stałej pogody. Me-
dytował tak: jeżeli w sierpniu deszczowi tak trudno było się uzbierać i tylko 
małymi opadami pokropić mógł więdnącą roślinność, to i we wrześniu nie 
będzie inaczej, bo zwykle pierwsze wrześniowe tygodnie bywają pogodne, 
a już w tym roku, po tak suchym lecie, nie może być inaczej.

Co go jednak bardziej niepokoiło, to niepewność i coraz groźniejsze 
chmury na horyzoncie politycznym. Napięcie bowiem w Europie dochodzi-
ło do tego stopnia, że lada chwila groził wybuch wojny i to nie gdzie indziej, 
jak właśnie tu, między Polską a Niemcami.

Przygotowania obustronne potęgowały się z każdym dniem, a propagan-
da radiowa obu krajów pracowała pełną parą. Obie strony starały się w swo-
ich narodach wyrobić jak najlepsze samopoczucie, wychwalając zalety swe-
go wojska i uzbrojenia i powołując się na historyczne racje oraz dawniejsze 
zwycięstwa. Z drugiej strony starano się przeciwnika przedstawić w najbar-
dziej niekorzystnym świetle, z góry skazując jego armię na sromotną klęskę 
i zagładę. Taktyka ta miał się okazać dla Polski fatalna, ponieważ niedoce-
niany i lekceważony przeciwnik potrafi ł tak nas zaskoczyć, że udało mu się 
wprowadzić w czyn teorię o wojnie błyskawicznej.

Stan niepewności stawał się powoli nie do zniesienia. Wojna wisiała 
w powietrzu. Obawy Jaśka się spełniły. Ostatnie dni sierpnia przyniosły mo-
bilizację i Jasiek z żalem musiał się pogodzić z tym, że urlop odłożono mu 
na czas nieokreślony. Cała organizacja pracy w fabryce nabrała posmaku 
wojennego. Gorączkowo przygotowywano urządzenia alarmowe i schron 
przeciwlotniczy. Wszystko to miało się okazać niewiele warte wobec nawa-
ły wojennej, która całkiem inaczej przebiegała, niż przewidywano.

Dzień pierwszy września dźwigał się ze snu nocnego spowity w opary 
mgły, które już przed wschodem słońca zaczęły się ulatniać i tworzyć prze-
lotne chmurki na niewielkiej wysokości. Jasiek przywykły do wczesnego 
wstawania obudził się przed piątą, lecz jakoś tak ciężko mu było podnieść 
się z łóżka, że wylegiwał się dalej w pościeli, namyślając się: wstać czy nie 
wstać? Przymknął oczy i pogrążył się w półdrzemkę. Naraz, jakby przez 
sen, usłyszał jakieś dalekie dudnienie w powietrzu. Przybierało ono na sile 
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i dało się w końcu rozpoznać jako daleki warkot samolotu. Jasiek zerwał się 
z łóżka, przyskoczył do okna i szukał wzrokiem po nieboskłonie. Nie był 
pewien, lecz podświadomie czuł, że musi być to nieprzyjacielski samolot, 
bo nasze o tej porze nigdy nie latały, a i warkot silników brzmiał inaczej 
niż u naszych. Ot, i już go zobaczył. Wysoko, wysoko, przesłonięty przez 
chmurki, przesuwał się szybko w kierunku Krakowa.

Jasiek ubrał się prędko, wciąż oczyma wodząc za złowrogim ptakiem, 
który już jako mały punkcik znikał nad Krakowem. Wnet też rozległy się 
dalekie detonacje i jazgot karabinów maszynowych przerywany silniejszym 
ostrzałem artylerii przeciwlotniczej lub wybuchami bomb.

Syrena fabryczna zahuczała na alarm i załoga pospieszyła do zakładu, by 
zająć swoje wyznaczone miejsca: jedni w strażnicy przywdziewali mundury 
strażackie, drudzy w składzie obrony przeciwlotniczej pobierali i dopasowy-
wali maski przeciwgazowe. Było ich za mało, a wiele było za dużych lub nie 
w porządku. Reszta załogi zgromadziła się przed drzwiami schronu pchając 
się do wnętrza z przelękłymi twarzami. Po jakiejś godzinie syrena alarmowa 
dała znak, że alarm został odwołany. Wszyscy odetchnęli z ulgą i powoli 
wrócili na swoje stanowiska, lecz ochota do pracy już gdzieś znikła. Każde-
mu cisnęło się na usta mnóstwo pytań: Czy Kraków został zbombardowany? 
Czy obrona dobrze działa? Czy wróg uszedł cało?

I już wszechwładna plotka znajduje szerokie pole działania. Powoli z Kra-
kowa zaczęły dochodzić skąpe wieści. Ponoć wrogie samoloty wyrządziły 
duże szkody. Inni opowiadali, że kilka samolotów zestrzelono. Byli nawet 
tacy, co widzieli rozbity niemiecki samolot na Plantach Dietlowskich.

Co chwilę buczały syreny, to oznajmiając nalot, to go odwołując. Ludzie 
zdezorientowani, praca utykała we wszystkich ważniejszych zakładach, bo 
naloty wciąż się powtarzały i to na liczne większe miasta i ośrodki przemy-
słowe. Wróg zdawał się osiągać swój cel, to jest sparaliżowanie komuni-
kacji, przemysłu, zastraszenie ludności i wywołanie popłochu. Wprawdzie 
rozważniejsi starali się uspokajać otoczenie lecz każdy nowy nalot niweczył 
ich zabiegi, a wszechwładna plotka szerzyła zamęt i panikę.

Pierwszy dzień wojny miał się ku końcowi. Po czwartej po południu za-
łogi rozeszły się do domów i chociaż syreny zawyły jeszcze parę razy, ludzie 
zaczęli się do tego przyzwyczajać. Siedziano w domach przy zasłoniętych 
oknach, żeby światłem nie pomagać nieprzyjacielowi w orientowaniu się 
w terenie.
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Noc przeszła spokojnie. Ranek dnia drugiego wydawał się trudny dla 
bombardowania, bo całą okolicę zalegała bardzo gęsta mgła. Mimo to już 
o wpół do piątej warkot samolotów obudził Jaśka. Znów wyskoczył z łóżka 
i podbiegł do okna, ale już nic nie zobaczył – nawet krzaków i drzew na 
przeciwległym brzegu rzeki nie było widać we mgle. Załatwił codzienne 
czynności: poranną gimnastykę, mycie, ubieranie i zasiadł do swego pamięt-
nika, który prowadził już od półtora roku.

Potem nastawił aparat radiowy i złapał niemiecki komunikat. Głosił 
on, że na całym froncie wojska niemieckie stale posuwają się w głąb kraju 
i wkroczyły już daleko. Z niedowierzaniem słuchał tych wieści. Szczególnie 
zaniepokoiły go informacje o przekroczeniu linii Olzy. Wszak to jego ojco-
wizna tam się znajdowała. Czyżby jego bliscy znajdowali się już za frontem? 
Czy był od nich odcięty? Pocieszał się tym, że obcemu radiu nie można 
we wszystkim wierzyć. Niestety nie przeczuwał, że dowie się jeszcze gor-
szych rzeczy, a i sam wiele przeżyje.

Drugi dzień wojny minął, jak poprzedni, na ciągłym bieganiu: to alarm, 
to odwołanie. Między ludźmi krążyły coraz bardziej fantastyczne wieści. Po-
ciągi już nie kursowały normalnie, ale ciągnęły jeden za drugim i od Oświę-
cimia, i od Zakopanego. Naładowane były tobołami z ubraniem, pierzynami, 
garnkami, między którymi siedzieli i tłoczyli się na stojąco ludzie. Niektó-
rzy z nich, bardziej przezorni, włożyli na siebie po kilka narzutek i palt, co 
przy upalnej pogodzie wyglądało cudacznie. Przy całym tragizmie chwilami 
pobudzało do śmiechu. W jednym z wagonów prawie połowę przestrzeni 
zajmowały narty i kijki, powiązane w wiązki, a na ich wierzchu poukładano 
rowery i wózki dziecięce. Obok na tobołach siedziały dzieci i stała... koza, 
najspokojniej gryząca siano, które podsuwali jej malcy. Wcale nie wojenny, 
nastrojowy obrazek...

Wieczorne wiadomości i w polskim, i w niemieckim radiu mówią o suk-
cesach na froncie. Znów nie wiadomo, komu wierzyć!

Trzeciego dnia działań wojennych była niedziela. Jasiek mógł sobie dłu-
żej pospać, ale siłą przyzwyczajenia wstał wcześnie i po śniadaniu udał się 
na teren fabryki, by dowiedzieć się, co tam nowego. Od szóstej obwieszcza-
no alarm przeciągłym trzyminutowym wyciem syreny.

Koło fabryki zaskoczył go zgoła niesamowity widok: jak gościniec sze-
roki ciągnęły nim od Oświęcimia bezładne grupy żołnierzy, niewyspanych 
i głodnych. Między wojskiem szła niezliczona ilość cywilnych uchodźców, 
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piechotą, niektórzy boso, bo buty albo się zdarły, albo poocierały im nogi. 
Inni jechali na rowerach albo prowadzili je, załadowane tobołami i pakun-
kami. Zmęczeni, ledwo żywi, pchali tego nowoczesnego osiołka, który jest 
o tyle lepszy od prawdziwego, że nie trzeba dla niego pożywienia ani wody 
– wystarczy trochę powietrza w dętkach. Między tym wszystkim wlokły się 
wozy tak naładowane, że biedne koniska ledwo je mogły uciągnąć. Cały ten 
prąd ludzkiego mrowia zdążał na most i w stronę Krakowa.

Niepokoiło wszystkich to zjawisko, lecz jeszcze nikt nie wierzył, że front 
mógł przesunąć się aż w okolice Skawiny i Krakowa. Uważano, że to tylko 
pierwszy impet nieprzyjaciela był tak gwałtowny, ale koło Oświęcimia na 
pewno uda się go powstrzymać.

Nie było jednak czasu, by się nad tym zastanawiać, bo u bramy fabryki 
zorganizowano naprędce stację posiłkową dla zgłodniałych i spragnionych 
uchodźców. Kilka pracownic zakrzątnęło się koło kuchni i gotowało kawę, 
którą wiadrami zanoszono do bramy. Tam panie rozlewały ją do naczyń, po-
dając umęczonym ludziom. Tu zatrzymała się fura z kilkanaściorgiem dzie-
ci, które chciwie wyciągają rączęta, a w oczach ich niemal widać pragnie-
nie i głód. Piją chciwie z podanych im fi liżanek. Starsza kobieta, widocznie 
matka, pyta o chleb – niestety, nie można było jej pomóc – to była fabryka, 
a nie sklep. Wskazano jej za mostem budynek, w którym może jeszcze coś 
będzie można dostać.

Godziny mijały, a fala ludzka nie miała końca, owszem, jeszcze się wzmo-
gła i przybrała na sile. Skwar słoneczny coraz bardziej dokuczał i potęgował 
pragnienie, toteż panie, które miały w domu jakieś soki owocowe, przynio-
sły je i zmieszane z wodą podawały oprócz kawy spragnionym biedakom.

Jasiek odłożył więcej jak połowę ze swego obiadu i zaraz pobiegł pod 
fabrykę, by w dalszym ciągu pomagać przy rozdawaniu kawy. Szczęśliwy 
niósł w rękach to, co odłożył ze swego obiadu. Była to wprawdzie kropla 
w morzu, ale dla jakiejś głodnej istoty zawsze to coś. Zobaczył wóz, który 
wysunął się z ludzkiego mrowiska, zapewne po to, by koniom dać odetchnąć 
na chwilę. Siedziało na nim czworo dzieci. Jasiek podał im po kawałku legu-
miny. Dzieciom oczy się zaśmiały, wyciągnęły rączęta, jedynie najstarsza, 
może dwunastoletnia dziewczynka z zażenowaniem cofnęła wyciągniętą już 
rączkę. Jasiek jednak zachęcił ją, by zrobiła mu przyjemność i wzięła swój 
kawałek. Dziecko zjadło i podziękowało za siebie i za rodzeństwo. Z boku 
przystanęło dwóch żołnierzy, ocierając pot z czoła. Rozglądali się apatycz-



nie. Jasiek podszedł do nich, podając im po kawałku kurczęcia ze swego 
obiadu. Na ten widok oczy im rozbłysły. Zjedli i podziękowali, lecz było 
widać ich zawstydzenie – pewnie nigdy nie byli w takim położeniu, żeby być 
skazanym na to, co ktoś im poda. Wyczuł to Jasiek i odszedł w stronę bramy, 
gdzie jego pomoc była potrzebna. Przytrzymał tacę z fi liżankami, do której 
jedna z pań nalewała kawę, a następnie poszedł do kuchni, gdzie gotujące 
napój dziewczęta, zarumienione od gorąca, powitały go radośnie:

– Dobrze, wujaszku, że i do nas zaglądniesz, bo już się tu nam samym 
przykrzy!

Wołały na niego „wujaszku”, bo już tak się jakoś utarło, że wszystkie 
dziewczęta, i młodsze, i całkiem już dorosłe, tak go właśnie nazywały. Wi-
dząc, że brakuje drzewa do palenia, przyniósł całe naręcze; potem porwał 
dwa wiadra pełne świeżo ugotowanej kawy i zabrał je do bramy. Kursował 
tam i z powrotem odnosząc puste, a przynosząc pełne wiadra. Za którymś 
razem ktoś zawołał do niego:

– Wujek, szukają cię dwaj harcerze z Ustronia!
Jak zelektryzowany postawił wiadra i popędził do bramy, wypatrując 

mundurków harcerskich. Dostrzegł je za zakrętem i poznał swego siostrzeń-
ca Karola i drugiego chłopca, którego wcześniej nie znał. Zawołał do swoich 
współpracowników, że na chwilę odchodzi i zabrał harcerzyków ze sobą 
do mieszkania.

Podczas gdy przygotowywał dla nich jakiś posiłek, Karolek opowiadał, 
jak samoloty cały dzień walczyły nad Ustroniem, jak huk armat i strzelanina 
stawały się coraz bliższe, jak chłopcy zastanawiali się, co mają zrobić, aż 
w końcu drużynowy dał rozkaz, że wszyscy harcerze mają uchodzić. (...) 
Przed Kętami Karolek i Leon musieli się zatrzymać, by naprawić swe rowe-
ry, a reszta drużyny odjechała. W ten sposób zostali tylko we dwóch. Starali 
się jakoś dostać do Skawiny, żeby tam przeczekać nawałnicę.

Gdy tylko się posilili, Janek pokazał im, gdzie jest na rzece jego kajak, 
przykazał im, by uważali i nie potopili się, sam zaś pobiegł do fabryki, by 
jeszcze pomóc przy obsłudze uchodźców. Tłumy były coraz większe, ludzie 
coraz bardziej pomęczeni. Z nastaniem ciemności przyszły inne pracownice, 
żeby trzymać dalej dyżury przy wydawaniu kawy.

Po powrocie do domu zastał swoich gości już w łóżku, smacznie sobie 
chrapiących. Dobiegł końca trzeci dzień wojny.

Ludwik Lipowczan
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Janosik z Krzęcina

Niezwykła osobowość, wybitne zdolności przywódcze, a przy tym 
niepospolita odwaga – to rzeczywiste cechy Władysława Wyroby. 
Do tego spora fantazja i szacunek podwładnych czyniły z tego mło-

dego człowieka godnego naśladowcę Kmicica czy Janosika.
Józef Nowak w książce Ruch oporu na terenie miasta Skawiny w la-

tach II wojny światowej pisze: „Władysław Wyroba, syn chłopki z Krzę-
cina, słuchacz prawa UJ w Krakowie, członek Stronnictwa Ludowego, już 
na początku okupacji w 1939 r. zostaje zastępcą komendanta powiatowego 
do spraw organizacyjnych Polskiej Organizacji Zbrojnej”. POZ było tajną 
organizacją niepodległościową, powołaną w Krakowie przez Romualda Ty-
czyńskiego i Franciszka Potocznego jako pion wojskowy Chłopskiej Orga-
nizacji Wolności „Racławice”. Organizacja ta działała do 1942 roku, później 
została podporządkowana BCh i AK. Działający w niej pod pseudonimem 
„Zagłoba” Wyroba porywał się na czyny godne literackiego pierwowzoru 
jego pseudonimu. Wiosną 1941 roku, kiedy Niemcy czynili przygotowania 
do wojny z Sowietami, napadał na wojskowe transporty zdążające na wschód 
przez Skawinę. W akcjach wykorzystywał urządzenia sygnalizacyjne wpro-
wadzone przez Niemców dla zwiększenia częstotliwości przejazdów trans-
portu kolejowego. W tym celu każda ze strażnic kolejowych wyposażona 
była w dwa semafory – główny przy budce i wstępny między budkami. Plan 
„Zagłoby” polegał na ograniczeniu prędkości transportu kolejowego między 
tymi semaforami – przy użyciu sygnalizacji czerwonego światła zajętego 
toru. Na tym odcinku, tj. między Wielkimi Drogami a Zelczyną, „Zagłoba” 
wskakiwał do pociągu wraz z ochotnikami Oddziału Specjalnego Stanisława 
Godawy – „Kawy” i Piotra Kochany – „Piasta”. Otwierali wagony między 
Zelczyną a Borkiem Szlacheckim i wyrzucali z nich wszystko, na co trafi li 
– broń, umundurowanie czy żywność. Czynili to w wielkim pośpiechu, po-
nieważ w Borku Szlacheckim musieli opuścić skład pociągu, korzystając 
z sygnalizacji czerwonego światła, analogicznie jak przy wskakiwaniu do 
wagonów w Zelczynie. Przed opuszczeniem transportu dokładnie zamykali 
drzwi wagonu z plombową podróbką, by opóźnić wykrycie włamania. Akcję 
„rozbrajania” pociągu, jak ją nazywał Wyroba, zaczynali o świcie, kiedy 
konwojenci transportu, znużeni wielogodzinną jazdą, spali twardym snem. 
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Rozpoczęcie należało do kolejarzy: Józefa Wojtylaka, Zdzisława Kotuli, 
Franciszka Kościelniaka i Antosa, w zależności od dnia tygodnia. Naczelnik 
stacji w Wielkich Drogach, Józef Dec, w komunikatach przesyłanych do 
strażnicy w Zelczynie dzielił transporty na wojskowe, otrzymujące wolny 
przejazd zielonym światłem, i zaopatrzeniowe, przeznaczone do „rozbroje-
nia”. Strażnicy powstrzymywali bieg pociągu czerwonym światłem (zajętego 
toru), ale bez zatrzymania składu w miejscu, ponieważ mogło to wzbudzić 
niepokój konwojentów. Pociąg sunął wolno naprzód, jedna grupa rozbraja-
ła pociąg, inna zbierała wyrzucone z wagonów przedmioty i przewoziła do 
ziemianki pod stodołą u Franciszka Piszczka w Borku Szlacheckim. Stam-
tąd towar rozdzielano na poszczególne schowki, rozrzucone po całym terenie. 
Wszystkie akcje pod dowództwem Wyroby były udane – nie było wpadek.

W lipcu 1941 roku okupant ogłosił spęd krów ze wsi Gołuchowice i Gra-
bie w Polance Hallera. Dworski dziedziniec był szczelnie wypełniony bydłem 
różnej maści, przyprowadzonym przez nieszczęśliwych chłopów. Siedząca 
za stołem była studentka weterynarii, którą mieszkańcy rozpoznali jako cór-
kę niemieckiego urzędnika Fabryki Francka, dokonywała podziału bydła na 
klasy, związane z ilością obowiązkowej dostawy mleka do zlewni w Skawi-
nie. Krowy, których mleczność nie gwarantowała dostarczenia kontyngentu 
mleka, przeznaczała na ubój. Jej bezkompromisowe decyzje wywoływały 
sprzeciw rolników, którzy swe niezadowolenie mogli wyrazić tylko sprośny-
mi słowami. Na pewno zachowywaliby się gwałtowniej, gdyby nie obecność 
dwóch policjantów Sonderdienst uzbrojonych w broń automatyczną i przy-
dzielonych do ochrony niemieckich urzędników administracyjnych. Starszy 
z nich drzemał na stołku, a drugi, mocno naperfumowany drogą wodą ko-
lońską, żywo interesował się urzędniczką, przysuwając się coraz bliżej do 
kobiety, w wiadomych zamiarach. Czułe szepty i pieszczoty przerwała licha 
krowa, która prozaicznie przewróciła się na oczach pary. Właścicielka na 
próżno szarpała zwierzę za łańcuch, wyglądała na równie zabiedzoną. Była 
to wdowa z dziećmi, jak informował komisję jeden z obecnych sołtysów. 
Decyzja była jednoznaczna – krowa na ubój. Kobieta z płaczem rzuciła się 
do nóg przewodniczącej komisji, błagając z rozpaczą o pozostawienie jedy-
nej żywicielki rodziny. Aktywistka Hitler Jugend ripostowała, że armia nie-
miecka nie może być głodna. Jej wielbiciel, chcąc napędzić strachu lamen-
tującej kobiecie, chwycił za broń. Nie zdołał jej jednak podnieść, kiedy seria 
pocisków wystrzelona zza pleców komisji przeszyła powietrze nad głowami 



Niemców. W ułamku sekundy sytuacja się zmieniła. Na placu ujawnili się 
partyzanci. Strzelał Godawa „Kawa”, gdy zobaczył policjanta chwytającego 
za broń. Jego zadaniem było osłaniać Wyrobę z Antonim Morkiem i Piotrem 
Żmudą, tak aby nie dopuścić do ofi ar z żadnej ze stron. Zaskoczeni Niemcy 
nie stawiali żadnego oporu. Kiedy Wyroba z Morkiem trzymali ich na musz-
ce pistoletu, Żmuda odebrał najnowsze wówczas pistolety MP-40. Cały re-
jon spędu ubezpieczali żołnierze Godawy – Jan Piszczek, Franciszek Tylec, 
Stanisław i Stefan Badurowie. Wyroba dobrze znał niemiecki, ale celowo 
go nie używał. Sporządzoną przez komisję dokumentację spalił, a Niemcom 
rozkazał zdjąć mundury, stać i czekać, co w ich odczuciu oznaczało „rozwał-
kę”. Jedna krótka seria z pistoletu zamieniła fl irt w trwogę i lęk. Niemiecki 
policjant przedstawiał sobą żałosny widok, pocił się i drżał ze strachu. Już 
nie pachniał perfumami, ale zgoła czym innym... Natomiast jego „muza” 
szybko zamieniła arogancję wyniesioną z hitlerowskiej organizacji na posłu-
szeństwo, uprzejmie tłumacząc rozkazy Wyroby. Pozyskane przez żołnierzy 
Wyroby mundury posłużyły później do rozbrojenia policji w Radziszowie 
w listopadzie 1941 roku.

Wystraszonym, ale rozradowanym chłopom Wyroba oznajmił odwołanie 
brutalnie narzuconej kwalifi kacji bydła i życzył spokojnego powrotu do domu. 
Natomiast komisji zakazał opuszczać miejsce spędu przez dwie godziny.

Stanisław Cinal
Katarzyna Guzik

PS Władysław Wyroba po rozpadzie POZ w 1942 roku z całym zgrupo-
waniem z Krzęcina przeszedł do BCh. Jak się później okazało, organizacja 
ta nie była po myśli ruchu ludowego. Po zakończonej wojnie został kronika-
rzem ruchu oporu z ramienia „ROCHA” na terenie powiatu krakowskiego.

Stanisław Godawa był przybyszem, poszukiwanym przez gestapo i ukry-
wającym się przez całą okupację u Jana Kaczmary w Borku Szlacheckim. Po 
rozpadzie POZ w 1942 r. przeszedł z całym oddziałem do Samodzielnego 
Baonu Partyzanckiego AK „Skała”.

Artykuł, obok wierności relacji Władysława Wyroby w warstwie histo-
rycznej opisanej w książce Bogusława Karaszewskiego Partyzancka broń, 
zawiera również zgodne z zamysłem elementy fi kcji literackiej (np. epizod 
z lichą krową miał miejsce gdzie indziej i w innym czasie).
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Rekreacja w Skawinie,
czyli „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Początki rekreacji w Skawinie

Przełom w rozwoju rekreacji na terenie Skawiny nastąpił na początku 
XX w. dzięki działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Sokoli krzewili tężyznę fi zyczną i siły moralne w myśl hasła: „w zdro-

wym ciele zdrowy duch”. Z ich inicjatywy powstał park i gmach „Sokoła”. 
Fundusze na budowę pozyskiwali z dotacji, zbiórek ulicznych, darowizn, 
pożyczek, dochodowych zabaw i pokazów gimnastycznych na wolnym 
powietrzu. Nowe centrum rekreacji zaczęło tętnić życiem. Organizowano 
rozmaite zajęcia sportowe oraz okolicznościowe festyny połączone z poka-
zami gimnastycznymi, loterią fantową i zabawami ludowymi. Na strzelnicy 
sportowej co sobotę odbywały się ćwiczenia, a od czasu do czasu zawody 
strzelectwa sportowego1.

Park w czasie swojego ponad stuletniego istnienia zmieniał się, tak jak 
zmieniają się pokolenia użytkowników, żyjących w innych realiach. Poja-
wiające się nowe trendy na sposób spędzania wolnego czasu determinują 
rozwój terenów rekreacji w mieście. 

1 Obszerny artykuł na temat historii parku opublikowano w Informatorze TPS nr 66, maj 
2009, ss. 11–30: K. Wątor-Kmita, Park Miejski im. Józefa Piłsudskiego w Skawinie.

Zdjęcia dawnego jazu na rzece Skawince, wykonane 
w latach okupacji, udostępnione przez Mariana Wątora 
(obecnego na fotografiach) z prywatnego archiwum
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Historycznie użytkowane rekreacyjnie były tereny nad Skawinką. Przed 
regulacjami rzeki w połowie XX w. wypoczywano przy jazie na Skawince, 
co mile wspominają starsi mieszkańcy miasta. Później korzystano z kąpieli-
ska „betonowanego”, które opustoszało przez wzrastające zanieczyszczenia 
wody. Jednakże miejsce to wciąż bywa punktem spotkań mieszkańców Ska-
winy, celem spacerów, miejscem palenia ognisk. Nieefektowne, zdewasto-
wane upływem czasu i powodziami, a jednak miejsce czymś przyciągające. 

Tereny rekreacji dzisiaj

Ogółem w mieście tereny sportowe zajmują 8,45 ha, z czego na jedne-
go mieszkańca przypada 3,6 m2 powierzchni terenów sportowych. Łączna 
powierzchnia zieleni parkowej w gminie wynosi 17,62 ha. W mieście na 
jednego mieszkańca przypada 2,6 m2 powierzchni zieleni parkowej. Poziom 
wyposażenia gminy w obiekty sportowe jest niewystarczający zwłaszcza 
w terenach zabudowy wielorodzinnej Skawiny2. 

W kontekście przestrzeni miasta Skawiny park miejski to największy ob-
szar zieleni urządzonej. W latach 90. rozpoczęły się prace adaptacji starorze-
cza i modernizacji parku. Nad przebiegiem prac czuwał Wydział Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska pod kierownictwem Joanny Szczygłowskiej. Szcze-
gólnym zaangażowaniem wykazał się Wojciech Mackiewicz3, któremu za-

2 Informacje statystyczne pochodzą z Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych, 
Kraków, sierpień 2009.

3 Pracownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – ROŚ, Urzędu Miasta i Gminy 
Skawina.

Współczesny widok na dawne kąpielisko „betonowane”, fot. aut., październik 2009 r. 
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wdzięczamy malowniczość Starego Koryta. Dla Pana Wojciecha rozwój re-
kreacji w Skawinie jest nie tylko zawodowym obowiązkiem, ale i życiową 
pasją. Dąży do dalszego rozwoju terenów rekreacji i adaptacji terenów nad 
rzeką Skawinką do celów hipoterapeutycznych, a także połączenia Skawiny 
z Radziszowem szlakiem konno-rowerowym biegnącym wzdłuż rzeki. 

Obok parku z większych terenów rekreacji należy wymienić Ośrodek 
Kulturalno-Rekreacyjny Gubałówka z basenami i kortami tenisowymi oraz 
Stadion TKS Skawinka. Przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego powstał nie-
wielki Park im. Jana Pawła II. 

Szlaki turystyczne przecinające miasto

Dużą rolę odgrywają przebiegające przez miasto szlaki turystyczne, które 
są szansą na rozwój turystyczny Skawiny.

Przez gminę przebiega Kolejowy Szlak Jana Pawła II. To trasa, po której 
porusza się Pociąg Papieski. Prowadzi ona po malowniczej okolicy, związa-
nej z historią Jana Pawła II. Biegnie z Krakowa Głównego, przez Kraków 
Łagiewniki, Skawinę, Kalwarię Zebrzydowską do Wadowic.

Skawinę przecina jeszcze drugi szlak Jana Pawła II – Maryjny Szlak Zło-
tej Róży, upamiętniający przejazd Papieża w czasie ostatniej pielgrzymki do 
Polski w 2002 r. Jest to trasa: Łagiewniki – Skawina – Radziszów – Krzy-
waczka – Kalwaria Zebrzydowska. 

Przy dworcu PKP swój początek ma Galicyjski Szlak Enduro im. Ka-
zimierza Nowaka, którego dystans wynosi 257 km przez pasma Pogórza 
Wielickiego, Beskidu Makowskiego, Beskidu Wyspowego, Gorc, Magury 
Spiskiej. Obiega on 22 beskidzkie szczyty, 11 przełęczy, 5 pasm górskich 
spiętych błękitną wstęgą szlaku, biegnącego ze Skawiny na południe aż po 
słowacki Spisz, a następnie odbijającego od granicy i powracającego na pół-
noc do Krakowa4.

Dużym plusem dla turystyki i szansą dla Skawiny jest przebieg międzyna-
rodowego Szlaku Bursztynowego, należącego do środkowo-wschodnioeuro-
pejskiej sieci zielonych szlaków Central and Eastern European Greenways, 
który wpada do Skawiny od strony Woli Radziszowskiej i biegnie dalej przez 

4 Galicyjski Szlak Enduro im. Kazimierza Nowaka (powst. 2008), portal Ghetto Freeriderz 
/ G3R [online], Strona główna / Ciekawostki / Galicyjski Szlak Enduro MTB [dostęp: 30 
listopada 2009]: http://www.g3riders.com/gse.html.
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Tyniec aż do centrum Krakowa. Szlak jest projektem ekoturystycznym re-
alizowanym wzdłuż cennego przyrodniczo i kulturowo historycznego trak-
tu od Budapesztu przez Bańską Szczawnicę po Kraków, a docelowo także 
od Krakowa Doliną Wisły po Morze Bałtyckie. Jego celem jest ożywienie 
lokalnych inicjatyw, które łączą ochronę przyrody i poszanowanie dziedzic-
twa kulturowego z działaniami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Trasa dziedzictwa, którą tworzy międzynarodowy szlak rowerowy wraz 
z lokalnymi pętlami tematycznymi, eksponuje unikatowe wartości zakątków 
Szlaku Bursztynowego, ich historię, tradycję, bogactwo przyrody, lokalną 
kuchnię, rzemiosło, sztukę, imprezy i jarmarki5.

5 Szlak Bursztynowy: Kraków – Budapeszt i Nowa Huta – Dłubnia, portal rower.com [on-
line], Turystyka / Polska / str. 4 / Szlak Bursztynowy [dostęp: 30 listopada 2009]: http://
www.rower.com/archiwum.php?art=2492.

Szpaler wierzb głowiastych tworzy jakby bramę prowadzącą na tereny rekreacji nadrzecznej, 
fot. aut., październik 2008 r.
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Szanse na rozwój rekreacji w Skawinie

W aktualnym MPZP Miasta i Gminy Skawina zarezerwowane są tereny 
przeznaczone pod rozbudowę parku. Jest to obszar położony na południe od 
wału przeciwpowodziowego, obejmujący niezagospodarowane tereny nad-
rzeczne. Na mapie rekreacji znajdującej się na końcu artykułu zaznaczono 
optymalny obszar rozwoju terenów rekreacji, wydzielony w wyniku wnikli-
wych analiz uwarunkowań6. 

O potrzebie adaptacji terenów nadrzecznych do celów turystycznych 
świadczą m.in. „dzikie ścieżki” w tym terenie. Mieszkańcy miasta spacerują 
nad rzeką, jeżdżą na rowerze, spotkać można również wycieczki konne.

Ze znaczenia rekreacji jako elementu promującego miasto zdaje sobie 
sprawę burmistrz Skawiny inż. Adam Najder. W wywiadzie dla Stowarzy-
szenia Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina na pytanie: Jakie dzia-
łania powinny być podjęte przez samorząd, aby przyciągnąć do miasta tury-
stów? odpowiada: W promocji Skawiny jest jeszcze dużo do zrobienia. Mało 
kto wie, że na terenie naszej gminy znajdują się piękne kościółki zabytkowe, 
liczne kapliczki przydrożne, szlak architektury drewnianej, szlak papieski, 
widokowe trasy rowerowe prowadzące przez stoki Ostrej Góry i Pochowa. 
Budowana przez młodzież kopia prehistorycznej wioski łużyckiej doskonale 
nadaje się zarówno na artystyczne plenery, jak i pikniki rodzinne. Chcę pro-
mować Skawinę nie tylko jako doskonałe miasto do prowadzenia biznesu, 
ale również jako miasto atrakcyjne turystycznie, rekreacyjne zaplecze dla 
mieszkańców Krakowa i innych miast naszego regionu7.

mgr inż. Katarzyna Wątor-Kmita
architekt krajobrazu

katarzynawk@gmail.com

6  Analizy uwarunkowań terenu zawiera praca dyplomowa: Katarzyna Wątor-Kmita, Kon-
cepcja rozbudowy Parku Miejskiego w Skawinie – Park Meandrów, promotor: dr hab. 
inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, współpromotor: dr inż. arch. Urszula For-
czek-Brataniec, konsultacje specjalistyczne: prof. dr hab. Zbigniew Mirek, dr inż. arch. 
Krzysztof Wielgus, Politechnika Krakowska, Kraków 2009.

7 Adam NAJDER. Burmistrz czy Kazimierz Wielki? Rozmowę przeprowadzili Redaktorzy FO-
RUM „Stowarzyszenie Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina” 2009 nr 1, s. 3.
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Dawnych wspomnień smak

W wigilijny wieczór, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda, 
zasiadamy do przygotowanej wieczerzy. Co jest wyjątkowego 
w świętach Bożego Narodzenia, że tak bardzo wyróżniają się one 

na tle innych uroczystych dni w roku? 
Oprócz sensu religijnego, który niosą ze sobą, mają jeszcze niesamowity 

wymiar rodzinny. Sposób komunikowania się domowników w tym czasie 
jest wyjątkowo serdeczny i miły. Inaczej się mówi i inaczej słucha. Ogrom-
ne wrażenie robi zawsze moment dzielenia się opłatkiem, składanie życzeń 
i puste miejsce przy stole. W tych dniach uczestniczymy również w histo-
rii, która powtarza się nieprzerwanie od dwóch tysięcy lat: w narodzinach 
Jezusa Chrystusa. Każdy z nas potrzebuje czegoś więcej: marzeń, przeżyć 
i złapania oddechu. 

Grudzień jest miesiącem, który obfi tuje w szczególne wydarzenia. Naj-
pierw przychodzi święty Mikołaj, który obdarowuje dzieci prezentami. Mia-
sto stroi się w barwne dekoracje, świąteczny nastrój widać na wystawach 
sklepowych. Sklepy – pełne najrozmaitszych specjałów – przyciągają kupu-
jących, zwłaszcza dzieci. 

Od roku 2001 w grudniu mieszkańcy Skawiny spotykają się na wspólnej 
wigilii, która odbywała się na Rynku, a obecnie – na parkingu koło parku. 
Tradycyjnie harcerki i harcerze z „Czerwonego Maka” przekazują władzom 
miasta Betlejemskie Światełko Pokoju. Ksiądz rozdaje wszystkim opłatki, 
odmawia modlitwę. Burmistrz i przewodniczący Rady Miasta składają ze-
branym życzenia, łamiąc się z nimi opłatkiem. Wszyscy składają sobie ży-
czenia, prowadzą bardzo osobiste rozmowy, a później wspólnie kolędują. 
Wspólne kolędowanie stało się już tradycją; to sięgnięcie do korzeni przod-
ków. W takiej atmosferze czujemy się jak jedna wielka rodzina.

W takiej atmosferze miło też w wigilię ubierać choinkę. Dawniej ubierało 
się tzw. „sad” – było to drzewko przyniesione z lasu i zawieszone wierzchoł-
kiem w dół u stragarza lub sufi tu. Zwyczaj stawiania drzewka na podłodze 
przyszedł do nas z Niemiec w początkach XX wieku. Wtedy zanikła na-
zwa „sad”, a pojawiła się „choinka”. Najważniejszą ozdobą drzewka – sadu 
(choinki) był kolorowy łańcuch wykonany ze słomy i bibuły. Podczas gdy 
dzieci i młodzież ubierały sad, gospodarz z postawionego w kącie zboża 
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brał źdźbła i wbijał je w szpary pomiędzy stragarzami. Wierzono, że ile tych 
źdźbeł potrafi  wbić, tyle kóp zboża w przyszłym roku z pola zbierze. Panny 
natomiast wychodziły po wieczerzy na podwórze i chwytały za kołki w pło-
cie. Wierzono, że z której strony zaszczeka wtedy pies, z tej strony przyjdzie 
kawaler. O północy tak młodzież, jak i starsi szli do kościoła na pasterkę. Po 
powrocie z kościoła gospodarz dawał siano ze stołu bydłu do jedzenia.

Dzisiaj mamy choinki z tworzywa sztucznego lub prawdziwe jodły, 
świerki. Na choince zawieszamy kolorowe bańki, sztuczne łańcuchy, różne 
świecidełka, czasem słodycze. Jakże brak na nich różnych własnoręcznie 
wykonanych przez dzieci zabawek, łańcuchów z bibuły i słomy, cukierków 
owijanych w bibułę, czerwonych jabłuszek, pierników, orzechów itp.!

Za to pod choinką na każdego z domowników czeka prezent. Czasem 
skromny, ale starannie zapakowany i podpisany. Lubimy obdarowywać 
swoich bliskich; oby tylko w tym wszystkim nie zatracić wartości ducho-
wych tych świąt.

Po ukazaniu się pierwszej gwiazdki rodzina i zaproszeni goście siadają 
do stołu. Jedno miejsce zawsze jest puste. Stół nakryty białym obrusem, na 
środku sianko, a na nim dzieciątko i żłóbek, opłatki, zapalona świeca. Ojciec 
rozdaje opłatki. Odmawia pacierz, łamie się opłatkiem, wspomina też tych, 
co od nas odeszli. Atmosfera tak się wtedy rozrzewnia, że domownicy przy 
łamaniu się opłatkiem często płaczą. Jest wtedy taka chwila, kiedy milkną 
swary, kłótnie, potrafi my sobie wiele wybaczyć, ale i wiele obiecać. Oby 
nam się wszystko spełniło. Później ojciec czyta fragment Pisma Świętego 
o narodzeniu się Jezusa. Wówczas wszyscy siadają do wieczerzy, która skła-
da się z 7, 9 lub 12 dań postnych. Zależy jaki dom, jaka tradycja i jakie 
możliwości. Są jeszcze rodziny, u których je się tylko biały żur i kompot 
z suszonych owoców, kaszę, ziemniaki. Po kolacji rozpoczyna się śpiew ko-
lęd i rozdawanie prezentów spod choinki. Obecnie można również spotkać 
w rodzinach inny zwyczaj – oglądanie programu w telewizji lub granie na 
komputerze, odwiedzanie przyjaciół, rodziny.

W Boże Narodzenie nie wykonuje się żadnych prac i nie składa się wi-
zyt. Dzień ten był zwyczajowo przeznaczony na śpiewanie kolęd w gronie 
rodzinnym. Teraz ten zwyczaj zanika, słucha się kolęd w radiu lub z płyt. 

Drugi dzień świąt to dzień św. Szczepana, w kościele ksiądz święci owies 
jako symbol obrzucania kamieniami św. Szczepana. Dawno temu chłopcy 
oraz kawalerowie nieśli do kościoła kieszenie pełne owsa. W czasie nabo-
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żeństwa sypano z chóru księdzu na tacę owies i bito nim dziewczęta, gdy 
znalazły się w pobliżu. Prawdziwa walka rozpoczynała się dopiero po wyj-
ściu z kościoła. Wtedy chłopcy ustawiali się rzędem przy kościele i każdą 
dziewczynę, która wychodziła, bito owsem po twarzy. Byli też tacy, co do 
owsa dodawali łubinu, a gdy wtedy dziewczyna dostała w twarz taką mie-
szanką, to niejedna miała łzy w oczach. Lecz nikt się o to nie gniewał, bo ta-
kie wtedy panowały zwyczaje. Święcony owies należało wtedy przynieść do 
domu. Gospodarz, gdy na wiosnę wyjeżdżał siać zboże, to święcony owies 
mieszał z ziarnem na siew przeznaczonym. 

W Nowy Rok po obiedzie zbierano ze stołów i ław siano oraz pozostałą 
słomę, które wnoszono do ogrodu. Tam robiono ze słomy powrósła i obwią-
zywano nimi drzewa owocowe. Miało to je chronić od chorób i wszelkie-
go robactwa. Już w czasie adwentu młodzież, a przede wszystkim chłopcy 
i kawalerowie czynili przygotowanie do chodzenia po kolędzie. Szyto różne 
stroje dla diabłów, aniołów, śmierci, Heroda, żołnierzy i Żyda. Robiono „tu-
ronia”, czyli tzw. kozę, szopki ze stajenką oraz szopki do puszczania lalek. 
Szyto lalki, robiono gwiazdy, kukiełki, a przede wszystkim uczono, jak się 
lalki puszcza oraz śpiewa różne kolędy i przyśpiewki. 

Od Bożego Narodzenia aż do święta Trzech Króli chodzono po kolędzie 
od domu do domu. Pierwsi wyruszali mali chłopcy z szopką. Śpiewali różne 
kolędy, aby dostać trochę grosza, który przeznaczali na zeszyty do szkoły, 
a często na chleb. Zwykle po Nowym Roku wychodzili z „turoniem” chłop-
cy starsi, często już kawalerowie. Występował z nimi Żyd, marszałek, dia-
beł, śmierć i dwóch hetmanów. Chodzili z muzyką i pięknie śpiewali. 

Skawina i okoliczne wioski słyną z pięknych bożonarodzeniowych szo-
pek, które od kilkunastu lat wykonywane są na konkurs rozstrzygany w Koś-
ciele Miłosierdzia Bożego na Ogrodach. Fundatorami nagród są m.in. ksiądz 
biskup Kazimierz Nycz, ksiądz Marian Podgórny, ksiądz proboszcz Włodzi-
mierz Łukowicz, ksiądz Jan Jakubiec, burmistrz Adam Najder, dyrektorki 
SP 1 i SP 2 – H. Szczerbak i H. Boba, K. Lupa. Już od 14 lat w dniu rozdania 
nagród wystawiane są jasełka przygotowane przez uczniów SP 1 i 2, któ-
re cieszą się dużą popularnością i wystawiane są kilkakrotnie. Publiczność 
ma okazję zobaczyć oryginalne i nietypowe jasełka. Należy podkreślić zapał 
i zaangażowanie młodzieży oraz organizatorów. 

Od lat na ulicach, osiedlach, wioskach można spotkać kolędników 
z szopkami lub kolędników przebranych za Heroda, śmierć, anioła, diabła, 
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pasterzy, św. Józefa, Marię Pannę. Odgrywają oni fragment jasełek, śpiewa-
ją kolędy. Za to otrzymują jakieś datki, które dzielą równo pomiędzy siebie. 
Na zakończenie śpiewają: „Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam 
życzymy, na ten Nowy Rok”. Od pewnego czasu widać, że stopniowo zanika 
jednak zwyczaj chodzenia kolędników. Może dlatego, że w każdej szkole, 
przedszkolu, instytucji organizowane są spotkania noworoczne, opłatkowe, 
a w programie: jasełka, składanie sobie życzeń, wspólny śpiew kolęd, pasto-
rałek.

Od 1984 roku Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Skawiny organizuje tra-
dycyjne spotkanie „opłatkowe”, na które zaprasza wszystkich swoich człon-
ków, sympatyków, władze miasta, powiatu itp. Jeszcze do niedawna na te 
spotkania przychodziła seniorka Pani Maria Lupa, urodzona w 1914 roku, 
pełna werwy, humoru. Recytowała wiersze, śpiewała piosenki, np.: 

Zebrani goście i bardzo mili,
Dziękuję, żeście tutaj przybyli.
Wszystkim zebranym składam życzenia,
By się spełniły Wasze marzenia.

Kłaniam się Tobie, Dziecino mała,
Byś o naszej ojczyźnie nie zapomniała.
My Cię prosimy, Boża Dziecino miła,
Byś naszą ojczyznę błogosławiła.

Pani Maria zwracała się do przedstawicieli władz:

Komu zawdzięczać, komu ukłony,
że „Sokół” taki odnowiony
I rynek czysty, że aż bardzo miło,
Żeby tak zawsze w Skawinie było.

Pana burmistrza mamy dobrego,
Przeto życzenia ślemy do niego,
By czuwał zawsze nad swoją Gminą,
Niech gwiazdka świeci tu, nad Skawiną.

Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie,
TPS w Skawinie niech nam sto lat żyje.



Po wystąpieniu Pani Marii Lupy wszyscy wstali, wznieśli toast i śpiewali 
sto lat. I tak przy wspólnym stole w radosnej atmosferze wspominaliśmy 
swoje święta, te zapamiętane z dzieciństwa i te dzisiejsze. Ktoś pamiętał 
drzewko – „sad”, kogoś odwiedzała gwiazdka, a kogoś aniołek, komuś święta 
kojarzą się z zapachem wigilijnych potraw, a komuś z zapachem domowych 
ciast. Wszyscy jednak przywiązani są do tych świąt i niech tak zostanie.

Ewa Tarnopolska

Wykorzystano pracę magisterską mgr Elżbiety Ciepłej „Stare i nowe 
zwyczaje na terenie Gminy Skawina”.
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VI Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego
upamiętniający 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

VI Zlot Harcerstwa Powiatu Krakowskiego odbył się w dniach 
25–27.09.2009 r. w Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuń-
czo-Wychowawczych pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Małopolskiego i Starosty Krakowskiego.
25 września uczestnicy po zakwaterowaniu udali się na strzelanie nocne 

i zajęcia z kamufl ażu. Nazajutrz patrole wyruszyły na trasę zlotu, na której 
było 7 punktów (rzut granatem, szyfry, ratowanie rannego, strzelanie snaj-
perskie, zdobywanie mostu, odszukanie ładunków, wysadzanie mostu). Po 
biegu patrole przygotowały się do uroczystego ogniska.

W tym samym czasie w Skawinie w godzinach 16–17 zaproszeni goście 
zwiedzali Harcerską Izbę Pamięci Narodowej. Podczas zwiedzania nastąpi-
ło odsłonięcie tabliczek sponsorskich: Wydawnictwa „PLATAN” – przez 
właściciela pana Kazimierza Pawlika i Zakładu Elektrycznego „ZELPiG” 
– przez właściciela pana Grzegorza Pietrzkę.

Następnie zaproszeni goście udali się do Wielkich Dróg. Przed ogni-
skiem o godz. 1745 nastąpiło uroczyste otwarcie zlotu przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Skawina i Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuń-

W trakcie patrolu strzelano z karabinka snajperskiego...
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... druhowie „wysadzali” most...

... a druhny rozbrajały „ładunki wybuchowe”...
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... zastępowi „partyzanci” zdobywali uratowany most...

... oraz bronili go przed odbiciem przez „nierzyjaciela”...
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Przerwa na drugie śniadanie wśród pięknej przyrody

Podczas patrolu sprawdzano również, jak 
harcerze radzą sobie z udzielaniem pierwszej 
pomocy.

Nie były to zwykłe ćwiczenia, a prawdziwa 
inscenizacja, co widać m.in. po strojach 
druhów prowadzących patrol.
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czo-Wychowawczych Antonie-
go Trojana, a także poświęcenie 
przez Kapelana „Czerwonego 
Maka” ks. Zdzisława Budka. 

Zaproszeni goście i uczest-
nicy zlotu przeszli na miej-
sce rozpalenia ogniska, gdzie 
wszystkich przywitał Komen-
dant NZH hm. K. Dymanus.

Uroczystego rozpalenia 
dokonali Tomasz Skrzyński 
– kombatant, Delegat na Kraj, 
Adam Najder – burmistrz Mia-
sta i Gminy Skawina, Emilia 
Sznajder – Seniorka Harcer-
stwa Skawińskiego. Gdy już 
zapłonęło ognisko, gawędę Seniorzy harcerstwa rozpalili tradycyjne ognisko...

... które, jak przystało na zlot harcerski, płonęło pięciometrowym ogniem.
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o tematyce 1 i 17 września 1939 r. wygłosił pan Dariusz Gorajczyk z In-
stytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Następnie wręczono odznaczenia 
i wyróżnienia:

1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Brązowym Krzyżem Za-
sługi hm Halinę Jaskierny; krzyż wręczył przedstawiciel Wojewody 
– Marcin Tatara.

2. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała
– Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Markowi Migdało-

wi; medal wręczył przedstawiciel Wojewody – Marcin Tatara
– Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Stanisławowi Ża-

kowi, Tadeuszowi Parze, phm Piotrowi Dymanusowi oraz pwd Mar-
cinowi Kutkowi; medale wręczył przedstawiciel Wojewody – Marcin 
Tatara.

3. Światowy Związek Żołnierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Londy-
nie odznaczył Pamiątkowym Krzyżem 3 Dywizji Strzelców Karpackich:
 – Adama Najdera 
 – Zygmunta Rylla
 – phm Konrada Bala
 – phm Pawła Dymanusa
 – phm Piotra Dymanusa
 pamiątkowe krzyże wręczył Delegat na Kraj – Tomasz Skrzyński.

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nadało odznakę „Przyjaciel Dziecka” 
Antoniemu Trojanowi, Krystynie Lelek, phm Teresie Warchał; od-
znaki wręczył Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Roman Ficek.

5. Okolicznościowy dyplom i płaskorzeźbę lilijki harcerskiej druhnie Ha-
linie Wyrwie-Szocie, seniorce Harcerstwa Skawińskiego, wręczył hm 
Kazimierz Dymanus.
7 DH z Krzęcina zaprezentowała wzruszający patriotyczny program 

słowno-muzyczny. Po zakończeniu ogniska Dyrektor ZPEOW Antoni Tro-
jan zaprosił gości na poczęstunek.

Harcerki i Harcerze z 7 DH im. Kurierów Tatrzańskich złożyli Przyrze-
czenie Harcerskie.

W niedzielę uczestnicy zlotu udali się do pięknego zabytkowego kościół-
ka w Sosnowicach na mszę harcerską, odprawioną przez kapelana ks. Zdzi-
sława Budka.
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Uczestnicy zlotu podczas uroczystej mszy harcerskiej w Sosnowicach...

... oraz zebrani przed zabytkowym kościółkiem sosnowickim do wspólnego zdjęcia



Po mszy harcerki i harcerze wrócili na miejsce zlotu, gdzie nastąpiło wrę-
czenie pucharów i nagród (namiotów). Puchar i Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego zdobyła drużyna ze Szczepu „Nadwiślan” z Woło-
wic, a Puchar i Nagrodę Starosty Krakowskiego – drużyna ze szczepu „Ko-
lumbowie” z Zabierzowa.

Kazimierz Dymanus

Zwycięska drużyna
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Jesienne spotkanie z Jedynką

Całkiem niedawno – w piątek 23 października 2009 r. Szkoła Podsta-
wowa nr 1 zorganizowała kolejną edycję pikniku „Jesienne spotka-
nie z Jedynką”. Impreza ta służy integrowaniu szkolnego środowiska, 

czyli nauczycieli, dzieci i rodziców. Jest też doskonałą okazją do spotkań 
z przebywającymi już na emeryturze nauczycielami, zaproszonymi gośćmi, 
sojusznikami i przyjaciółmi szkoły. Piknik służy jednak przede wszystkim 
promowaniu szkoły w lokalnym środowisku poprzez ukazywanie jej bogatego 
dorobku, wspaniałych osiągnięć i sukcesów. Uczniowie ze wszystkich klas 
prezentują bowiem swe różnorodne talenty na głównej scenie, sprzedają włas-
ne artystyczne dzieła. W atmosferze radości i zabawy realizowane są napraw-
dę szlachetne cele: zbiórka pieniędzy na najbardziej palące potrzeby szkoły.

W tym roku piknik zaszczycili swoją obecnością: kierownik Oddziału 
Kształcenia Specjalnego oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Ku-
ratorium Oświaty pani Elżbieta Bzdek, burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
pan Adam Najder, kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury pan 
Paweł Kolasa, a także przedstawiciele Rady Miejskiej Skawiny z przewod-
niczącym panem Marcinem Kufl owskim na czele. Towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny reprezentowali pani Anna Kudela i pan Wacław Skokoń. Goście 
wzięli czynny udział w imprezie, gdyż drużyna radnych zgrała mecz pił-
ki nożnej przeciwko reprezentantom szkoły: nauczycielom i rodzicom. Jak 
się okazało, skawińscy radni stanowią niezwykle zgraną na boisku drużynę, 
gdyż mecz pewnie wygrali.

Tak jak i w latach poprzednich zaangażowanie uczestników było niezwy-
kłe: rodzice piekli ciasta, ofi arowywali fanty na loterię, z zapałem licytowali 
na aukcji wybrane przedmioty. A można było zakupić prawdziwe kolek-
cjonerskie rarytasy: koszulkę Mistrza Polski w piłce nożnej Wisły Kraków 
z podpisami zawodników oraz piłkę, którą rozegrano piknikowy mecz, także 
z podpisami wszystkich uczestników.

Dzieci napracowały się jednak najwięcej – przygotowały niezwykle bo-
gaty i różnorodny program artystyczny. Widzowie mogli więc wysłuchać 
m.in. koncertu skrzypcowego, zobaczyć pokazy tańca i śpiewu oraz prze-
konać się, że Michael Jackson ma w Jedynce godną następczynię. Program 
wzbogaciły również krótkie przedstawienia, w tym jedno w języku angiel-
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skim. Publiczność gorącymi brawami nagradzała wszystkich wykonawców, 
dla których były to z pewnością jedne z najważniejszych i najbardziej emo-
cjonujących występów w życiu.

Piknik uatrakcyjniły także prezentacje przygotowane przez zaproszonych 
gości. Policjanci zaprezentowali swój sprzęt. Klub Tańca „Elita” dał pokaz 
różnych stylów tanecznych, a Klub Kung-Fu zachęcał do uprawiania sztuk 
walki. Swoją dyscyplinę sportową propagowała mistrzyni we freestyle kaja-
kowym, pani Izabela Fidzińska, która obecnie pretenduje do zdobycia tytułu 
najlepszej zawodniczki świata.

Ale nie tylko na głównej scenie tak się wiele działo. Na wybiegu i boisku 
szkolnym znaleźć można było wiele innych atrakcji. Uczniowie pokazywali 
swoje zwierzątka w minizoo, nauczyciele sprzedawali ich prace. Wielkim 
powodzeniem cieszył się przygotowany przez szkolną kuchnię smakowity 
bigos i pyszne kiełbaski. Łasuchy mogły skosztować wspaniałych wypieków 
i rozgrzać się gorącą herbatą. Dzieci najchętniej zaglądały do parku rozryw-
ki, gdzie mogły się do woli wyhasać.

Piknik jak zwykle okazał się wspaniałą, pełną radości i śmiechu imprezą. 
Pragniemy podziękować gorąco wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie, 
za to, że pomimo dość niesprzyjającej aury zdecydowali się być z nami, 
wspierali nas i szkołę. Dziękujemy!

Oficjalne przekazanie na aukcję piłki z podpisami wszystkich zawodników
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Ślubowanie klas pierwszych

Składam Tobie, Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.
Ślubuję na Sztandar Szkoły być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię swej Szkoły.
Będę się pilnie uczyć, jak kochać swoją Ojczyznę
I jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.

Takie przyrzeczenie złożyło 70 uczniów klas pierwszych Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Skawinie – w obecności burmistrza Miasta i Gminy Skawina 
pana Adama Najdera, kierownika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury 
pana Pawła Kolasy, przewodniczącego Rady Miejskiej pana Marcina Ku-
fl owskiego, przedstawicieli skawińskich radnych, członków Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny, nauczycieli, samorządu szkolnego i rodziców. Uroczy-
ste pasowanie na ucznia odbyło się w piątek 23 października tuż po szkol-
nym pikniku.

Przejęci i nieco stremowani powagą chwili pierwszoklasiści oraz zgro-
madzeni goście wysłuchali przemówienia pani dyrektor Hanny Szczerbak 
oraz pana burmistrza Adama Najdera, którzy w bardzo ciepłych słowach 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych



zwrócili się do bohaterów tej uroczystości, witając ich w gronie członków 
społeczności szkolnej.

Podczas pasowania na ucznia zgromadzeni goście oglądali i podziwiali 
wspaniałe występy artystyczne pierwszoklasistów przygotowane pod kie-
runkiem ich wychowawczyń: mgr Danuty Guni, mgr Bogusławy Cory, mgr 
Małgorzaty Skorus, mgr Eweliny Urbanek-Traciak oraz mgr Lucyny Tom-
czyk. Następnie wręczono dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz upominki 
ufundowane przez sponsorów: Anion Energia Sp. z o.o. i Valeo Sp. z o.o.

Podczas tej uroczystości mgr inż. Hanna Szczerbak uhonorowała Nagro-
dą Dyrektora Szkoły nauczycieli za ich wybitne osiągnięcia na polu dydak-
tyki i wychowania. Po uroczystości ślubowania wszyscy pierwszoklasiści 
zostali zaproszeni do odświętnie przystrojonych sal na przygotowany przez 
rodziców poczęstunek.

Joanna Nowakowska
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Listopadowe kwesty
na skawińskich cmentarzach

Skawińska nekropolia „Na Spalonem” (tak przed laty nazywano po-
tocznie wzgórze położone na wschód od kościoła parafi alnego) po-
wstała w XIX wieku, gdy władze austriackie nakazały przeniesienie 

cmentarzy z bezpośredniego otoczenia kościołów w miejsca położone nieco 
dalej od ludzkich siedzib. Niestety nie ma tam już najstarszych mogił; zgod-
nie z powszechnie stosowaną praktyką zostały dawno przekopane i stały się 
miejscem spoczynku innych zmarłych. Tak zniknęły groby wielu zasłużo-
nych skawinian. Chcąc temu zapobiec Towarzystwo Przyjaciół Skawiny po-
stanowiło organizować w Dzień Wszystkich Świętych kwesty na obu cmen-
tarzach na odnowienie starych, niszczejących grobów ludzi, którzy pracą 
i życiem służyli naszemu miastu.

Efekty dotychczasowych kwest
Pierwsza kwesta odbyła się w 2007 roku tylko na cmentarzu parafi alnym. 

Zebraliśmy na niej 6003,61 zł. Do czasu rozpoczęcia prac renowacyjnych 
pieniądze te ulokowano na specjalnie w tym celu założonym subkoncie TPS 
w Banku Spółdzielczym. Z funduszu tego odnowiono obelisk cmentarny 
z 1857 r., przy którym odprawiano nabożeństwa za zmarłych w dniu ich 
święta. Renowacją objęto również grób młodego kapłana, ks. Jana Mordziń-
skiego, który zmarł w 1877 r. na swej pierwszej duszpasterskiej placówce, 
właśnie w Skawinie. Odnowienie obelisku i grobu było możliwe dzięki wy-
datnej pomocy władz miasta i  zangażowaniu p. burmistrza Adama Najdera. 
Wymienione prace wykonał konserwator zabytków p. Tadeusz Sokal, który 
wygrał przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta.

W roku 2008 kwestowaliśmy na obu cmentarzach, uzyskując łącznie 
kwotę 7896,59 zł. W tej kwocie znalazło się też 20 dolarów i 3 euro – zamie-
nione na złotówki.

Środki uzyskane z drugiej kwesty zostały przeznaczone na odnowienie 
grobów Jakuba Chmielarczyka i małżonków Szklarskich oraz na odświeże-
nie grobu i uporządkowanie terenu wokół miejsca pochówku ks. Józefa Ole-
aczka, długoletniego proboszcza parafi i skawińskiej. Wcześniej uzyskaliśmy 
informację od ks. prałata Edwarda Ćmiela, że nikt nie przejawia formalnego 
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zainteresowania grobami J. Chmielarczyka i pp. Szklarskich, a kwatery są 
nieopłacane. Ponieważ oba nagrobki niszczały w zastraszającym tempie, 
uzyskaliśmy zgodę na ich renowację. Wykonał ją p. Tadeusz Sokal; Urząd 
Miasta pilotował odnowę i powiększył nasze środki na ten cel. Resztę ze-
branej kwoty zachowaliśmy na odnowę grobu ks. J. Oleaczka. Trafi lismy 
jednak na nieoczekiwaną trudność: nie możemy znaleźć wykonawcy. Firmy 
kamieniarskie wolą wykonywać nowe grobowce, nie chcą się podejmować 
remontów, które są niżej płatne, a czasochłonne. Poszukiwania trwają; mamy 
nadzieję, że grób ks. Oleaczka zostanie odnowiony na wiosnę 2010 r.

Tegoroczna, trzecia kwesta przyniosła dochód w wysokości 8300,17 zł, 
w tym – jeden dolar. 2 listopada pieniądze przeliczono i wpłacono na sub-
konto w Banku Spółdzielczym. Komisyjne liczenie, a potem rolowanie bilo-
nu trwało kilka godzin; uczestniczyli w nim pp. Ewa Tarnopolska, Czesława 
Kopeć, Maria Borowiecka, Kinga Paciorek i prezes Jan Liskiewicz. Szcze-
gółowe informacje i dokumentacja trzeciej kwesty znajdują się na stronie 
internetowej naszego towarzystwa: www.tps.skawina.pl.

Obelisk główny z 1857 roku przed i po renowacji w roku 2008
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Organizacja listopadowego kwestowania

Prace przygotowawcze do kolejnych kwest zaczynają się zwykle na prze-
łomie września i października. Oczywiście zaczynamy od spraw urzędo-
wych, które na szczęście z reguły przebiegają gładko. Plastyk z Centrum 
Kultury i Sportu wykonuje afi sze i projekt małych „cegiełek” – podzięko-
wań za wrzucane do puszek datki. Same cegiełki drukuje nam bezintere-
sownie fi rma Iwion. Ochronę i transport pieniędzy zapewnia Straż Miejska. 
We wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych opiekunowie młodzieżowych 
kół TPS, w porozumieniu z dyrekcjami, zachęcają uczniów do wzięcia udzia-
łu i przyjmują zgłoszenia.

 Gazety – nie tylko lokalne – informują czytelników o kweście i o możliwo-
ści wzięcia w niej udziału. Wreszcie sporządzamy harmonogram z uwzględ-
nieniem Honorowych Gości, Ochotników i nas samych oraz młodzieży. Jak 
widać kwesta jest naszym wspólnym, zbiorowym dziełem – TPS-u oraz 
mieszkańców i władz naszego miasta.

Grób ks. Mordzińskiego, zm. w 1873 roku, przed i po renowacji w roku 2008
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Tegoroczni kwestarze
Już w drugiej, zeszłorocznej kweście kilkuosobowe grupki zbierały datki 

do naszych „fi rmowych” puszek przy wszystkich trzech wejściach na cmen-
tarz parafi alny oraz przy bramie cmentarnej w Korabnikach. A oto nazwiska 
tegorocznych kwestarzy.
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie:
Patryk Mrowiec Barbara Zybek Klaudia Wiecheć
Martyna Ożóg Izabela Małysa Małgorzata Kochana
Paulina Ziober Weronika Ciernia Klaudia Mackiewicz
Aleksandra Wasyl Klaudia Gubała Klaudiusz Frajkowski
Mateusz Deka Monika Szczypczyk Łukasz Kawaler
Natalia Badura Konrad Karaś Wiktor Chlebek
Anna Wieczorek Anna Korzeniowska Emilia Gardyła
Anna Sałapatek Gabriela Lelek Dominika Hołubowska
Aleksandra Osielczak Michał Piwowarczyk Gabriela Ścibor
Gabriela Lenart

Grób Michała i Teresy Szklarskich przed i po renowacji w roku 2009
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Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych:
Monika Rebizand Paulina Marczyk Karolina Mazurek
Renata Wincencik Kornelia Ślusarczyk Adrianna Burnat
Kamila Dziedzic Justyna Job Dorota Klimbar
Magdalena Kłapcia Elżbieta Wrona Aleksandra Kaczor
Klaudia Kuc Katarzyna Sobaś Daria Blak
Sebastian Przebinda Dawid Gałka Dominik Wędzicha

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II:
Mateusz Bobek Mateusz Gruca Damian Zygadło
Mateusz Dokupil Kamila Grzelaczyk Magdalena Kasiarz
Adrian Kisielewski Monika Kubisiak Joanna Noga
Anna Pękala Karol Prochownik Agnieszka Skowronek
Barbara Stachurska Klaudia Wierzchowiec

Uczniowie naszych szkół kwestowali na cmentarzu parafi alnym, a towa-
rzyszyli im dorośli. Honorowo kwestowali pp. burmistrz Adam Najder, prze-

Grób Jakuba Chmielarczyka przed i po renowacji w roku 2009
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wodniczący Rady Miejskiej Marcin Kufl owski, przewodniczący Rejonowej 
Rady Honorowych Dawców Krwi Włodzimierz Galaciński, dyrektor CKiS 
Janusz Bysina, wiceprezes SSPM Arkadiusz Wrzoszczyk, przewodnicząca 
Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina Sławomira Żurek i przedsta-
wiciel Banku Spółdzielczego w Skawinie Marcin Cichoń. W kweście uczest-
niczyli też harcerze „Czerwonego Maka”, reprezentujący dha Dymanusa, 
Ewa Rydzewska i Paulina Hajdo z drużyny „Róże Pustyni” oraz Patrycja 
Kwartnik z drużyny „Czerwone Maki”. Liczni członkowie i sympatycy TPS 
stanęli wraz z młodzieżą przy cmentarnych bramach: Jadwiga Raczyńska, 
Elżbieta Łozińska i Radosław Rankiewicz (opiekunowie młodzieżowych kół 
TPS), Wiesław Warzocha i Ewa Malinowska (SSPM), Władysław Matuła 
(Związek Emerytów i Rencistów), Janina Jurek, Helena Kaim, Maria Blus, 
Wanda Pabian, Halina Lech, Anna Kudela, Janusz Opydo, Mieczysław Cha-
brzyk, Jan Liskiewicz. W sumie na starym cmentarzu kwestowało 86 osób.

W zbiórce na Cmentarzu Komunalnym uczestniczyło 13 osób. Byli to 
strażacy i członkowie ich rodzin, pp. komendant Leszek Maj, Joanna Rojew-

Grób ks. Oleaczka przed i po uporządkowaniu w roku 2009
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ska-Maj, Tomasz Maj, Ewelina Ścisłowicz, Piotr Suder, Jerzy Suder, Grze-
gorz Leśniak, Łukasz Bodek i Grzegorz Smaciarz, przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Korabniki p. Elżbieta Panek oraz członkowie Forum Miasta i Gminy 
pp. Maria Żyła, Ewa Strzałka i Marek Fugiel.

Jesteśmy przekonani, że starania mające na celu zachowanie starych gro-
bów dla potomności oraz przybliżanie mieszkańcom Skawiny zasług ludzi, 
którzy w nich spoczywają, są bardzo ważnym elementem lokalnego patrio-
tyzmu. Udział w tym dziele młodego pokolenia jest dla niego żywą lekcją 
historii. Realizacja takich zadań w pewnym stopniu jednoczy społeczność 
lokalną, co stanowi niewymierne, ale historycznie i społecznie wartościowe 
działanie. Odpowiedzmy więc na pytanie:

Kim byli ludzie, których groby chcemy ocalić
dla przyszłych pokoleń skawinian?

Jakub (na grobowcu zapisano jego imię, zgodnie z ówczesnymi zasadami 
pisowni, przez „ó” – Jakób) Chmielarczyk był cesarsko-królewskim sędzią 
powiatowym. Skawina wprawdzie nigdy nie była siedzibą powiatu, ale przez 

Pan Janusz Bysina – dyrektor CKiS 
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długie lata był w niej sąd. Pan sędzia oraz jego żona Maria, z domu Moder-
lak, mieszkali w Skawinie w budynku opatrzonym numerem 99. Chmielar-
czyk zmarł w wieku 49 lat dnia 30 marca 1879 r., a już 1 kwietnia został po-
chowany. W naszym mieście nie ma o nim więcej informacji, ale będziemy 
ich szukać w archiwach Krakowa.

Małżonkowie Szklarscy osiedlili się w Skawinie jako młode małżeństwo 
i stali się protoplastami licznej, utalentowanej i zasłużonej dla miasta rodzi-
ny. Ich syn Walenty jako młody lekarz zrobił oszałamiającą karierę na ro-
syjskim dworze, wyleczywszy cara Aleksandra I z ciężkiej choroby. Resztę 
życia spędził w Petersburgu, ale jako stary człowiek przyjechał w rodzin-
ne strony, dokonał hojnego zapisu na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i ustanowił stypendium dla zdolnych a niezamożnych dzieci skawińskich. 
Wtedy też ufundował rodzicom piękny nagrobek, który po renowacji stał się 
ozdobą skawińskiego cmentarza.

Potomkiem małżonków Szklarskich był też m.in. zmarły przed kilku laty 
pan Władysław, twórca i reżyser teatru lalkowego, utalentowany malarz-
-amator i muzyk – prawdziwa legenda Skawiny!

Ks. Józef Oleaczek pochodził z Jordanowa, a parafi ą skawińską kierował 
ponad dwadzieścia lat. Zapamiętano go jako duszpasterza bardzo wymaga-
jącego, ale obdarzonego złotym sercem. Usilnie zabiegał o trzeźwość wśród 

Pan Marcin Kuflowski, przewodniczący Rady Miejskiej 
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swych parafi an, dla których był moralnym autorytetem. Kiedy w 1863 r. 
w nieodległym zaborze rosyjskim wybuchło powstanie i liczna grupa mło-
dych skawinian przekradła się przez granicę, by wziąć w nim udział, władze 
austriackie, obawiając się rozprzestrzenienia walk wolnościowych na tereny 
Galicji, wzięły zakładników spośród ludności cywilnej. Wśród nich znalazł 
się ks. J. Oleaczek. Spędził w więzieniu kilka miesięcy. Wpisał się w dzieje 
miasta jako dobry duszpasterz i dobry gospodarz parafi i. Zasłużył w pełni na 
naszą wdzięczną pamięć.

Troska o odnowione groby
Odnawianie grobów zasłużonych nie jest jedyną formą pamięci o naszych 

zmarłych. TPS wykonało własnym staraniem i kosztem szereg prac, aby gro-
by powierzone naszej opiece wyglądały godnie we Wszystkich Świętych. 
Poza normalną pracą społeczną włożono w tę sprawę ok. 600 zł (stosowne 
środki czyszczące, znicze i kwiaty).

Groby ks. Oleaczka, ks. Jana Kantego Zegadłowicza, rotmistrza Zaremby 
– namiestnika powstania z 1863 r. oraz obelisk główny zostały oczyszczo-
ne i dwukrotnie, w jednodniowym odstępie, umyte. Harcerze z Kręgu In-
struktorskiego „Czerwony Mak” od lat pielęgnują grób katyński, sąsiadujące 
z nim groby powstańców styczniowych oraz dwudziestowieczne mogiły żoł-

Pan Adam Najder – burmistrz Miasta i Gminy Skawina
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nierskie. Z radością widzieliśmy 27 października br. grupę uczniów z Zespo-
łu Szkół Katolickich, którzy wraz z opiekunką p. Joanną Gajdą przez parę 
godzin myli i pastowali płytę grobu ks. Jana Mordzińskiego, grabili liście 
i porządkowali teren. Byli to Mateusz Dokupil, Adrian Kisielewski, Karol 
Prochownik i Bartłomiej Kubas. Dziękujemy Wam, Sojusznicy!

Pani Sławomira Żurek – Forum Mieszkańców Miasta i Gminy Skawina

Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
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Przy grobach małżonków Szklarskich i Jakuba Chmielarczyka wykona-
no obrysy mogił, wypełnione granitową kostką lub grysem, a przy obelisku 
głównym wypełniono grysem obniżenie terenu, by zapobiec powstawaniu 
kałuży. W toku tych prac wywieziono taczkami z cmentarza znaczną ilość 
ziemi i liści, a przywieziono 5 worków grysu granitowego. Wymienione pra-
ce wykonywał prezes TPS Jan Liskiewicz przez pięć dni, pomagając ponad-
to fachowcowi przy obrysach odnowionych grobów, których to prac, poza 
umową i nieodpłatnie, w dającym się we znaki deszczu, dokonał p. Tadeusz 
Sokal, aby jego dzieło po renowacji miało odpowiednią oprawę.

Z końcem października cmentarz był często odwiedzany przez najmłod-
szych uczniów różnych szkół z paniami wychowawczyniami. Dobrze, że 
rosną nam następcy!

W dniu Wszystkich Świętych wcześnie rano przed rozpoczęciem kwesty 
nasi młodzieżowi wolontariusze ułożyli chryzantemy przy pięciu wskaza-
nych oraz zapalili znicze na dziesięciu grobach, m.in. zmarłych w tym roku 
nieodżałowanych prezesów TPS, śp. Stanisława Chmielka i Jana Gajniaka.

Na cmentarzu jest około dwudziestu starych, wymagających renowacji 
grobów zasłużonych skawinian. TPS dokłada wszelkich starań, by odnowio-
no je porządnie i szybko; czy uda się tego dokonać, to zależy od miejscowej 
społeczności, od wrażliwości i hojności Darczyńców. Datki na nasze sub-

Pan Sławomir Sroka – prezes PTTK Skawina 
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Pan Marcin Cichoń – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Skawinie

Pan Włodzimierz Galaciński – przewodniczący Rady Honorowych Dawców Krwi

konto w Banku Spółdzielczym w Skawinie można wpłacać w każdej chwili, 
jak rok długi. Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę i nie zmarnujemy jej. 
A za rok spotkajmy się znów przy bramach cmentarnych!

Kazimiera Skałuba, Jan Liskiewicz



Także trójka harcerzy z „Czerwonego Maka” reprezentowała harcmistrza Kazimierza Dymanusa

Liczenie pieniędzy z kwesty 2009 r.

A oto nasze subkonto, na którym gromadzimy fundusze wyłącznie na reno-
wację grobów:
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, ul. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina
nr 37 8600 0002 0000 0000 1427 0003
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Wśród radziszowskich przedszkolaków

Od Redakcji
Dwa lata temu, w grudniu 2007 r., drukowaliśmy artykuł o radziszow-

skiej szkole (Informator nr 62, Irena Zawadzińska i Iwona Jaśkowiak – Szko-
ła w wiejskim dworku). Nasza wiedza o oświacie w największym sołectwie 
gminy byłaby niepełna, gdybyśmy zapomnieli o przedszkolakach. Pani Te-
resie Markowskiej zawdzięczamy szansę na wypełnienie tej luki. Oto kilka 
migawek z życia najmłodszych radziszowian.

Przedszkole Samorządowe w Radziszowie uczestniczy w życiu całej 
społeczności, oczywiście na miarę możliwości dzieciaków. Ważnym 
elementem wychowania jest edukacja ekologiczna. Panie uczą naj-

młodsze pokolenie tego, aby dzieci dbały o czystość naszej planety. Prze-
prowadzają pogadanki na ten temat. Przy realizacji zagadnień ekologicznych 
przypominają dzieciom o konieczności segregowania śmieci. Przedszkolaki 
od kilku lat z powodzeniem przeprowadzają zbiórkę surowców wtórnych. 
Nie lada sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w gminie w tej zbiór-
ce w poprzednim roku szkolnym 2008/2009. Nauczycielki w różny sposób 
łączą teorię z praktyką: 18 września przedszkolaki wzięły udział w akcji 
„Sprzą ta nie świata”. Radziszów jest zawsze piękny, ale świeżo posprzątany 
staje się jeszcze ładniejszy!

Dobrą tradycją radziszowskiego przedszkola stało się to, że zaprasza ono 
do siebie dzieci z zaprzyjaźnionego przedszkola skawińskiego. W tym roku 
21 września mali radziszowianie gościli swych rówieśników z Samorządo-
wego Przedszkola nr 1. Zorganizowali swym gościom zwiedzanie pracowni 
plastycznej w Radziszowie, która produkuje ozdoby z gliny. Dzieci miały 
okazję zapoznania się ze wszystkimi etapami procesu powstawania ozdób: 
projektowania, modelowania i ozdabiania produktów. Potem nastąpiły 
wspólne zabawy w ogrodzie przedszkolnym i poczęstunek: pyszne kiełbaski 
z grilla. I gospodarze, i goście bawili się wyśmienicie.

Doprowadziliśmy do porządku otoczenie przedszkola. 28 września rodzi-
ce rozebrali stary, bezużyteczny, grożący zawaleniem budynek gospodarczy 
stojący obok naszej placówki. Na miejscu wyburzonej rudery ma powstać 
parking samochodowy dla rodziców i pracowników przedszkola.



Ogrodzenie naszego przedszkola także wymagało odnowienia. Pani Dy-
rektor zwróciła się z prośbą do rodziców o wykonanie niezbędnych prac. 
W odpowiedzi na jej apel natychmiast zgłosili się ochotnicy: własnym 
sprzętem oczyścili z rdzy pręty, zdobyli potrzebne materiały i pomalowali 
ogrodzenie farbą antykorozyjną. Dzięki ich zaangażowaniu nasze otoczenie 
wyładniało. Rodzice naszych dzieci są niezawodni!

14 października odbyły się w naszej placówce dwie uroczystości: Święto 
Edukacji Narodowej oraz pasowanie na przedszkolaka. Padło wiele serdecz-
nych słów i dobrych życzeń. Dzieci zaprezentowały bogaty program arty-
styczny dla kolegów i koleżanek, rodziców i nauczycieli. Najmłodsi złożyli 
uroczyste przyrzeczenie „być dobrym przedszkolakiem”. Na koniec pani 
Dyrektor dokonała aktu pasowania i wręczyła wszystkim odznakę „Jestem 
przedszkolakiem”.

Była to pierwsza wielka uroczystość w przedszkolnym życiu naszych mi-
lusińskich. Spisały się dzielnie.

Teresa Markowicz



50

Konkurs Moje miasto wczoraj i dziś

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz Biblioteka Pedago-
giczna w Skawinie ogłosiły kolejny konkurs plastyczny pod hasłem 
„Moje miasto wczoraj i dziś”. Jest on adresowany do dzieci i mło-

dzieży z naszej gminy i miasta oraz do ich rówieśników z miast partner-
skich. Na prośbę Organizatorów zamieszczamy regulamin konkursu w peł-
nym brzmieniu. Ze swej strony zachęcamy naszych drogich Czytelników, 
by zainteresowali swoich młodocianych krewnych tą sprawą. Nawet jeśli 
Wasze dziecko czy wnuczę nie zdobędzie nagrody, to nauczy się patrzeć 
z ciekawością na świat, dostrzegać blaski i cienie swego miejsca na ziemi, 
współtworzyć, a nie tylko konsumować dobra kultury. Warto spróbować! 

Zarząd TPS
 

Regulamin
I Cele konkursu
1. Zainteresowanie uczniów historią rodzinnego miasta
2. Propagowanie idei partnerstwa miast
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów
4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów
5. Promocja Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Biblioteki 

Pedagogicznej w miastach partnerskich Skawiny oraz w środowisku lo-
kalnym.

II Uczestnicy konkursu
 Konkurs adresowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 6–10 lat 

oraz 11–15 lat z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz miast partnerskich: 
Huerth (Niemcy), Turcianskie Teplice (Słowacja), Roztoky (Czechy), 
Civitanova Marche (Włochy) i Przemyślany (Ukraina). 

III Warunki uczestnictwa
1. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A3, 

A4 (w passe-partout).
2. W prawym dolnym rogu pracy należy umieścić wizytówkę zawierającą 

następujące dane:
– nazwę państwa i miejscowości
– imię, nazwisko i wiek
– nazwę szkoły.
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IV Prace należy dostarczyć na adres Skawińskiego Stowarzyszenia Part-
nerstwa Miast lub Biblioteki Pedagogicznej osobiście lub pocztą.

V Termin konkursu 
Konkurs trwa do 22 maja 2010 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas obcho-

dów „Dnia Partnerstwa Miast”.
VI Jury 
Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
VII Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a ich prace zostaną 

umieszczone w materiałach promocyjnych Skawińskiego Stowarzysze-
nia Partnerstwa Miast i Biblioteki Pedagogicznej.

2. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.
3. Wszystkie prace plastyczne będą wyeksponowane na wystawie podczas 

obchodów „Dnia Partnerstwa Miast” oraz na wystawie pokonkursowej 
w pałacyku „Sokół”.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 

(12) 276 87 23 lub (12) 276 26 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
zachowania wszystkich nadesłanych prac i ich późniejszego wykorzystania.

Wystawa prac z poprzedniej edycji konkursu, czerwiec 2009 r.
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Nasze sprawy

Wrzesień 2009

1 września
Siedemdziesięciolecie wybuchu drugiej wojny światowej obchodzono 
w Skawinie, podobnie jak w całej Polsce, w atmosferze wielkiej powagi, 
ale bez nienawiści i zacietrzewienia. Nie było mowy o „odwiecznym wro-
gu”, no i dobrze – nastał czas szukania tego, co ludzi łączy, i przerzucania 
mostów nad tym, co nas dzieli. Ale „przebaczyć” – nie znaczy „wymazać 
z pamięci”. Trzeba bronić historii przed próbami zniekształcenia. Ofi arom 
wojny, wszystkim udręczonym nią ludziom też należy się bodaj wspomnie-
nie, bodaj utrwalenie ich dramatycznych doświadczeń. Wszystkie skawiń-
skie pisma – my też! – zamieściły we wrześniowych numerach publikacje 
związane z tym okrutnym czasem w Skawinie.
Główne uroczystości gminne upamiętniające tę rocznicę odbyły się w Woli 
Radziszowskiej. Na zaproszenie organizatorów wziął w nich udział nasz 
prezes, Jan Liskiewicz. Wśród gości znalazł się starosta powiatu Józef Krzy-
worzeka, radna powiatu Urszula Stochel, burmistrz Adam Najder oraz radni 
Rady Miejskiej, kombatanci, przedstawiciele zaproszonych stowarzyszeń, 
Straż Pożarna, harcerze i mieszkańcy gminy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św., podczas której poświęcono urnę z zie-
mią z pól bitewnych II wojny światowej. Przynieśli ją harcerze z „Czerwo-
nego Maka”. Stanie ona w ich Izbie Pamięci nie tyle jako eksponat, lecz jako 
relikwia. 
Po nabożeństwie złożono wieńce pod pomnikiem żołnierzy poległych w woj-
nach 1914–1920 i 1939–1945. Na zakończenie uczestnicy uroczystości udali 
się do Domu Ludowego, gdzie odbyła się wieczornica.

13 września
Tegoroczne gminne dożynki odbyły się w Krzęcinie z udziałem władz – 
z burmistrzem Adamem Najderem na czele. Nasze Towarzystwo reprezen-
tował sam prezes Jan Liskiewicz. Podczas uroczystej mszy św. celebrujący 
ją kapłan poświęcił 15 wieńców dożynkowych. Potem, zgodnie z tradycją 
święta plonów, zaniesiono je w barwnym korowodzie na miejsce święto-
wania i przy wtórze przyśpiewek wręczano po kolei Ojcom Gminy i innym 
osobistościom.
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Program dożynek był naprawdę bogaty i urozmaicony. Pięknie zaprezento-
wał się Zespół Pieśni i Tańca Regionalnego „Radziejki” z radziszowskiej 
szkoły podstawowej. Koncertowo zagrała Orkiestra Dęta „Strażak”, działa-
jąca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzęcinie. Były wystawy okolicz-
nościowe i mnóstwo atrakcji dla dzieci w różnym wieku. Ukoronowaniem 
tego radosnego dnia była, jak obyczaj nakazuje, zabawa taneczna. Udały się 
te dożynki!

17 września
Mamy w Krakowie wystawę poświęconą Skawinie! Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, Biblioteka Pedago-
giczna w Skawinie i Urząd Miasta i Gminy Skawina zorganizowały w gma-
chu WBP przy ul. Rajskiej ekspozycję prezentującą dawną i współczesną 
Skawinę. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął pan burmistrz Adam 
Najder, który także czynnie uczestniczył w otwarciu wystawy. Pomieszcze-
nie wystawowe to po prostu hall i korytarze I piętra; od lat służą one celom 
wystawienniczym i służą z powodzeniem – ruch w Bibliotece jest duży i jej 
użytkownicy często zatrzymują się przed tą czy inną gablotką. Nasza wysta-
wa była kolejną z cyklu „Małe Ojczyzny”. Trwać będzie do 26 lutego 2010.
Otwarcie wystawy było uroczyste, ale bynajmniej nie sztywne. Jak zwykle 
serdecznie przemówił pan Burmistrz, w imieniu TPS zarys dziejów miasta 
przedstawiła Anna Kudela, potem kapela z Radziszowa przygrywała i śpie-
wała zwiedzającym tak, że nogi same podrywały się do tańca, a że nie było 
do niego warunków, to przynajmniej przytupywano sobie w rytm melodii. 
Po tej uczcie dla ducha zadbano o posilenie ciała: zebrani zostali zaproszeni 
do sali na parterze, gdzie czekał na nas obfi cie zastawiony szwedzki stół. 
Wśród uczestników otwarcia z radością odnotowaliśmy obecność naszych 
przyjaciół z Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury: 
ks. Władysława Pilarczyka, prof. Edwarda Chudzińskiego, dra Sylwestra 
Dzikiego oraz Janusza Bierówkę. Ze wzruszeniem powitaliśmy też naszych 
współmieszkańców miasta ze Środowiskowego Domu Samopomocy.
Przygotowanie wystawy kosztowało organizatorów, także nas, mnóstwo wy-
siłku, bo jak wiadomo od paru miesięcy nasze zbiory „leżakują” w pudłach, 
spiętrzonych jedno na drugim w lokalu zastępczym. Wydobycie najlichsze-
go dokumentu czy fotografi i wymagało herkulesowych wysiłków, a potem 
jeszcze należało zadbać o terminowe sfotografowanie eksponatów, których 
zdjęcia miały trafi ć do Krakowa w elektronicznej wersji. Efekt końcowy 
zawiódł parę osób, które uważały, że TPS zasłużył sobie na własny kącik 
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i trochę więcej uwagi, niż mu poświęcono. Wystawa jednak ma za temat 
miasto, a nie nasze towarzystwo. Adresowana do zwiedzających, zupełnie 
niezwiązanych ze Skawiną, musiała zawierać informacje podstawowe. Jeśli 
odczuwamy pewien niedosyt, pocieszmy się myślą, że powstające właśnie 
Skawińskie Muzeum Regionalne oprócz stałych eksponatów będzie organi-
zowało wystawy tematyczne, czasowe, a wtedy będziemy mieli szansę uka-
zania tego, co nie zostało wyeksponowane na Rajskiej. Tymczasem cieszmy 
się tym, co mamy. Wystawa jest piękna i dobrze służy promowaniu naszego 
miasta. Za to należą się organizatorom serdeczne podziękowania.

17–18 września
Tego jeszcze w Skawinie nie było! Z inicjatywy dyrektorów Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie oraz Pracowni 
Edukacji Regionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicz-
nego im. KEN w Krakowie zorganizowano w naszym mieście dwudniową 
konferencję naukową „Okolice metropolii; Przeszłość – Współczesność – 
Przyszłość”. Prologiem tego przedsięwzięcia było zrelacjonowane powyżej 
otwarcie wystawy w WBP. Tego samego dnia o godz. 15:30 w sali teatral-
nej skawińskiego Sokoła dokonano otwarcia konferencji, której patronowali 
p. burmistrz Adam Najder i p. starosta Józef Krzyworzeka. W zamierzeniach 
inicjatorów konferencja ta otwiera coroczny cykl takich sesji pod nazwą 
Skawińskiej Jesieni Naukowej. 
W ciągu dwóch dni zainteresowani wysłuchali aż szesnastu wystąpień. Pięć 
z nich przygotowali członkowie Zarządu TPS. Tematyka była bardzo zróż-
nicowana, od poszukiwania tożsamości i zadomowienia po rozwój rzemiosła 
i przemysłu w Skawinie, od twórczości rzeźbiarza Wita Wisza po historię 
skawińskiego gniazda TG „Sokół”. Była to potężna dawka wiedzy, podanej 
w sposób barwny i przystępny. Wiele wystąpień miało charakter prezentacji 
multimedialnej. Tu jednak pojawia się przysłowiowa łyżka dziegciu: jedna 
z osób prezentujących swój temat tak dalece zawierzyła technicznym środ-
kom przekazu, że właściwie ograniczyła się do klikania myszą i odczytywa-
nia nagłówków, redukując własny komentarz nawet nie do minimum, ale 
znacznie poniżej. Przesada szkodzi! Czymże jednak jest jedno trochę mniej 
udane wystąpienie na tle tak świetnej całości?
Konferencja wzbudziła pewne zainteresowanie także w szkołach ponadpod-
stawowych. Klasy pod opieką nauczycieli przychodziły na wybrane wykła-
dy; inna rzecz, że nie zawsze na nie trafi ały ze względu na poślizg czasowy. 
Dwadzieścia pięć minut na poważne wystąpienie to stanowczo za mało!
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W sumie jednak konferencja świetnie się udała. Chwała pomysłodawcy, 
p. dyrektorowi Michałowi Grzeszczukowi! Wydaje się, że Skawińska Jesień 
Naukowa ma przyszłość. 

26 września
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie 
obchodziła podwójny jubileusz: 40-lecia JRG oraz 130-lecia OSP Skawina I. 
Obchody rozpoczęto zgodnie z tradycją od wspólnej mszy św. w kościele 
parafi alnym pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeu-
sza. Pozostałe uroczystości miały miejsce na terenie jednostki przy ul. Pił-
sudskiego 20. 
Po wstępnych czynnościach, jak raport dowódcy uroczystości, wciągnięcie 
na maszt fl agi państwowej i powitanie gości, zapoznano zebranych z dzieja-
mi JRG i OSP. Było o czym opowiadać. Potem poświęcono samochody prze-
kazane JRG i OSP Skawina I, wręczono odznaczenia zasłużonym, a goście 
składali życzenia i gratulacje. Nie były to tylko zdawkowe słowa: wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze prywatne poczucie bezpieczeństwa 
opiera się także na społecznym zaufaniu do strażaków. 
Ostatni punkt programu tej uroczystości był już zupełnie nieofi cjalny, ale 
bardzo przyjemny i smakowity: wspólny piknik i pyszna grochóweczka! 
Na jubileuszowych obchodach TPS reprezentował nasz prezes J. Liskie-
wicz.

29 września
Cała Małopolska dowiedziała się i o naszej konferencji naukowej (p. wyżej), 
i o życiu w dawnej i obecnej Skawinie, i o działalności TPS. Stało się to za 
pośrednictwem Krakowskiej Rozgłośni Polskiego Radia, która zaprosiła nas 
do udziału w audycji „Przed hejnałem”. „Nas” to znaczy m.in. p. dyr. Kry-
stynę Droździewicz, p. dyr. Michała Grzeszczuka i p. Annę Kudelę. Rozmo-
wa transmitowana „na żywo” wywołała natychmiastowy oddźwięk – jeszcze 
w trakcie jej trwania jeden z słuchaczy zatelefonował, by przekazać ułożony 
przez siebie uroczy i – przyznajmy to bez fałszywej skromności, bardzo po-
chlebny wiersz – komentarz do audycji. 

Październik 2009
2 października
W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ska-
winie odbyło się XI spotkanie młodzieży w ramach wymiany polsko-niemie-
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ckiej. W imieniu TPS uczestniczyła w nim p. Kazimiera Skałuba. Kontakty 
między Albert-Einstein-Gymnasium w Sankt Augustin a naszym liceum da-
tują się od początku lat dziewięćdziesiątych, gdy dyrektorką LO była właś-
nie p. Kazimiera Skałuba. Podczas spotkania przekazała ona dyrekcji ZSO 
pierwszy list nauczyciela z Sankt Augustin w tłumaczeniu na język polski. 
List dotyczył nawiązania kontaktów między obu szkołami. P. Skałuba prze-
kazała również szkole powiększone zdjęcie z pobytu niemieckiej młodzieży 
w Polsce w 1993 r.
Program spotkania obejmował warsztaty związane z pracą nad projektem 
„Polacy i Niemcy – wczoraj, dziś i jutro”. Zaprezentowano multimedialnie 
system szkolnictwa w Polsce i Niemczech. Odbyła się też projekcja fi lmu pt. 
Trud powołania, poświęconego patronce szkoły, Marii Skłodowskiej-Curie.
Kształcące i bardzo pożyteczne są takie spotkania.

15 października
Gimnazjum nr 2 w Skawinie nosi imię Komisji Edukacji Narodowej, toteż 
Święto Patrona zbiega się ze świętem nauczycieli, a w tym roku także z dzie-
sięcioleciem istnienia szkoły. W uroczystościach wziął udział zaproszony 
imiennie p. prezes Jan Liskiewicz.

16 października
Po wakacyjnej przerwie już trzeci rok działalności zainaugurowała Skawiń-
ska Akademia Wiedzy i Umiejętności, w której prace ma swój niewielki 
wkład także TPS.
Spotkanie z p. Pawłem Romatowskim, grotołazem o światowej sławie 
i odkrywcą wielu większych i mniejszych jaskiń i korytarzy, było strzałem 
w dziesiątkę. Już samo rozpoczęcie imprezy sprawiło, że zebranym podsko-
czyła adrenalina: w sali zgasło światło, a parę sekund potem wbiegła jakaś 
tajemnicza postać w uniformie, obwieszona linami, toporkami i całym mnó-
stwem niezidentyfi kowanych akcesoriów, nie mówiąc już o gigantycznym 
plecaku. Latarka umocowana na kasku rozpraszała mrok, ale nie było szans, 
by rozpoznać twarz. Człowiek wyglądał jak przybysz z obcej planety. Kiedy 
światło rozbłysło ponownie, okazało się, że typowy ekwipunek speleolo-
ga został nam zaprezentowany przez skawińskiego gimnazjalistę Mateusza 
Szostka, jednego z najmłodszych grotołazów. Chłopiec z łatwością poruszał 
się w tym ciężkim rynsztunku i nic dziwnego – jest z nim od dawna obyty.
Tak więc zdobyliśmy pojęcie o wyposażeniu ludzi uprawiających to nieco-
dzienne hobby. Dalszy ciąg prezentacji godny był niezwykłego początku. 
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Barwna opowieść p. Romatowskiego i bajeczne zdjęcia wprowadziły nas 
w zupełnie nieznany, surowy, piękny świat. Dostaliśmy sporą dawkę wiedzy 
i doznań estetycznych. Oby tak dalej!
Tego samego dnia przeżyliśmy miłą niespodziankę: podarowano nam nisz-
czarkę do papieru. Ułatwi nam ona prowadzenie sekretariatu. Dziękujemy!

19–22 października
W poniedziałek 19 bm. rozpoczął się kolejny Tydzień Kultury Chrześcijań-
skiej organizowany przez Chrześcijański Ośrodek Kultury im. św. s. Fausty-
ny Kowalskiej oraz Parafi ę Miłosierdzia Bożego w Skawinie. Program, jak 
zawsze zróżnicowany i atrakcyjny, obejmował spotkania, imprezy i wysta-
wy. Po raz drugi już odbył się otwarty konkurs karaoke: w poniedziałek mia-
ły miejsce eliminacje, w czwartek – fi nał z udziałem jedenastu uczestników, 
młodzieży w różnym wieku, od dziesięciolatków poczynając na licealistach 
kończąc. 
Wykonawcy wybierali sobie piosenkę z bardzo, bardzo długiej listy i prezen-
towali ją przed jury bez uprzedniej próby lub bodaj wysłuchania muzyczne-
go akompaniamentu. Nie było to łatwe, oj, nie było! Ale miłośnicy piosenki 
poradzili sobie z tym trudnym zadaniem nad podziw dobrze. W fi nale było 
o tyle łatwiej, że śpiewano te same piosenki w tej samej aranżacji. W jed-
nym jedynym przypadku jury wyraziło zgodę, a nawet samo zasugerowa-
ło zmianę utworu – gdy dwie wykonawczynie wybrały tę samą piosenkę. 
Warto podkreślić, że uczestnicy wzięli sobie do serca uwagi jury i popraco-
wali trochę nad usunięciem drobnych usterek, wytkniętych po eliminacjach 
przez członków sądu konkursowego. Jury obradowało w składzie: p. Łukasz 
Tworzydło, s. Agnieszka Bąk, p. Roman Bień oraz p. Anna Kudela. Poziom 
konkursu był bardzo wyrównany, więc jurorzy z aptekarską dokładnością 
musieli wyważyć swe sądy. Główną nagrodę stanowił Złoty Mikrofon, ufun-
dowany przez organizatora konkursu p. Andrzeja Bobera. Zdobywcy pierw-
szych trzech miejsc otrzymali płyty ze swym wykonaniem konkursowej pio-
senki i własnym zdjęciem na okładce. 
A oto zwycięzcy II konkursu karaoke:
I miejsce – Magdalena Kutek za Bardzo smutną piosenkę retro
II miejsce – Magdalena Mirek za piosenkę Bo jesteś ty. Warto przypomnieć, 
że Magda również przed rokiem, w I konkursie karaoke, wyśpiewała sobie 
drugie miejsce.
III miejsce – Artur Gros, który podbił publiczność pełnym temperamentu 
wykonaniem Konika na biegunach.
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Dzięki zapobiegliwości organizatorów wszyscy fi naliści otrzymali nagrody 
– nikt z wykonawców nie odszedł z pustymi rękami. 
Imprezę prowadził z właściwym sobie polotem i dowcipem p. Andrzej Bo-
ber. Ma on prawdziwy talent nawiązywania kontaktu i z wykonawcami, 
i z publicznością, którą potrafi  rozśpiewać. Opowiada ze swadą, posługując 
się piękną polszczyzną – uczestniczenie w prowadzonych przez niego im-
prezach to prawdziwa przyjemność!

21 października
W Hali Sportowo-Widowiskowej odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów 
i pasowanie ich na uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wiel-
kiego w Skawinie. Śmiało można powiedzieć, że była to uroczystość ogólno-
miejska, bo duża bądź co bądź widownia wypełniona była do ostatniego 
miejsca. Pisząca tę relację Anna Kudela do tej pory jest pod wrażeniem tej 
imprezy. 
Od początku do końca podobało nam się wszystko: i to, że uroczystość otwo-
rzył z pełną powagą przedstawiciel Szkolnej Rady Uczniowskiej (słusznie! 
przecież to uczniowska społeczność przyjmowała do swego grona najmłod-
szych kolegów!), i to, że właśnie on poprosił dyrektorkę szkoły p. Halinę 
Bobę o powitanie gości, i to, że zachowywał się, jak przystało na światowca, 
z pełną swobodą, jakby publiczne wystąpienia były jego chlebem powsze-
dnim.
Wśród zaproszonych gości byli oczywiście świeccy i duchowni włodarze 
miasta (burmistrz A. Najder, ks. prałat Edward Ćmiel, kierownik Wydziału 
Oświaty P. Kolasa), przedstawiciele władz powiatu i województwa, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dr Krzysztof Gerc i Rada Rodziców 
oraz liczne mamusie, tatusiowie i babcie, ale także panie dyrektorki przed-
szkoli, do których uczęszczała przed rozpoczęciem nauki znaczna część 
obecnych pierwszoklasistów, oraz państwo dyrektorzy skawińskich gim-
nazjów, w których bohaterowie dzisiejszej uroczystości będą kontynuowali 
naukę po ukończeniu szóstej klasy. Ich obecność na sali to znak ciągłości 
i spójności systemu edukacji. 
Wstępna część uroczystości trwała krótko. Potem zaczęło się widowisko. 
Z wyciem wichru i szatańskim chichotem wpadła na scenę Jędza Zła, ok-
ropna czarownica, która zamierzała nastraszyć przedszkolaków, zniechęcić 
ich do szkoły, ukazując „straszny” los ucznia. Pewnie by się jej to udało, bo 
przerażone maluchy zbiły się w gromadki, a spojrzenia ich wyrażały samą 
grozę. Na szczęście pojawił się i dobry duch, Złota Jesień, która przegoni-
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ła Jędzę, a dzieciaki zaprosiła do pomocy w licznych jesiennych pracach. 
Potem jeszcze pierwszoklasiści rysowali liście, gestem i ruchem ukazy wali 
piękno przyrody i odpowiadali na pytanie, jak ją chronić. Leśne skrzaty 
przeegzaminowały je z patriotyzmu, a ustawiając się na kształt różnych fi gur 
geometrycznych dzieciaki wykazały, że i pojęcie trójkąta, koła czy kwadratu 
nie są im obce. 
To widowisko było godne wielkiej sceny. Wspaniała scenografi a i kostiumy 
były dziełem pani Ani Biały i Doroty Banach. Muzyka, opracowana przez 
pp. Aleksandrę Galus i Roberta Budzynia, potęgowała i kształtowała nastro-
je – od grozy towarzyszącej pojawieniu się Jędzy Złej, po kojące, liryczne 
tony przy wejściu Jesieni Złotej. Oboje muzycy posługiwali się klawiszami, 
ale grali na sercach słuchaczy. A dzieci? Prawdziwa rewelacja! Marysia Bę-
benek w roli Jędzy i Julka Wątor jako Jesień dały popis gry aktorskiej i nie 
ma w tym żadnej przesady. Ale i pierwszaki zarówno w swej roli zbiorowej, 
jak i podczas „egzaminu” były sugestywne i swobodne; utalentowane są te 
dzieciaki!
Uroczystość, przebiegająca sprawnie pod czujnym okiem Szkolnej Rady 
Uczniowskiej i jej opiekuna p. Tomasza Zdunka – zbliżała się już ku koń-
cowi. Jeszcze tylko podniosły moment ślubowania na sztandar, jeszcze pa-
sowanie na ucznia, dokonane przez pana burmistrza Adama Najdera, p. kie-
rownika Pawła Kolasę i p. dyrektor Halinę Bobę oraz informacja, że Rada 
Rodziców wyposażyła klasy pierwsze w radiomagnetofony (piękny gest!) 
i spotkanie zostaje zakończone. Pierwszoklasiści opuszczają halę jako pełno-
prawni członkowie szkolnej społeczności.
My ze swej strony życzymy im, ich rodzicom i wychowawcom sukcesów 
i radości oglądania owoców wspólnej pracy.

23 października
Ślubowanie pierwszoklasistów oraz pasowanie ich na uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika było ostatnią w bieżącym roku szkol-
nym uroczystością tego rodzaju. Uczestniczyli w niej nasi przedstawiciele 
Anna Kudela i Wacław Skokoń. Obszerną relację z tej imprezy znajdą Czy-
telnicy wewnątrz numeru. 



61

Listopad 2009

1 listopada
W godzinach przed- i popołudniowych, a dokładniej między ósmą a piętna-
stą, kwestowaliśmy na obu skawińskich cmentarzach na rzecz odnowy sta-
rych grobów zasłużonych skawinian. O tym również piszemy szczegółowo 
w innym miejscu tego numeru.

9 listopada
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie zorga-
nizowała uroczystą wieczornicę upamiętniającą Narodowe Święto Niepod-
ległości. Prezes TPS Jan Liskiewicz, przed laty absolwent tej szkoły, repre-
zentował nasz Zarząd na tych obchodach.

10 listopada
Na zaproszenie Kierownictwa Środowiskowego Domu Samopomocy odwie-
dziła tę placówkę Anna Kudela, by opowiedzieć uczestnikom organizowa-
nych tam zajęć o wkraczaniu Skawiny w niepodległość w listopadzie 1918 r. 
Spotkanie udało się. Po zakończeniu gospodarze pokazali prelegentce bu-
dynek, cztery świetnie wyposażone pracownie, a przede wszystkim – prace 
uczestników. Użytkownicy tego domu to naprawdę bardzo utalentowani lu-
dzie. Nie wiadomo było, na co najpierw patrzeć! Gość dostał w podarunku 
ślicznego, drewnianego aniołka w zielonej szatce i z konopnymi włosami. 
Stoi on teraz na szafi e z książkami i strzeże nas od złego.

11 listopada
Uczestniczyliśmy w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodle-
głości, organizowanych przez burmistrza p. Adama Najdera i przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Marcina Kufl owskiego.
O godz. 15:30 rozpoczęła się uroczysta msza św. za Ojczyznę, której pod-
niosłości dodała muzyka wykonywana przez Orkiestrę Dętą „Sygnał”. 
Potem w sali widowiskowo-teatralnej kościoła pw. Miłosierdzia Bożego 
odbył się koncert: najpierw państwo Joanna Błażej-Łukasik, Paweł Łuka-
sik i Magdalena Skawińska śpiewali pieśni legionowe i patriotyczne, potem 
miał miejsce program poetycki o tej samej tematyce, a w ostatniej części, za-
tytułowanej „Piosenki w stylu retro”, wysłuchano najbardziej znanych hitów 
Hanki Ordonówny, Ireny Santor i Włodzimierza Nahornego. 
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14 listopada
Prezes Jan Liskiewicz uczestniczył w spotkaniu poświęconym nadbudowie 
piętra nad Przedszkolem nr 2 w Skawinie oraz przekształceniu tej placówki 
w przedszkole integracyjne.

20 listopada
Na kolejnym spotkaniu Skawińskiej Akademii Wiedzy i Umiejętności 
 „biali” i „czarni” górnicy opowiadali nam o świecie podziemnych skarbów, 
o blaskach i cieniach zawodu, zaprezentowali nam także wyposażenie górni-
ka. Wraz z nimi przybył artysta-amator, rzeźbiący z bryły solnej prawdziwe 
cudeńka. Szczególny podziw wzbudziła bajecznie piękna solna szopka. Na 
spotkaniu gościliśmy także członków bratniego stowarzyszenia z Wieliczki 
z przewodniczącą p. Jadwigą Dudą na czele.

Anna Kudela

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy p. Elżbiecie Wenc (Biuro Rachunkowe EL-MA 
w Skawinie) za przekazanie nam niszczarki do papieru; usprawni ona 
pracę naszego sekretariatu. Dziękujemy!

Składamy serdeczne podziękowanie krakowskim muzealnikom, pp. Ma-
rii Zachorowskiej i Andrzejowi Ratajowi, za fachową pomoc świadczoną od 
ponad dwóch lat, a dotyczącą tworzenia Muzeum Regionalnego w Skawinie 
oraz nadzorowanie inwentaryzacji zbiorów TPS do jego wyposażenia. To 
pasjonaci – są oni wzorem do naśladowania w dzisiejszych czasach.

Dziękujemy także p. Czesławowi Gąsiorowskiemu za opracowanie wnio-
sków składanych przez TPS do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w sprawie dotacji na upowszechnianie kultury ludowej oraz na digitalizację 
zbiorów przeznaczonych dla skawińskiego muzeum.

Niezwykle gorące podziękowanie przekazujemy p. Tadeuszowi Sokalo-
wi, konserwatorowi zabytków, który z własnej inicjatywy wykonał obry-
sy grobów przy nagrobkach przez siebie odnawianych w roku bieżącym. 
Przetarg tych prac nie obejmował, ale p. Sokal z własnych materiałów, przy 
trudnej deszczowej pogodzie obrysy te wykonał, aby jego dzieło godnie wy-
glądało. Wartość wymienionych robót wynosi kilkaset złotych.



P. Januszowi Majowi serdecznie dziękujemy za bezinteresowne podłą-
czenie do sieci telefonu w naszym pomieszczeniu zastępczym w pawilonie 
Skawa.

Zarząd TPS serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
odpowiedzieli na nasz apel i wsparli nas w organizacji III kwesty na odno-
wienie zaniedbanych grobów zasłużonych skawinian:
– dziękujemy p. Kazimierzowi Zajdzie z CKiS za projekt cegiełki i plakatu 

i p. dyr. CKiS Januszowi Bysinie za zezwolenie na bezpłatne rozplakato-
wanie informacji o kweście;

– dziękujemy p. Piotrowi Pyce i fi rmie Iwion za bezpłatne wydrukowanie 
cegiełek;

– dziękujemy dyrektorom skawińskich szkół ponadgimnazjalnych, nauczy-
cielom organizującym udział uczniów w kweście i, oczywiście, samej 
młodzieży, która poświęciła swój wolny czas, by uczestniczyć w dobrej 
sprawie;

– dziękujemy serdecznie kwestarzom honorowym, wolontariuszom oraz 
członkom TPS za udział w kweście;

– dziękujemy wszystkim darczyńcom, Straży Miejskiej, Bankowi Spół-
dzielczemu za prowadzenie naszego subkonta, na którym zbieramy wpła-
ty na renowację;

– słowa podziękowania kierujemy do księży proboszczów naszych parafi i 
– ks. prałata Edwarda Ćmiela i ks. proboszcza Włodzimierza Łukowicza 
za życzliwą współpracę, za ogłaszanie naszej kwesty i jej rezultatów oraz 
podziękowań TPS-u za udział w kweście;

– wyrażamy tą drogą serdeczne podziękowania dla p. burmistrza Adama 
Najdera za stałą, owocną współpracę, za fi nansowe wsparcie podjętego 
przez nas dzieła oraz traktowanie go jako wspólne zadanie;

– bardzo dziękujemy dziennikarzom „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika 
Polskiego” oraz redakcjom „Gazety Skawińskiej” i „Kontrastu” za za-
mieszczanie na łamach prasy informacji o kweście.

W imieniu Zarządu TPS
Jan Liskiewicz, Kazimiera Skałuba
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