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Drodzy Czytelnicy!

Jak co roku w grudniu spieszymy, by po-
dzielić się z Wami serdecznym, dobrym 
słowem i nadzieją. Życzmy sobie zdrowia, 
ludzkiej życzliwości i pogody ducha. Niech 
omijają nas choróbska, niepewność jutra  
i ciężkie zgryzoty. Niech rozkwita nasze 
miasto w spokoju i jakiej takiej stabiliza-
cji. W tym roku do życzeń dołączają się 
nasi przyjaciele z Klubu Seniora. Oto ich 
świąteczne wiersze.

Stanisław Wójcik

WESOŁYCh ŚWIąT!

W świątecznych domach
niechaj zagości
znów płomień
ludzkiej solidarności

niech nas rozgrzeje
miłość bliźniego
z nią powitamy
Boga zrodzonego.

W zimowe dale
niech się głos niesie
o wybaczeniu
tego, co boli;

Chwała niech będzie
Panu wiecznie w niebie
na ziemi zaś pokój
ludziom dobrej woli.

Reprodukcja na stronie: Pokłon Trzech Króli, inicjał E z Graduale de tempore augustianów krakowskich, 
1493 r. (źródło: B. Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, Warszawa 1993).



— 5 —

ŚWIęTA

Nim pierwsza gwiazdka się pokaże,
W napięciu trwają nasze twarze,
I tak się dzieje od lat wielu —
Ta gwiazda wiedzie nas do celu.
Już dwa tysiące lat z okładem
Podąża ludzkość gwiazdy śladem,
Bo o tym głośno jest na świecie:
W stajni się rodzi Boże Dziecię.
Nie było miejsca w żadnym domu,
Nawet się żalić nie ma komu,
Gdy Dziecię rodzi Matka Święta,
Jest tylko Józef i zwierzęta.
Zaraz przybędą pastuszkowie,
Gdy Anioł im o wszystkim powie,
Przyjdą z radością ludzie prości,
Maryja lubi takich gości.
Dołączmy do nich więc z kolędą,
Na pewno się podobać będą,
Niech się Dziecina Boża wzruszy,
Że ją kochamy z całej duszy!

GWIAZDA TRZECh KRÓLI

Z dalekiego wschodu piaskami pustyni
Jadą Trzej Królowie, bardzo już znużeni,
Od miasta do miasta w słonecznej spiekocie
Rozpytują wszędzie o królewskie Dziecię.

Nikt im jednak wskazać nie potrafi drogi.
W pałacach Go nie ma, bo to Król ubogi.
Zawierzyli przeto gwieździe nad Bałtykiem,
Ona im stajenkę wskazała promykiem.

Przyszli do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
w pieluszki powite, w stajni położone.
I ujrzeli Władcę świata śpiącego w stajence,
Na sianku złożony, przy Matce Panience.

Jemu Józef basem śpiewa,
Jemu do snu szumią drzewa,
Jego pasterze witają,
Mędrcy dary swe oddają.
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Jadwiga Zacharzewska

SKAWIńSKA WIGILIJNA NOC

Białe płatki śniegu
pokryły adwentową ciszą
ziemię zamarłą
w oczekiwaniu
 na pierwszą gwiazdę.

Promienna poświata
dotknęła serca,
na kościelnej wieży
zabiło srebrnym tonem
rozkołysało dźwiękiem
radosnej nowiny:
            „Bóg się rodzi,
 Moc truchleje”.

W oknach rozbłysły 
barwne światła choinek.
Zapachniało wielością
wigilijnych potraw,
rozrzewniło serdecznością życzeń.
Popłynęła ku niebu kolęda.

Biały opłatek w ręku ojca
zadrżał wzruszeniem.
Powiew miłości przeniknął
Betlejem ludzkich serc
            „Słowo stało się Ciałem
 I zamieszkało między nami”.

ChOINKA

Jej dom był pełen woni,
Zapachu konwalii i malin,
Fiołek wśród trawy dzwonił
Jutrznię — Bogu na chwałę.

Darzyła swoim pięknem,
Pachniała czystością zieleni,
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Chociaż już wtedy wiedziała,
Że wkrótce wszystko się zmieni.

Kiedy zasnęła wśród troski,
W śnieżną pierzynę wtulona,
Zabrał ją z lasu człowiek,
Niósł na zmęczonych ramionach.
Stanęła w ciemnym kącie,
Z obawą, wśród obcych, samotna,
Czuła się jak na sądzie,
Była zupełnie bezbronna.

Tak nadszedł dzień radosny,
Gdy narodziła się raz wtórny,
Ozdobna w blaski i jasna
Od krzyża, aż do góry.

A na jej szczycie nadzieją
Srebrna gwiazda świeciła.
Tak w tych, co miłość sieją
Nowa rodzi się siła.

Cecylia Suder

OPOWIEŚć ŚWIąTECZNA

Złote liście
szarością zabarwia,
białym puchem okrywa
nieubłagana
zima.

Ledwie 
zbudził się
dzień,
już przed mrokiem
umyka.

Kieszenie się opróżniają
z ostatniego srebrnika
Z półek
wszystko znika.
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Okna lśnią
niczym pałacowe 
lustra

W wannie 
karp się pluska
cynamon
walczy
z wanilią

migdały
z kokosem

mak
chociaż najdrobniejszy
prym chce wieść
na stole

Rozbłysły
choinkowe światełka
umęczona do granic
rodzinka
pierwszej gwiazdy
czeka

prezenty, opłatek, życzenia —
pozorny dostatek
a 
radości nie ma

Spłaszczona leży
sakwa
i „chwilówka”
do spłacenia

W pasterskiej stajence
przez wieków dwadzieścia
Bóg wcielony czeka
byś otwarł drogę
do serca

możesz Go mieć —
Prezent Bezcenny —
bez kredytu
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bez pieniędzy
tylko oczyść 
duszę swoją

z grzechu
nędzy.

OKRUChY WSPOMNIEń
MOICh WIGILII BOŻEGO NARODZENIA

1  WYStrój

niczym
wczorajszy dzień
pamiętam —

mgła, wiejska
izdebka

na szybach
białe witraże
mrozem wyrzeźbione

pod obrusem warstwa
pachnącego wiosną
siana
chwile wyczekiwania

2. ChOINKA

W kącie
świeżo ścięta — 
pachnąca żywicą
jodełka

rój dziecięcych rąk
w bibułkowe cudeńka
ją przyobleka
kolorowe jeżyki, anioły
na koniec spowija
łańcuchem słomkowym
taka strojna i piękna
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w świetle lampy naftowej
jak dziewczyna krakowska
czekająca kochanka
w stroju
galowym
Z zapalonych świec
łzy kapią — 
woskowe
jakby płakały
nad
Polski
losem

3. WIGILIJNA WIECZERZA

Wśród kłębowiska
pachnących oparów

suszonych śliwek, kaszy,
grzybów, kartofli, fasoli —
wszelkich Bożych darów

resztką sił się krząta
Matka utrudzona

Z mrocznego nieboskłonu
gwiazda się wyłania
już wystartowały
wigilijne dania

bose stopy biegną
po glinianym klepisku
najszybciej jak można
by do miski — blisko

modlitwa, opłatek,
życzenia — 
mimo zwątpienia

pierwszy raz
od wojny
Matka — szczęśliwa
swoje pociechy
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do syta 
nakarmiła

4. RODZICIELSKIE MARZENIA

Teraz Ojciec — nadzieją
serca
nam napełnia
mówiąc:
wreszcie wolna Polska
lecz wielkie zniszczenia
wierzę w lepszy los — 
waszego pokolenia

teraz wiem —
to wtedy
o lepszej Polsce
wszczepił mi
marzenia

5. GDZIE DROGA — DO SPEŁNIENIA?

minęło kilkadziesiąt lat
i tyleż wigilii
Bożego Narodzenia

na plastikowym drzewka wraku
drżącą ręką
wyblakłe bańki
zawieszam

myślą wstecz
uciekam

Ojciec obiecał
lepszy czas
a nigdy
nie kłamał

więc — czekam
na spełnienie — 
czekam
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Katarzyna Witek, Mariusz Tarnopolski

cZeGO JAN Nie UMie, teGO JAś GO NAUcZY —  
e-WArSZtAtY LiterAcKie prOMUJĄce  
iNteGrAcJĘ MiĘDZYpOKOLeNiOWĄ

to tytuł nowego przedsięwzięcia Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, realizowanego 
w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną i jej filią — MultiCentrum w Skawinie. 

Pomysłodawcami i twórcami są autorzy niniejszego artykułu, przy nieocenionej pomocy 
pani Anny Kudeli i dyrektora Michała Grzeszczuka. Projekt finansowany jest ze środków 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Ak-
tywności Osób Starszych na lata 2012–2013. Wartość projektu to 31.115,70 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 
(w wieku powyżej 60 lat) dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną 
oraz tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób star-
szych, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.

W oparciu o dane zawarte w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2012–2013, można stwierdzić, iż w Polsce od kilkunastu lat 
obserwowany jest proces rosnącego udziału osób starszych w ogólnej populacji. Rów-
nocześnie wydłuża się średnia długość życia m.in. na skutek poprawy jego jakości. 
Zjawisko to powoduje, iż również takie miasta, jak Skawina stoją przed wyzwaniem 
w obszarze zagospodarowania czasu i potencjału osób starszych. Poczucie osamotnie-
nia, marginalizacji, niewystarczające kompetencje cyfrowe osób starszych powodują 
ich małą aktywność społeczną, w tym wolontariacką. Zamieszkali w większości w blo-
kach z wielkiej płyty oraz posiadający często kiepską sytuację materialną nie mają zbyt 
wielu możliwości realizacji swoich pasji oraz dalszego kształcenia się. Brak znajomości 
obsługi komputera utrudnia codzienne funkcjonowanie w skomputeryzowanym świe-
cie i nie pozwala na otwarcie wirtualnego okna na świat. Niezwykle istotnym i pilnym 
zadaniem staje się więc przygotowanie oferty edukacyjnej odnoszącej się do powyż-
szych problemów i skierowanej do nich. Projekt „Czego Jan nie umie tego Jaś go na-
uczy — e-warsztaty literackie promujące integrację międzypokoleniową”, odpowiada 
na to zapotrzebowanie społeczne. Wykorzystanie w projekcie potencjału tkwiącego 
w wolontariuszach Szkolnych Kół TPS, realizuje założenia STRATEGII POLITYKI SPO-
ŁECZNEJ NA LATA 2007–2013 — rozwój działań wspierających więzi międzypokole-
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niowe i wzmacniających poczucie odpowiedzialności młodszych pokoleń za opiekę nad 
osobami starszymi oraz tworzenie warunków uczestnictwa osób w podeszłym wieku 
w kulturze.

Projekt zakłada utworzenie trzech dziesięcioosobowych grup uczestników w wie-
ku powyżej 60 lat. Dla każdej z grup zostaną zorganizowane warsztaty informatycz-
ne (10 godzin) i warsztaty literackie (40 godzin). Warsztaty informatyczne dotyczyć 
będą nauki obsługi czytników e-booków, zaś warsztaty literackie udowodnią tezę, iż 
„ze śmiechem łatwiej żyć”. W każdych zajęciach wezmą dodatkowo udział wolontariu-
sze ze Szkolnych Kół TPS, których zadaniem będzie pomoc uczestnikom w obsłudze 
sprzętu. Wolontariusze wezmą również czynny udział w warsztatach literackich (np. 
mini scenki), co na obowiązkowe i często nudne w ich mniemaniu lektury pozwoli 
rzucić inne światło. W przypadku barier funkcjonalnych, na które mogą być narażeni 
uczestnicy projektu, wolontariusze będą pomagać w dotarciu do miejsca warsztatów. 
Taki kontakt międzypokoleniowy będzie miał również walory wychowawcze, m.in. 
ćwiczenie wyrozumiałości i cierpliwości, oraz pozwoli na pełniejsze zrozumienie po-
trzeb osób starszych w zakresie korzystania ze współczesnych osiągnięć techniki. Da 
także wolontariuszom satysfakcję z obserwacji pierwszych kroków seniorów i efek-
tów pomocy dla nich w tego rodzaju edukacji. Te doświadczenia mogą okazać się 
przydatne wolontariuszom w spełnianiu podobnej roli w ich rodzinach i społeczeń-
stwie. Korzyści będą więc obopólne; seniorzy będą mieć możliwość poczucia się le-
piej w otaczającej ich rzeczywistości społecznej i rodzinnej, a wolontariusze być może 
odkryją w sobie zdolności pedagogiczne.

Zarys konspektu warsztatów informatycznych: 
— zapoznanie z produktem, jakim jest czytnik e-booków (uczestnik pozna różnice 

pomiędzy tradycyjnym stacjonarnym komputerem, laptopem a właśnie czytnikiem); 
— zapoznanie z podstawowymi funkcjami i możliwościami, jakie daje czytnik; 
— nauka obsługi podstawowych funkcji czytnika: jak włączyć/wyłączyć odtwarzanie 

filmów i muzyki oraz główny priorytet warsztatów czyli czytanie książek w wersji elek-
tronicznej. Warsztaty informatyczne prowadzone będą w MultiCentrum w Skawinie.

Otwarte w tym roku MultiCentrum to pierwsze w Małopolsce wielofunkcyjne i inter-
aktywne centrum edukacji i rozrywki, dające możliwość realizacji atrakcyjnych zajęć 
w oparciu o nowoczesne technologie. Oferta placówki skierowana jest zarówno do 
szkolnych grup zorganizowanych, nauczycieli, jak i uczestników indywidualnych (nie-
zależnie od wieku). MultiCentrum to stanowiska komputerowe wyposażone w innowa-
cyjnie zaprojektowany, wspomagany komputerowo nowoczesny system edukacyjny 
umożliwiający zdobywanie i rozwijanie wiedzy z różnych dziedzin nauki z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Możliwości, jakie posiada placówka, mogą być z powo-
dzeniem wykorzystane do realizacji kursów, spotkań i szkoleń. 

Zarys konspektu warsztatów literackich „Ze śmiechem łatwiej żyć”: 
 I. Skąd się bierze komizm (sytuacyjny, słowny, personalny); interpretacja drob-

nych tekstów czytanych na czytnikach e-booków. Uczestnicy oraz wolontariusze opo-
wiadają komiczne wydarzenia z własnego życia lub z dowcipów; 

II. „Qui pro quo — czyli komedie omyłek”, np. w Ślubach panieńskich A. Fredry, 
Świętoszku Moliera lub Wieczorze Trzech Króli W. Szekspira;
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IIIII. „W kręgu małych form literackich (fraszki, bajki, epigramaty)” — śmiech 
a wychowanie, bajki współczesne;

II IV. „Świat w krzywym zwierciadle (satyry)” — Moralność pani Dulskiej G. Zapol-
skiej; odtworzenie cyfrowe spektaklu wykonanego przez uczniów i nauczycieli LO 
w Skawinie, Świętoszek Moliera (obłuda — śmieszna i groźna);

IIIV. Wiersze satyryczne — L. J. Kern, M. Załucki, J. Prutkowski;
IIVI. Najmłodsza sztuka śmiechu — kabaret; scenki wystawiane przez uczestników.
IVII. Piosenki śmieszne, piosenki liryczne – nasz wewnętrzny wieczór piosenki;
VIII. Gdy nas przerosną nasze wady, czyli śmieszne typy ludzkie: Skąpiec — tytu-

łowa postać Moliera, pani Dulska z Moralności pani Dulskiej, Scrooge z Opowieści wi-
gilijnej Karola Dickensa i pan Łukasz z noweli Nawrócony Bolesława Prusa — Samo-
chwał — tytułowa Samochwała Jana Brzechwy, Papkin z Zemsty Aleksandra Fredry, 
Zagłoba z Trylogii henryka Sienkiewicza, Snob — od Żony Modnej Ignacego Krasickie-
go poprzez Telimenę Pana Tadeusza Adama Mickiewicza po wójtową halinę Kozioł  
z serialu Ranczo, — „Snobizm językowy — nasz grzech powszedni od renesansu po 
nasz współczesny język faszerowany anglicyzmami”; Karierowicze — w Rewizorze 
Mikołaja Gogola i w serialu Ranczo; Chory z urojenia — tytułowa postać z komedii Mo-
liera, bohater Trzech panów w łódce, nie licząc psa Jerome’a Klapki Jerome’a;

 IX. Znajomość ludzkiej natury i walka z przeciwnościami, drogą do sukcesu — bie-
lenie płotu przez Tomka Sawyera (Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera), — zdoby-
cie serca Anieli przez Gucia (A. Fredro, Śluby panieńskie), — pomysły Kusego  
w obronie Lucy (serial Ranczo). Podczas warsztatów planowane jest zaangażowanie 
seniorów i wolontariuszy w: opowiadanie zabawnych scenek z własnych doświad-

Profesjonalnie wyposażone MultiCentrum zachęca do odwiedzin i nauki…
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czeń, inscenizowanie mini scenek (lub ich improwizowanie), konkurs na własny 
utwór o charakterze rozrywkowym. 

Po zakończeniu projektu zakupione czytniki e-booków zostaną przekazane nieodpłat-
nie do MultiCentrum w Skawinie, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej (Partnera projektu). 
Zwiększy to jego atrakcyjność dla ogółu społeczności lokalnej. Warsztaty literackie pro-
wadzone będą w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Rekrutacja uczest-
ników projektu prowadzona będzie w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie TPS. 
Biuro otwarte będzie w każdy poniedziałek i środę, z wyłączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy. Kryterium formalnym uczestnictwa w projekcie będzie weryfikacja wieku 
uczestnika (na podstawie okazanego dowodu osobistego). Proces rekrutacji prowadzony 
będzie wspólnie dla wszystkich edycji warsztatów, uczestnik będzie posiadał możliwość 
wyboru terminu I, II lub III. O wynikach rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Utworzo-
na zostanie lista rezerwowa, która w przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych po-
zwoli na uzupełnienie listy uczestników warsztatów. Z założenia zajęcia odbywać się 
będą dwa razy w tygodniu po 1,5 h, jednakże zakładamy możliwość innego harmonogra-
mu zajęć (preferowanego przez uczestników projektu). Wstępny harmonogram zajęć:

— termin I: grudzień 2012–kwiecień 2013,
— termin II: styczeń 2013–maj 2013,
— termin III: luty 2013–czerwiec 2013.
W zakładanym harmonogramie uwzględniono wszelkie przerwy wynikające z dni 

wolnych i świąt. Rozpoczęcie projektu nastąpi 5 listopada 2012 r. Zainteresowanych 
udziałem zapraszamy do siedziby TPS, a bliższe informacje dostępne są na stronie 
w w w t p s  s k a w i n a  p l 

Multimedialne stanowisko edukacyjne
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150 rOcZNicA pOWStANiA StYcZNiOWeGO

W styczniu 2013 roku będziemy obchodzili 150 rocznicę zrywu narodowowyzwo-
leńczego, jakim było Powstanie Styczniowe, które rozpoczęło się 22 stycznia 

1863 roku. Polska od 1772 do 1918 roku znajdowała się pod zaborem trzech mocarstw: 
Rosji, Austrii i Prus. Naród polski nie godził się z utratą niepodległości i podejmował 
desperackie walki z zaborcami. Po upadku Powstania Listopadowego odradzał się ruch 
niepodległościowy, tym razem w Królestwie Polskim. W Centralnym Komitecie zapadła 
wówczas decyzja wybuchu zbrojnego powstania, wykorzystując możliwości powstałe 
w Rosji po śmierci osławionego „żandarma Europy” — cara Mikołaja I. Powstanie przy-
spieszyła też informacja o przeprowadzeniu zarządzonej przez Moskali branki podej-
rzanej młodzieży; bowiem władze carskie wiedziały o istniejącej konspiracji. Bran- 
ki spodziewano się w końcu stycznia. Młodzi, zagrożeni poborem chowali się w lasach.

Powstanie styczniowe w 1863 roku było spontanicznym zrywem narodowowy-
zwoleńczym, który swym zasięgiem objął Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część 
Ukrainy. Trwało około 15 miesięcy, najdłużej ze wszystkich polskich insurekcji. Po 
podpisaniu w Petersburgu konwencji o współdziałaniu politycznym i wojskowym 
pruskiego kanclerza Otto Bismarcka i cara Aleksandra II Zachód dostrzegał zagro-
żenie dla układu sił politycznych w Europie. W tej sytuacji Napoleon III zachęcał 
Polaków do walki, dając im iluzoryczną nadzieję na zbrojną interwencję Francji  
w ich obronie. Polacy daremnie oczekiwali obiecanej pomocy ze strony Francji, An-
glii i Austrii. Pomoc jednak nie nadchodziła. Głównie interesy polityczne bowiem 
decydowały o zaniechaniu udzielenia pomocy powstańcom. Napoleon III zmienił 
front polityczny szukając porozumienia z Rosją i Prusami przeciw Austrii. Na po-
moc jedynie przybyło paruset ochotników z Włoch, Węgier i innych krajów, tworząc 
„legię cudzoziemską”, która w bitwie pod Krzykawką została rozbita. Zginął w niej 
dowódca — Włoch Francesco Nullo.

Przez powstańcze szeregi przewinęło się ponad 200 tysięcy ochotników, ale w tym 
samym czasie nigdy nie było ich więcej niż 30 tysięcy. W miejsce zabitych, rannych 
i wziętych do niewoli, stawali nowi. Jeszcze więcej działało w organizacji narodowej, 
mającej znamiona podziemnego państwa. Liczba oddziałów w samym Królestwie wa-
hała się od 70 do 80. W sumie podczas powstania stoczono ponad 1200 bitew i poty-
czek, w tym od kwietnia do września rozegrano przeszło 500 bitew.

Komitet przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy, który podjął brzemienną 
w skutki decyzję. Powstanie objęło swym zasięgiem ziemie zaboru rosyjskiego, jed-
nak na pomoc rodakom walczącym z caratem pospieszali ochotnicy z innych zaborów. 
Rozproszone walki partyzanckie, przenoszące się z miejsca na miejsce, działały z za-
skoczenia i dezorientowały wroga. Mimo mroźnej zimy oddziały napadały na rosyj-
skie garnizony. Na obszarze objętym powstaniem działała podziemna struktura ad-
ministracyjna. We dworze Pawlikowskich-Dzieduszyckich w Radziszowie była bazą 
zaopatrująca powstańców z krakowskiego okręgu wojskowego.
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Dwa udane starcia przeprowadził oddział pod dowództwem Antoniego Jeziorańskie-
go z krakowskiego okręgu wojskowego — atak na koszary rosyjskie i błyskotliwe zwy-
cięstwo z przeważającymi siłami wroga w bitwie obronnej pod Kobylanką. Także w bi-
twie pod Żyrzynem 8 sierpnia, w zasadzce na kolumnę eskortującą pocztę z Warszawy 
do Lublina przechwycono 200 tysięcy rubli i 400 karabinów, zginęło wówczas 400 ro-
syjskich żołnierzy. Autorem tego sukcesu był oddział generała Michała heidenreicha 
pseudonim „Kruk” (ok. 3 tys. osób). Najlepiej był zorganizowany i największą aktywność 
przejawiał II Korpus (2 dywizje — 3 tys.) dowodzony przez gen. Józefa hauke ps. „Bo-
sak”, ale jego Korpus został rozbity pod Opatowem (potem częściowo odbudowany).

Wzrastający terror, brak nadziei na pomoc z zewnątrz a zwłaszcza brak wybitnych 
osób w rządzie i kierujących powstaniem powodował kryzys. Dopiero 17 września 
władzę dyktatorską objął dawny oficer carski w stopniu podpułkownika, Romuald 
Traugutt (1826–1864) — powołany przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Walki od paź-
dziernika 1863 r. do kwietnia 1864 r. wyraźnie osłabły, zmniejszała się liczba ochotni-
ków. Traugutt planował przeprowadzić wiosną ofensywy, ale nie zdążył — uwięziony 
został w nocy z 10/11 kwietnia. Wśród ochotników z Galicji i Prus duży odsetek stano-
wiła biedota wiejska i miejska. Carat, aby pozyskać sobie lub zneutralizować masy 
ochotników wydał 2 marca 1864 r. ukaz o reformie uwłaszczeniowej, według żądań 
zawartych w dekrecie Tymczasowego Rządu Narodowego. Ludność żyła w ciągłym 
strachu i w zmieniających się warunkach. Za zdradę czekały dotkliwe represje. W oba-
wie o utratę dobytku lub życia do głosu dochodziła postawa oportunistyczna.

Wiele czynników złożyło się na to, że powstanie upadło. Na pewno nie brakowało 
zapału i wiary w zwycięstwo. Powstanie wybuchło w niesprzyjających okolicznościach; 
wówczas bowiem nie istniała już regularna armia polska, a warunki zimowe również 
utrudniały działania. Walkę o charakterze partyzanckim podejmowały niewyszkolone 
i źle uzbrojone oddziały. Bardzo często rosyjskim armatom i karabinom mogli przeciw-
stawić tylko kosy i broń myśliwską. Brak było doświadczonych wodzów, centralnego 
kierownictwa i dostrojonej współpracy między oddziałami. Także ogromna przewaga 
liczebna i techniczna miały decydujący wpływ na los powstania — armia rosyjska liczy-
ła 100 a później 170 tys., gdy w oddziałach partyzanckich jednocześnie służyło około 
30 tysięcy. Mocarstwa zachodnie zainteresowane były raczej sytuacją w Stanach Zjed-

Artur Grottger, III. Kucie kos i IV. Bitwa z cyklu „Polonia 1863”
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noczonych, gdzie toczyła się wojna secesyjna. W tej sytuacji powstanie zbrojne w Polsce 
było jedynie ewenementem budzącym zainteresowanie. O sile i trwałości powstania 
(oprócz patriotyzmu) zadecydowała również bardzo ważna kwestia społeczna — 
uwłaszczenie chłopów. Reforma ogłoszona 2 marca 1864 r. dała początek niezwykłego 
rozwoju w Królestwie Polskim. Powstańcy wprawdzie przegrali, ale rozbudzili w spo-
łeczeństwie patriotyzm narodowy, nie tylko w środowiskach szlacheckich, ale również 
chłopskich i robotniczych - uczynili ich świadomymi obywatelami. Romuald Traugutt 
był ostatnim dyktatorem. Kierował powstaniem z wielką determinacją, mimo że miał 
świadomość przegranej walki. Aresztowany przez Rosjan został stracony na stokach 
cytadeli warszawskiej w sierpniu 1864 r. Z szacunku strat wynika, że ok. tysiąca osób 
zostało straconych; na polach bitew poległo około 20 tysięcy, a 40 tysięcy zesłano na 
katorgę (z tego połowa wróciła). Wiele osób zmarło w więzieniach lub wyemigrowa-
ło — a były to osoby szczególnie aktywne i wartościowe. Straty materialne były ogrom-
ne. Rabowano dobra szlacheckie i kościelne. Skonfiskowanych zostało ok. 1700 mająt-
ków szlacheckich w Królestwie i ponad 1800 na tzw. ziemiach zabranych. Represje 
dotknęły również klasztory, które likwidowano, nie pozwalając otwierać nowicjatów. 
Po zerwaniu w 1865 roku konkordatu z Rzymem władze kościelne zostały podporząd-
kowane utworzonemu Kolegium Duchownemu w Petersburgu. Żandarmeria miała 
nadzór nad katolickim duchowieństwem. Zniszczenia były ogromne, spalone miastecz-
ka i wsie, spadek produkcji przemysłowej — nastąpiła zatem ogólna pauperyzacja 
ludności. Królestwo, nazwane Krajem Przywiślańskim, podzielone zostało na 10 guber-
ni, te zaś na powiaty. Język rosyjski wprowadzono do administracji, szkolnictwa a także 
do urzędów parafialnych i Kościoła. Alfabet łaciński zastąpiono „grażdanką”, opartą na 
cyrylicy. „Żelazny” kanclerz Bismarck, zgodnie z porozumieniem prusko-rosyjskim, 
stosował surowe represje wobec uczestników powstania. Po zwycięskiej wojnie Prus 
z Austrią w 1866 roku władze pruskie ogłosiły amnestię. Natomiast władze austriackie, 
początkowo „neutralne” wobec oddziałów powstańczych, w 1864 roku ogłosiły „stan 
oblężenia” — stan wyjątkowy. Powstańcy, przekraczający granice austriacką byli inter-
nowani. Nie trwało to jednak długo, zmiany nastąpiły przed 1866 rokiem w związku ze 
zbrojnym konfliktem z Prusami.

W bólach rodziła się niepodległość i świadomość narodowa. Wszystkie powstania 
i bunty (także te upadłe) nie zezwalały jednak, by potęgi światowe o Polsce zapo-
mniały. „Niechaj nas przecie widzą, gdy konamy” — pisał Juliusz Słowacki. 

Klęska Powstania Styczniowego zamknęła bohaterski i tragiczny okres insurekcyjny. 
Do Powstania Styczniowego wyruszyło ze Skawiny około dwudziestu młodych ochotni-
ków. Feliks Piotr Pachel, 19-letni syn skawińskiego piekarza zwerbował dziewięciu 
ochotników i wraz z nimi zgłosił się do punktu werbunkowego działającego w hotelu Sa-
skim, przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie. Oto lista bohaterów z naszego miasta, o któ-
rych powinniśmy zachować wdzięczną pamięć: Feliks Pachel, Józef Domański, Michał 
Bykowski, Tomasz, Józef i Ferdynand Jodłowscy, Karol Sikorski, Jan Maciołowski, Ignacy 
Witkowski i Szymon Zawadzki. Z tej grupy zwerbowanej przez Pachla, zginął Józef Do-
mański; Tomasz Jodłowski i Jan Maciołowski zostali zesłani na Sybir, a Józef Jodłowski 
został ciężko ranny. Pozostali skawińscy powstańcy przekradali się przez granicę poje-
dynczo lub małymi grupkami. Zachowajmy w pamięci ich bohaterstwo i ofiarność.
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pAtrONi NASZYch ULic: FeLiKS piOtr pAcheL

Do Powstania Styczniowego w 1863 r. wyruszyło ze Skawiny kilkunastu młodych 
ochotników. Nie wszyscy wrócili. Feliksowi Pachlowi, po wielu cierpieniach i bo-

haterskich zmaganiach, udało się wrócić.
Feliks Pachel urodził się w Skawinie 19 marca 1844 r. Jego rodzicami byli: Michał 

Pachel — skawiński piekarz i Marianna Łukasikówna z Ludźmierza. Spomiędzy sze-
ściorga dzieci Feliks był czwartym dzieckiem. W1856 r. ukończył Szkołę Powszechną 
w Skawinie. W wieku 12 lat jego edukacja szkolna została zakończona, ale młody Feliks, 
ciekawy świata, nadal poszerzał wiedzę czytając z entuzjazmem książki. Wędrował 
niekiedy pieszo do Krakowa, by z zapałem oglądać sztuki teatralne, takie jak: dramat 
o Napoleonie pt. Pan świata w szlafroku, czy też Mazepa Juliusza Słowackiego. Na kupno 
książki lub biletu do teatru młody Feliks musiał zapracować u ojca w piekarni.

Gdy wybuchło powstanie w 1863 r., znalazł przed domem celowo podrzuconą bro-
szurkę opisującą „straszne rzeczy, mordy i rzeź na ulicach Warszawy”. Schwytanych 
powstańców z zaboru austriackiego, poddanych cesarzowi Franciszkowi Józefowi, re-
presjonowano za udział w walce przeciw rzekomo „prawowitej władzy” i transporto-
wano konwojem policyjnym — „ciupasem”. Dla młodego, dziewiętnastoletniego chłop-
ca było to niemałym wstrząsem psychicznym. Zdeterminowany umknął z domu, bez 
pożegnania, do punktu werbunkowego w hotelu Saskim przy ul. Sławkowskiej w Kra-
kowie. Przydzielono go do oddziału gen. Waligórskiego. Umundurowany w czamarę  
i czapkę rogatywkę — konfederatkę dostał cztery dni urlopu, by pożegnać bliskich. 
Akurat w Skawinie trafił na uroczystości weselne kolegi. Dla Feliksa, myślącego już 
tylko o powstaniu, nadarzyła się sposobność do werbowania ochotników. Udało mu 
się skaptować dziesięciu chętnych.

W wielkiej konspiracji dziesięciu skawińskich ochotników powędrowało nocą do 
punktu werbunkowego w Krakowie, unikając austriackiego patrolu, który penetro-
wał okolice, a szczególnie drogi wiodące ku zaborowi rosyjskiemu.

Połączone oddziały, już sformowane (ok. 800 pieszych i kosynierów oraz 250 kawa-
lerii) szły przez pięć nocy. W ciągu dnia biwakowano w ukryciu, nie paląc nawet ognisk. 
W Krzeczowie, blisko granicy, wydobyto z ziemi ukrytą broń i uzbrojono powstańców. 
Nie zdążyli jednak odpocząć i pożywić się, gdy dostali nagły rozkaz wymarszu. Okazało 
się, że carskie wojsko zaatakowało powstańczy oddział przy granicy. 

Wywiązała się zacięta walka z Moskalami, gdy tymczasem podeszły z drugiej stro-
ny dwa szwadrony huzarów i piechota austriacka, otaczając oddział. W nierównej 
walce szanse były znikome; kto nie zginął lub nie zdążył zbiec — dostał się do niewo-
li. Pachel miał za zadanie osłaniać, wraz z Pierwszą Kompanią Strzelców, tabory z bro-
nią i aprowizacją. Furgony po potyczce zostały zarekwirowane.

Feliks zdążył zbiec do lasu, gdzie 9 września, wraz z innym powstańcem, zostali uję-
ci przez huzarów. Jeńcy powędrowali pieszo pomiędzy ich końmi aż do Leżajska, gdzie 
zmuszeni byli zniszczyć broń. Osadzony na dwa miesiące w austriackim więzieniu, zo-
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stał uwolniony w listopadzie przez naczelnika sądu w Skawinie — z przyrzeczeniem, że 
nie wróci do powstania. Jednak wrócił! Tym razem został wysłany w okolice Jasła, gdzie 
werbował ochotników do oddziałów Rębajły, Bosaka i Chmielnickiego.

Aresztowany 24 grudnia w kościele w czasie pasterki, został osadzony w Brzostku, 
skąd 27 grudnia udało mu się zbiec i dotrzeć do Tarnowa. Nadal nie zrezygnował 
z uczestnictwa w powstaniu. Przeprawił się przez zamarzniętą Wisłę i dołączył do od-
działu Rębajły w okolicy Tarnobrzega. 

Mimo ostrej zimy oddziały powstańcze nie ustawały w walce. Dużą aktywność 
przejawiał gen. Józef hauke ps. Bosak (1834–1871), Niestety, jego II Korpus został 
rozbity pod Opatowem 21 lutego 1864 roku. Pachel brał udział w tym starciu, pod 
wodzą płk. Topora, gdzie poległo ponad pięćdziesięciu powstańców, a około siedem-
dziesięciu zostało rannych. W swym pamiętniku Pachel notował:

Ja i płk. Topór ranny, wzięty w niewolę na cmentarzu przy kościele katedralnym. Płk. Topór jako oficer 
wojsk rosyjskich i dezerter, został przez Czengerego bez sądu skazany i 23 lutego powieszony na belce 
palącego się domu w Opatowie. A ja jako austriacki poddany zostałem zapędzony do Radomia a stamtąd 
do Sandomierza, skąd w połowie marca 1864 roku z trzema innymi potrafiliśmy się wydobyć i uciec, 
przebyć Wisłę po krach lodu powyżej Tarnobrzega, gdzie o mało nie utonąłem.

Powstanie zakończyło się klęską, więzienia były przepełnione powstańcami. Au-
striacy — pisze Pachel — kijami tępili ducha. Pachel wynędzniały, z odmrożonymi 
nogami, wrócił do Skawiny. Naczelnik sądu, Kasparek, wysłał żandarmów do jego 
domu rodzinnego. Przyprowadzili go do sądu skutego łańcuchami. W czasie dwu-
miesięcznych przesłuchań nikogo nie zdradził, nie wydobyto z niego żadnych zez-
nań obciążających powstańców. Sąd wojenny wydał wyrok: jeden rok surowego 
więzienia w kajdanach, bez możliwości złagodzenia kary. Odsiedział dwa miesiące 
na zamku, dwa na Kopcu Kościuszki i osiem miesięcy w Wiśniczu. Powrócił potem 
do rodzinnego domu i zajął się wypiekiem pieczywa. Ożenił się z Wiktorią Kozanec-
ką z Samborka i doczekał się sześciu synów i trzech córek. Prowadził piekarnie  
w Świątnikach Górnych, przez 7 lat w Karnym Zakładzie w Wiśniczu — w tym wła-
śnie, gdzie kiedyś odsiadywał karę. Zakładał piekarnie przy Kółkach Rolniczych  
w Gorlicach i w Ciężkowicach. Pod koniec życia zamieszkał w Wieliczce, gdzie z pa-
sją działał w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. W 1912 r. (50 lat po powstaniu) 
napisał pamiętnik z 1863/1864 r. — opisując perypetie i bohaterskie zmagania 
powstańcze.

O Feliksie Pachlu można śmiało pisać, nie obawiając się przesady, że był człowie-
kiem dobrym, uczciwym i pracowitym — był polskim patriotą. Zmarł 27 lipca 
1913 r. Jego grób na wielickim cmentarzu oznaczony jest numerem 1791. Na tabli-
cy pamiątkowej umieszczono jego nazwisko. Skawinianie nie zapomnieli jego po-
stawy życiowej i patriotycznej. W dowód uznania nazwali go pierwszym skawiń-
skim kronikarzem a jego imieniem nazwali jedną z ulic miasta Skawiny — ul. Felik-
sa Pachla.
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Jadwiga Zacharzewska

MiNiONe WAKAcJe W SeNiOrKU

A mnie jest szkoda lata 
I letnich, złotych wspomnień…

Nostalgia za słońcem? To nie dla nas, bo ono ciągle nam świeci. Powspominać 
jednak warto! Wakacje w naszym klubie rozpoczęły się już w maju wyjazdem do 

Orawicy na Słowacji. Tam każdego miesiąca czeka na nas basen z wodami termal-
nymi i cudowne góry. Kto ma ochotę na moczenie się w cieplutkiej wodzie nawet 
przez kilka godzin, może się w niej także świetnie bawić. Obsługa już nas zna i wie, 
że kiedy w basenie zaczyna się śpiewanie i pląsy, to jest to niezawodny znak 
obecności skawiniaków. Milkną wówczas megafony ze słowackimi melodiami, 
a wśród gór się niesie piosenka polska. Do ogólnej zabawy chętnie przyłączają się 
znudzeni bezczynnością kąpielowicze, bo ruch poprawia kondycję i jest świetną 
rozrywką. A tegoroczny maj był dla nas szczególnie szczodry. Nie tylko rozsypał po 
przydrożnych rowach bukiety kaczeńców, ale też umaił soczystą zielenią drzewa 
i hale, przetykając te szmaragdowe kobierce plamami różowych krokusów, żółtych 
mniszków i białych stokrotek. No i słońce na błękicie nieba rozświetliło pochlapane 
resztkami śniegu szczyty gór. Cuda… nic więc dziwnego, że część wycieczkowiczów 
wyrywa się na górskie szlaki…

Nie czekając, aż plaże zapełnią się łowcami słońca, a Bałtyk, potwierdzając prawo 
Archimedesa, wystąpi z brzegów, już z początkiem czerwca wybraliśmy się do Łazów, 
dziewiczej, nadmorskiej miejscowości. Tu, w ośrodku wypoczynkowym o mało za-
chęcającej, przekornej nazwie „Komarek”, rozpoczęliśmy harce i swawole. Jeden 
z uczestników — Zbigniew Kargul — opisał je mową rymowaną:

A że pogoda nam sprzyjała, 
Na początku cała grupa powitać morze chciała 
I poszliśmy… morze cichutko szumiało, 
Na brzegu spokojnie wiaterkiem powiało.

A wieczorem bawiono się przy ognisku:

Zespół roztańczony, rozśpiewany, 
Bo przez Felka — gitarzystę akompaniowany, 
A gdy Marylka na harmonii przygrywa, 
To całe ciało do śpiewu, do tańca się wyrywa.

Wycieczki do rybackich kutrów na rybkę, zwiedzanie zamków, wieczorne śpiewy, 
bal świętojański z wyborem królowej i króla nie pozwalały na nudę. Wróciliśmy zre-
laksowani i opaleni. Rozochoceni wspaniałym wypoczynkiem z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy wyjazdu do Tuczna, a ponieważ miał on nastąpić dopiero we wrześniu, 
wpadliśmy znowu na jeden dzień do Orawicy.
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Pierwszy turnus w Tucznie zaczynał się 1 września i trwał do połowy miesiąca;  
uczestnicy drugiego turnusu (15–30 września) musieli uzbroić się w cierpliwość. 
Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień wyjazdu. Tuczno to małe miasteczko na terenie 
Pomorza Zachodniego, lokowane w 1331 r., odległe o 130 km od Poznania, 140 — od 
Szczecina i 30 km od Piły. Gmina Tuczno obejmuje osiem wsi, położonych wśród mo-
renowych pagórków pokrytych lasem i jezior, ukrytych w kotlinach. Burzliwa historia 
miejscowości, w której przenikają się wątki Polski i Niemiec słusznie budzi zaintere-
sowanie turystów. Szlaki wodne i lądowe przyciągały kiedyś w te okolice także Karo-
la Wojtyłę z młodzieżą równie jak on zapaloną do kajakowych wędrówek. Zamiesz-
kaliśmy w Szpitalu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym Leśna Ustroń. Nasze przeżycia 
z Tuczna najlepiej przedstawia Tuczyńska ballada. Oto ona:

Już lato się kończy.
Dobrze o tym wiemy,
że choć koniec lata,
przecież odpoczniemy. 
 
Emeryt też człowiek,
coś mu się należy,
więc z początkiem września
na wakacje bieży. 
 
Najpierw z bagażami
pociągiem jedziemy,
potem się w autobus
wszyscy przesiądziemy 

z jednej strony krzaki,
z drugiej strony drzewa,
ptaszek nam piosenkę
nad jeziorem śpiewa
 
Wysiadamy sprawnie
radośnie witani,
bo w miasteczku Tucznie
byliśmy czekani.

Śniadanko, obiadek,
kolacja, biesiada,
nie dbając o tuszę
każdy się zajada.

Pyszności szykuje
kuchnia, z serca, szczerze,
ładują przysmaki
na nasze talerze.

My im dziękujemy
życzliwie, z radości,
bo miło się jada,
gdy ktoś kogoś gości.
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Potem na zabiegi
pędzimy z ochotą,
by zdrówko poprawić.
Przecież chodzi o to!

Tu pod prąd podłączą,
tam w klatkę cię wsadzą,
tutaj cię naciągną,
a tam znów wygładzą.

To wszystko na zdrowie
no i ku ochocie;
abyś dobrze sypiał,
zanurzą cię w błocie.

Po obiedzie kijki.
Wesprzyj się, niebożę,
bo na twój kręgosłup
tylko kij pomoże.

Jeszcze ci opowie
burmistrz, Michał Dzielny,
historię okolic
i książąt udzielnych.

O Wedlach Tuczyńskich,
o Grocie Wisielców,
o Szwedach i Niemcach,
o bandach morderców.

Poznasz nazwy jezior
i bunkry Pomorza,
zwiedzisz nowe szlaki,
boś ty dziewka hoża!

Chłopcy ci pomogą,
bo to dżentelmeni
też ciekawi świata,
żaden się nie leni!

Przy ognisku Felek
zagra i zaśpiewa,
gdy zagra gitara,
tańczą w parku drzewa.

Z dymem iskry lecą
ku naszej młodości
i w niejednym sercu
wspomnienie zagości.

Podskoczy Zosieńka,
Tadek i Marysia,
przeczytają skecze,
żartem sypną dzisiaj.

Jutro nowy dzionek
radość nam przyniesie.
Grzybów pełnie kosze
znajdziesz w gęstym lesie.

Łazy — idziemy nad morze
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A grzybów było co niemiara. Dom w lesie, podwórko-polana, nie trzeba było daleko 
szukać, by wypełnić torby borowikami, kurkami, podgrzybkami. Dla zapaleńców — 
grzybiarzy zorganizowano dwie wycieczki nieco dalej. Byliśmy na terenie Drawieńskiego 
Parku Narodowego, by po jeziorze Bytoń Wielki popływać wodną taksówką i obejrzeć 
widoczną na zdjęciu Wyspę Kormoranów. Piękno krajobrazu sprzyjało powstaniu  
szczególnego nastroju i parafrazowaniu starych, znanych piosenek, np. Vaya con Dios:

Nowy dzień już wstaje nad jeziorem, 
słońce się wynurza spośród fal, 
mleczna mgła zawisła tuż nad borem, 
nas tęsknota ciągnie w siną dal. 
 
Tuczno ukryte wśród lasów 
Tuczno mych marzeń i snów 
Tuczno, do ciebie wrócić pragnę 
Jutro zobaczyć cię znów. 
 
Wtedy znowu wypłyniemy razem 
Łowić fal srebrzystych jasną toń 
Śnić będziemy babie lato marzeń 
A ty będziesz trzymał moją dłoń. 
 
Spójrz na kormoranów łańcuch długi, 
Na łabędzi taniec wśród sitowia fal 
Na obłoków letnich mgliste smugi 
I na obszar nieba — tę bezkresną dal.

Zrobiło się nostalgicznie i lirycznie. Ale takie właśnie uczucia towarzyszyły nam 
w drodze powrotnej. Mamy nadzieję, że prędko minie zima i znowu ruszymy w nasz 
piękny kraj. Do zobaczenia na kajakowym szlaku!

Grupa Klubowiczów śpiewa w parku
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Małgorzata Kopeć, Krystyna Droździewicz

JeSień W tUrčiANSKich tepLicAch

Podobnie, jak w ubiegłym roku, 44-oso-
bowa grupa członków Skawińskiego 

Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i miesz-
kańców Gminy Skawina, w tym członków 
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, wyru-
szyła 5 października do Turčianskich Te-
plic — miasta partnerskiego na Słowacji.
Grupie towarzyszyły członkinie Zarządu 
SSPM, Małgorzata Kopeć i Krystyna Droź-
dziewicz — koordynatorki projektu.

W drodze do Turčianskich Teplic ska-
wińska grupa zwiedziła skansen w Zu-
bercu, będącym ważnym centrum ruchu 
turystycznego. Latem odwiedzają go mi-
łośnicy gór, zimą — narciarze. Skansen 
zaliczany jest do najładniejszych muze-
ów architektury ludowej w Europie. Roz-
łożony na dwóch brzegach rwącego potoku Zimna Woda Orawska (Studený potok) 
sprawia wrażenie pełnej życia wsi z końca XIX w., po której można chodzić i zaglądać 
do każdego gospodarstwa, zabudowania czy chaty. Niezliczone detale nadają temu 
miejscu wyjątkowy charakter i klimat nie tyle skansenu, co zamieszkanej miejscowo-
ści. Zabudowania są doskonale wkomponowane w ciekawe ukształtowanie terenu, 
a górski potok oraz zwierzęta hodowlane zamieszkujące teren muzeum ożywiają to 
miejsce. W muzeum znajdują się obiekty przemieszczone z całego rejonu Orawy. Cały 
areał zajmuje powierzchnię 20 ha i jest podzielony na kilka części. Należy zaznaczyć, 
iż wcześniej w tym miejscu nie było żadnego domu, wszystkie domy odkupiono od 
ich pierwotnych właścicieli, rozebrano, przewieziono tutaj i znów złożono. Niektóre 
domy wybudowano jako kopie oryginalnych budowli.

W godzinach popołudniowych skawińska grupa dotarła do Turčianskich Teplic, po 
rozlokowaniu w hotelu Vyšehrad i kolacji, chętni mogli skorzystać z termalnych źró-
deł lub zażyć spacerów po urokliwym parku.

Sobota 6 października była dniem bardzo aktywnym dla uczestników wycieczki. 
W godzinach porannych wraz z burmistrzem Turčianskich Teplic Michałem Sygutem 
grupa wyruszyła do Trenczyna, po drodze zatrzymując się w Beckovie, gdzie znajdu-
je się zamek, o którym wzmianki pochodzą z roku 1200 r. Zamek należał pierwotnie 
do króla, pod koniec XIII wieku stał się majątkiem Matúša Čáka. Na przełomie XIV 
i XV wieku dostała go w zastaw, a później odkupiła rodzina Stiborowców. Po nich wła-
ścicielami grodu stała się rodzina Bánffyi, która przebudowała ten gotycki zamek na 
siedzibę renesansową. Dobudowano mury fortyfikacyjne, dzięki czemu nie udało się 
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go zdobyć nawet Turkom, podczas najazdów pod koniec XVI wieku. Po wymarciu ro-
dziny Bánffy zamek Beckov został własnością mieszkających w okolicy kilku rodzin 
szlacheckich. Zamek położony jest niezwykle malowniczo, na wysokiej skale, a nie-
opodal znajduje się przepiękny park.

Kolejnym, ważnym punktem wycieczki, był Trenczyn, jedno z najbardziej znanych 
miast na Słowacji; miasto z bogatym życiem kulturalnym i społecznym. Dominantą 
miasta jest Zamek Trenczyński, który stał się sławny dzięki jego najpotężniejszemu 
właścicielowi Mateuszowi Czakowi Trenczyńskiemu, nazywanemu także „Panem Wagu 
i Tatr”. Chyba najbardziej znana jest „studnia miłości”, o głębokości 80 m. Między zam-
kiem i centrum miasta na tarasie zbocza znajduje się umocniony areał zwany Górą 
Maryjną. Jego częścią jest kościół, z którego można zejść do centrum po zadaszonych 
drewnianych schodach, zbudowanych w 1568 roku. Z Wieży Miejskiej rozpościera się 
piękny widok na wszystkie dominanty miasta, wraz z popularną fontanną z rzeźbą 
wodnika na Placu Sztura i żydowską synagogą z orientalnymi wpływami.

Szczególnie ważnym elementem projektu „Jesień w Turčianskich Teplicach” była 
uroczysta kolacja, na którą organizatorki, Małgorzata Kopeć i Krystyna Droździewicz, 
w imieniu Zarządu SSPM zaprosiły: Burmistrza Michała Syguta wraz z Zastępcą Bur-
mistrza Martą Malikovą z mężem Milanem, księdza proboszcza Parafii pw. Świętego 
Jana Nepomucena Ľubomíra hudeca oraz grupę przedstawicieli „Klubu Dôchodcov” 
z Panem Jurajem Sula na czele. Spotkanie połączone z imprezą integracyjną było oka-
zją do zacieśnienia więzi pomiędzy różnymi środowiskami Skawiny i Turčianskich 
Teplic. W trakcie spotkania wręczono słowackim gościom obrazy z pejzażami Skawi-
ny, pędzla skawinianina Jakuba Dulowskiego, materiały promocyjne oraz wyrazy po-
dziękowania za gorące przyjęcie skawińskiej grupy w Turčianskich Teplicach.

Skawinianie na zamku w Beckovie (w ramach projektu „Jesień w Turčianskich Teplicach”)
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Innym istotnym punktem pobytu skawińskiej grupy w mieście naszych słowac-
kich przyjaciół, było uczestnictwo we mszy świętej w niedzielę w dniu 7 paździer-
nika w Kościele pw. Świętego Jana Nepomucena. Uroczystą Mszę Świętą koncele-
browali: proboszcz parafii ks. Ľubomír hudec i ksiądz Jan Cieślik z Parafii p.w. św. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. We mszy świętej uczestniczyli 
mieszkańcy Turčianskich Teplic, skawińska grupa oraz burmistrz Michal Sygut 
wraz z Martą Malikovą — zastępcą burmistrza Turčianskich Teplic. Wspólne od-
prawienie nabożeństwa, a także wspólna modlitwa w intencji przyjaźni i dobrej 
współpracy między miastami, były pięknym przejawem przyjaźni Turčianskich 
Teplic i Skawiny.

Po uroczystym nabożeństwie przyszedł czas na pożegnanie z Michałem Sygutem 
i Martą Malikovą, którzy zaprosili skawińską grupę na spotkanie, w trakcie którego 
podsumowano pobyt skawinian w Turčianskich Teplicach. Ostatnie godziny pobytu 
uczestnicy wycieczki spędzili według własnego uznania, spacerując po przepięknym 
parku lub zażywając kąpieli leczniczych na słynnych turcianskich basenach. Tuż przed 
odjazdem, skawińską grupę pożegnali Juraj Sula z przedstawicielami „Klubu Dôchod-
cov”. W trakcie pożegnania nie zabrakło wielu ciepłych słów, uśmiechów i nadziei na 
spotkanie w Skawinie.

Należy podkreślić, że projekt „Jesień w Turcianskich Teplicach” był kolejną okazją 
do zacieśniania przyjaźni i wzmocnienia wzajemnych relacji wśród różnych środo-
wisk obu miast. Był również wyjątkową okazją do wymiany poglądów i stanowisk 
w szerokim zakresie działalności społecznej. Miejmy nadzieję, że za rok, o tej porze, 
znów spotkamy się w Turčianskich Teplicach. Projekt finansowany był ze środków 
własnych uczestników wyjazdu oraz SSPM. 

Skawinianie w skansenie (w ramach projektu „Jesień w Turčianskich Teplicach”)
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Danuta Sieprawska, Małgorzata Zawartka 

eDUKAcJA, WYchOWANie, iNteGrAcJA  
i DOBrA ZABAWA,  
cZYLi… cieKAWe prAKtYKi Z prOFiLAKtYKi

już po raz kolejny uczniowie klas czwartych ze skawińskiej „Jedynki” gościli w Zawoi. 
Ich pobyt w tej malowniczej miejscowości, położonej u stóp Babiej Góry, to element 

działań profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez szkołę. Wycieczka trwała 
trzy dni i miała bardzo urozmaicony program.

Dzieci zapoznały się z przyrodą i kulturą regionu Beskidu Wysokiego. Uczestniczy-
ły w pieszych wycieczkach, zwiedziły Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego 
i skansen, wzięły udział w spotkaniu z przewodnikiem górskim i ratownikiem GOPR. 
Warsztaty przeprowadzone przez artystów ludowych pozwoliły im aktywnie i twór-
czo spędzić czas. Malowanie drewnianych ptaszków, wykonywanie zwierzątek z sia-
na, śpiewanie gwarą przy akompaniamencie góralskiej kapeli dostarczyły czwarto-
klasistom wielu niezapomnianych wrażeń. Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła 
zabawom uczniów na świeżym powietrzu. Gra terenowa „podchody”, zdobywanie 
okolicznych górskich szczytów oraz zajęcia rekreacyjne zorganizowane we współpra-
cy z miejscowymi animatorami sportu na „Orliku” wyzwoliły drzemiącą w skawiń-
skich dziesięciolatkach energię i zaspokoiły naturalną w tym wieku potrzebę ruchu. 

Świetną okazją do budowania atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji 
oraz kształtowania umiejętności prospołecznych były spotkania w kręgu, zabawy ta-
neczne oraz „ćwierćlandia”. 

Wycieczki klas czwartych są ciekawą i innowacyjną formą realizacji działań profilak-
tyczno-wychowawczych. Uczą bycia w grupie, kreatywności, zachęcają do twórczego 
myślenia, rozwijają aktywność poznawczą, pomagają w kształtowaniu pozytywnej 
samooceny, wpływają na prawidłowy rozwój sfery emocjonalnej i społecznej, sprzyja-
ją integracji. Projekt profilaktyczny realizują rokrocznie pedagodzy szkoły we współ-
pracy z wychowawcami klas, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alko-
holizmowi i Zapobiegania Narkomanii oraz Fundacją „Dar serca — Skawina”.
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Kazimiera Skałuba

DrUGi DOM DLA tYch,  
KtÓrZY GO BArDZO pOtrZeBUJĄ

W dniu 17 września w Muzeum Regionalnym w Skawinie odbył się wernisaż wy-
stawy malarstwa pani Marii Grucy, uczestniczki zajęć terapeutycznych w Śro-

dowiskowym Domu Samopomocy w Skawinie. Uczestniczyłam w otwarciu wystawy. 
Wśród gości byli m.in. p. burmistrz Adam Najder, ks. kanonik Jan Cieślik, dyrektor 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie p. Grażyna Wójcik z ucz-
niami, p. Zbigniew Morawski, znajomi i przyjaciele p. Marii.

Dyrektor Muzeum Czesław Gąsiorowski i kierownik ŚDS pani Stanisława Szczepa-
niak przedstawili sylwetkę p. Marii i jej zainteresowania malarskie oraz zaprezento-
wali jej twórczość. Wypowiadała się także sama artystka. Pani Maria pierwsze lata 
dzieciństwa spędziła w Skawinie, a szkolne lata w Domu Dziecka koło Limanowej. Ten 
okres szkolny miło wspomina. Malowała już wtedy wraz z siostrą bliźniaczką, utalen-
towaną plastycznie. Były to głównie krajobrazy, portrety i zwierzęta. Z tego okresu 
twórczości p. Marii nie pozostały żadne obrazy, zostały rozdane w formie prezentów. 
Po powrocie do Skawiny podjęła pracę. Rzadziej malowała, głównie małe formy kred-
kami i pisakami. Kiedy w 2005 r. powstał ŚDS, stał się jej drugim domem. Talent 
p. Marii był i jest tu starannie pielęgnowany. Po kilku miesiącach malowania prosty-
mi technikami zaczęła malować olejami. W tematyce jej prac przeważają anioły, mo-
tywy etniczne, pejzaże i portrety różnych ludzi, szczególnie dzieci.

W Muzeum na wystawie znajduje się 60 obrazów p. Marii, tematycznie obejmują-
cych anioły, tematy ludowe, postaci ludzi, m.in. dzieci, Żydów, a także kwiaty, w szcze-
gólności słoneczniki. Sama p. Maria jest bardzo szczęśliwa, że maluje, a maluje wtedy, 
kiedy jest szczęśliwa. Mówiła o tym do swoich gości. Pani Maria otrzymała gratulacje 
i życzenia — publicznie od p. Burmistrza, ks. kanonika J. Cieślika, p. Zbigniewa Mo-
rawskiego, p. Kierownik ŚDS i indywidualne — podczas oglądania wystawy przez 
zwiedzających, z zachętą, aby malowała nadal. Obrazy bardzo podobały się zwiedza-
jącym. Z pewnością takie zainteresowanie twórczością uczestników zajęć w ŚDS, po-
kazywanie efektów ich pracy, dodaje im skrzydeł. Po wernisażu ŚDS urządził przyję-
cie w swoim ogrodzie, na które zaproszeni byli goście wystawy.

Wcześniejsze wystawy prac p. Marii odbyły się: w 2006 r. w Pałacyku „Sokół”, 
w 2007 r. w Galerii „Stańczyk” w Krakowie (przy Fundacji Sztuki Osób Niepełno-
sprawnych), w 2007 r. w kinie „Piast” w Skawinie, podczas koncertu „Mój przyjaciel 
anioł”, w 2008 r. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie. Wystawa w Muzeum 
jest retrospektywą całej twórczości p. Marii. Można ją oglądać do 6 grudnia br., a war-
to ją obejrzeć.

A co słychać w Środowiskowym Domu Samopomocy, czym przyciąga do siebie uczest-
ników zajęć i jak rozwija ich zainteresowania? W naszym „Informatorze” nr 72 
p. Anna Kudela pisała o działalności ŚDS. A jak to wygląda obecnie?
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ŚDS powstał we wrześniu 7 lat temu. Prowadzony jest przez parafię p.w. ŚŚ. App. 
Szymona i Judy Tadeusza. Znajdują w nim drugi dom 32 dorosłe osoby z zaburzenia-
mi psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną. Czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.00-15.00. Zajęcia prowadzi zespół terapeutyczny w składzie: 
kierownik, terapeuci zajęciowi, psycholog, pedagog i pracownik socjalny. Zespół ten 
dokształca się cyklicznie na szkoleniach.

Kierownik ŚDS — pani Stanisława Szczepaniak — wyznaje maksymę, że nie to, cze-
go brak uczestnikom zajęć, „lecz to, co posiadają, powinno być sferą naszych najinten-
sywniejszych działań”. Uważa, że „ludzie niepełnosprawni w znakomitej większości 
potrafią więcej niż się spodziewamy. Okazuje się to zwykle w sytuacjach, gdzie po-
trzebna jest nie tylko wiedza nabyta w szkole, lecz empatia i poziom wrażliwości”. 
Praca całego zespołu terapeutycznego jest tak właśnie ukierunkowana. Mottem dzia-
łalności ŚDS są słowa: „Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy”. Motywowanie osób 
niepełnosprawnych, docenianie ich zdolności i umiejętności, jest podstawą efektów 
terapeutycznych i odkrywania nowych talentów. ŚDS stawia sobie zadanie stwarzania 
pozytywnego wizerunku swoich podopiecznych w miejscu zamieszkania, a także 
kształtowania w nich wiary w siebie, właściwego obrazu samego siebie, co prowadzi 
czasem nawet do odkrywania sensu życia. Prowadzona terapia zajęciowa uczy samo-
dzielności w codziennym życiu, rozwija zainteresowania i zdolności. 

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w 4 grupach, w formie klubowej. Uczestnicy 
zmieniają pracownie co pół roku, a mają do wyboru: artystyczną, rękodzieła arty-
stycznego, komputerowo-poligraficzną oraz gospodarstwa domowego. W pracow-
niach odbywają się zajęcia w grupach 8–9 osobowych. Zwiedziłam te pracownie, mia-
łam okazję rozmawiać z instruktorami — terapeutami. 

W pracowni artystycznej uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne, mają 
zajęcia z malarstwa, rysunku i grafiki. W drugiej sali mają pracownię ceramiczną, 
gdzie wykonują figurki, płaskorzeźby, naczynia ozdobne i użytkowe. W pracowni pla-

Maria Gruca w Muzeum Regionalnym w Skawinie w towarzystwie pani Stanisławy Szczepaniak i dy-
rektora Czesława Gąsiorowskiego
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stycznej zastałam p. Monikę Wasiłowską-Zabiciel, która pracuje w ŚDS od września 
br. jest absolwentką ASP, instruktorem terapii zajęciowej.

W tej pracowni właśnie uczestniczy w zajęciach p. Maria Gruca, która maluje oleja-
mi. Początkujący uczestnicy malują farbami akrylowymi, plakatowymi, akwarelami 
i techniką pastelową. Wszyscy uczestnicy zajęć w pracowni zaznajamiają się z tymi 
czterema technikami. Grupa z zainteresowaniem uczestniczy w zajęciach, nowa in-
struktorka została szybko zaakceptowana.

27 września odbyło się w Pałacyku „Sokół” otwarcie wystawy obrazów i rysunków 
Grzegorza Dutki — uczestnika zajęć w tej pracowni. W pracowni rękodzieła arty-
stycznego uczestnicy zajęć wykonują m.in. drewniane anioły i świąteczne ozdoby. 
W dziale stolarskim pracowni wykonują ikony, ramki, lustra, kapliczki i malowane de-
ski. Zajęcia w tej pracowni uczą sprawności manualnej.

W pracowni komputerowo-poligraficznej rejestrowane są ważniejsze wydarzenia 
z działalności placówki, wychodzi gazetka pt. „Nasza Gazeta”, w której są krótkie 
komunikaty o życiu w ŚDS i zdjęcia, zamieszczają je instruktorzy i podopieczni. 
W pracowni produkowany jest też papier czerpany. W najnowszej „Naszej Gazecie” 
nr 9(32), obejmującej informacje z okresu od lipca do września br. znajdują sie 
m.in.: program październikowej wycieczki do Łańcuta i Dębowca, relacja z lipcowej 
wycieczki do Pszczyny, ze spotkania towarzyskiego w Paszkówce u jednego z uczest-
ników zajęć, z występu podopiecznych ŚDS na Pikniku Integracyjnym w Skale 
w sierpniu — organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z uczest-
nictwa w V Małopolskim Konkursie Karaoke Środowiskowych Domów Samopomo-
cy w Olkuszu, z obu wernisaży, a także z działalności Integracyjnego Klubu dla Ro-
dzin z Osobą Niepełnosprawną, który działa od czerwca. W tym klubie uczestniczy 
20 osób 

ŚDS wspiera rodziny uczestników poprzez zajęcia artystyczne, psychologiczne, wy-
cieczki wspólne z podopiecznymi ŚDS — do teatru, kina, muzeów. Organizowane są 

Maria Gruca przy pracy
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również spotkania towarzyskie. W gazecie są też informacje o dniach imienin pod-
opiecznych i instruktorów. Solenizanci odbierają życzenia i upominki. To taki miły, ro-
dzinny akcent.

W pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy przygotowują posiłki, uczą się 
racjonalnego żywienia i gospodarności, poznają obsługę urządzeń AGD. Uczą się tak-
że podawania potraw i nakrywania do stołu. W ośrodku prowadzone są też zajęcia 
dodatkowe: muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, języki obce, zajęcia rekre-
acyjne, korzystanie z basenu w Skawinie.

W kinie „Piast” wystawiane są sztuki, w których aktorami są podopieczni. Aktual-
nie pani Kierownik przygotowuje scenariusz nowego przedstawienia w klimacie 
Świąt Bożego Narodzenia, które zobaczymy w styczniu 2013 r. Uczestniczyć w nim 
będą mogli wszyscy chętni podopieczni, dla każdego aktora będzie dobrana odpo-
wiednia rola. Zapał grających w wystawionych sztukach przemawia do widzów, waż-
ny jest też obraz i dźwięk.

Działania edukacyjne kierowane są też do uczniów szkół w mieście. Od ponad roku 
prowadzone są jednodniowe terapeutyczne zajęcia w szkole. Tematyka zajęć opraco-
wana jest wspólnie z zespołem terapeutów, w ramach programu „Integracja — o co 
chodzi?”, w każdym semestrze dla jednej szkoły. Po tych zajęciach szkoła otrzymuje 
propozycję współdziałania z ŚDS, uczniowie przychodzą do ośrodka i mają możliwość 
odbywania zajęć praktycznych razem z uczestnikami. Uczniowie towarzyszą też 
uczestnikom zajęć podczas imprez integracyjnych organizowanych przez ośrodek. 
Działania edukacyjne skierowane do szkół odbywają się zgodnie z zasadą: „Verba do-
cent, exempla trahunt”. („Słowa uczą, przykłady pociągają”). Zajęcia podopiecznych 
w poszczególnych pracowniach pomagają im nabywać sprawności intelektualne i ma-
nualne, wyciszają, uczą współpracy w grupie. Materiały do zajęć terapeutycznych oraz 
wyposażenie są zakupywane przez ŚDS z dotacji Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Mia-
sta i Gminy z darowizn sponsorów. Część funduszy jest pozyskiwana ze sprzedaży 
wyrobów rękodzielnictwa uczestników zajęć podczas kiermaszy. Imponująca jest licz-
ba wyjazdów uczestników do kin, teatrów, na wycieczki — w tym do sanktuariów; 
rocznie jest ich kilkadziesiąt (nie wszyscy we wszystkich wyjazdach uczestniczą).

Pani Kierownik ŚDS jest zadowolona z wysokiej dobrowolnej frekwencji uczest-
ników zajęć. Czują oni potrzebę uczestniczenia w zajęciach, odkrywają swoje moż-
liwości i talenty, w przeciwieństwie do samotnego nieraz przebywania w domu, 
bezczynnie lub przy telewizorze. W ośrodku zapominają o swoich ograniczeniach 
spowodowanych niesprawnością, odkrywają swoje zainteresowania, mają kontakt 
z ludźmi.

Atmosfera w ŚDS, zapał kadry instruktorów i prowadzącej ośrodek pani Stanisła-
wy Szczepaniak oraz ich stosunek do podopiecznych i radość z ich osiągnięć zasłu-
gują na duże uznanie. Są ogromną nadzieją i wsparciem dla podopiecznych i ich 
rodzin. Gdyby tak jeszcze większe możliwości lokalowe... może uda się je uzyskać 
w przyszłości. Bardzo ważna i cenna jest atmosfera lokalna wokół ŚDS ze strony 
władz samorządowych, parafii i instytucji kultury, wspierająca go i umożliwiająca 
uczestnikom zajęć zaprezentowanie swoich osiągnięć w mieście, co oddziałuje na 
nich motywacyjnie.
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Agnieszka Cygankiewicz

Xiii BieG SZtAFetOWY O pUchAr BUrMiStrZA 
MiAStA i GMiNY SKAWiNA

już po raz czwarty Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie była organizatorem rodzin-
nego pikniku „Jesienne spotkanie z Jedynką”, który odbył się 13 października 

2012 r. w pięknej jesiennej scenerii Parku Miejskiego. Impreza organizowana 
z ogromnym rozmachem i zaangażowaniem jest formą otwarcia się środowiska 
szkolnego na całą społeczność naszego miasta, służy integrowaniu się nauczycieli, 
rodziców oraz uczniów, jest wspaniałą okazją do spotkań na gruncie pozaszkolnym 
z zaproszonymi gośćmi, sojusznikami, przyjaciółmi i pracownikami szkoły. 

Mimo iż tegorocznemu spotkaniu nieodłącznie towarzyszyła liczba 13, gdyż impre-
za odbyła się 13 października, a Bieg Sztafetowy miał swoją XIII edycję, ten wyjątkowy 
dzień przebiegał we wspaniałej atmosferze, pełnej radości, uśmiechu i zabawy, a całe 
przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, o czym świadczy zadowolenie wszystkich 
uczestników i gości pikniku. Z racji faktu, że impreza odbywała się na otwartym tere-
nie Parku Miejskiego, podjęte zostały ogromne wysiłki, aby zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim obecnym, a w szczególności najmłodszym uczestnikom pikniku. Trasy bie-
gowe zostały zabezpieczone i wyraźnie oznakowane, czujną opiekę zapewniali ratow-
nicy medyczni Pogotowia Ratunkowego w Skawinie, a także obecni przedstawiciele 
Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Sprzyjała nam nawet pogoda. Pomimo jesien-
nej aury z każdą minutą imprezy było coraz cieplej, nie tylko dzięki promieniom słoń-
ca, ale również dzięki gorącemu duchowi sportowej rywalizacji oraz żywiołowym 
występom uczniów, którzy prezentowali na scenie swoje zdolności i osiągnięcia 
w przeróżnych dziedzinach. 

Przyjazna pogoda i liczne atrakcje zgromadziły wielu Uczniów, Rodziców, Przyjaciół 
i Sojuszników Szkoły. Imprezę swoją obecnością zaszczycili: pani Urszula Stochel — 
Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, pan Paweł Kolasa — zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Skawina, przedstawiciele Rady Miejskiej w Skawinie: pan Marcin Kuflowski, 
pan Marek Klimczyk, pani Ewa Masłowska, pan Czesław Gąsiorowski — dyrektor Mu-
zeum Regionalnego w Skawinie, pan Arkadiusz Wrzoszczyk — wiceprezes Skawiń-
skiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, pan Andrzej Sewioł — wiceprezes zarządu 
Active Finance Sp. z o. o., pani Kazimiera Skałuba — Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny, pani Kazimiera Stochel — prezes Banku Spółdzielczego w Skawinie, pani 
Urszula Wiącek — Prezes Fundacji „Dar Serca”, pan Dariusz Martyna — Zastępca Ko-
mendanta Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II — Korabniki, honorowi Przyjaciele 
Szkoły: pan Janusz Morawski, pan Marek Cichoń, a także pani Ewa Tyrpa z „Dziennika 
Polskiego” oraz przedstawiciele Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1.

Inauguracją pikniku był XIII Bieg Sztafetowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina organizowany przez Szkołę oraz CKiS w Skawinie. Uroczyste rozpoczęcie 
biegu dla szkół podstawowych stanowił sygnał do startu, który dała pani Urszula 
Stochel — Wicestarosta Powiatu Krakowskiego, natomiast dla dla szkół gimnazjal-
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nych, ponadgimnazjalnych oraz Sojuszników Szkoły — pan Paweł Kolasa — zastęp-
ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Do rywalizacji stanęli uczniowie z ośmiu 
szkół podstawowych, trzech gimnazjów, trzech szkół ponadgimnazjalnych z Gminy 
Skawina, a także z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Mogilanach. Zaproszenie 
do udziału w Biegu Sztafetowym przyjęli również Sojusznicy Szkoły, wśród których 
znaleźli się Rodzice, Strażacy, Ratownicy z CKiS w Skawinie. Do rywalizacji stanęli 
także nauczyciele „Jedynki”. Zawodnicy, którzy startowali w sześcioosobowych dru-
żynach mieli do pokonania trasę o zróżnicowanej długości — w zależności od kate-
gorii wiekowej. I tak uczniowie szkół podstawowych mieli do przebiegnięcia odcinek 
o długości 0,4 km (każdy zawodnik), uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimna-
zjalnych oraz Sojusznicy Szkoły — odcinek o długości 0,5 km. Sportową atmosferę 
pełną zdrowej rywalizacji zapewnili uczniowie i ich rodzice, którzy z zapałem do-
pingowali zawodników. Ogromnie cieszy, że sportowcy z naszej szkoły zdobyli 
I miejsce w kategorii szkół podstawowych! Po zakończeniu rywalizacji nastąpiła 
uroczysta dekoracja zwycięzców XIII Biegu Sztafetowego, której dokonała pani dy-
rektor hanna Szczerbak oraz honorowi Goście w towarzystwie nauczycieli wycho-
wania fizycznego. Najlepsi zawodnicy, którzy uplasowali się na trzech pierwszych 
miejscach w każdej kategorii wiekowej otrzymali wspaniałe puchary oraz medale, 
ponadto każdemu zawodnikowi zostały wręczone atrakcyjne nagrody, na które 
składały się sprzęt sportowy, śpiwory, plecaki, piłki, akcesoria do pływania — ufun-
dowane przez hojnych sponsorów. 

Start drużyn XIII Biegu Sztafetowego
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Kolejną atrakcją pikniku była uroczysta gala wieńcząca finał XIII Biegu Sztafeto-
wego, która została przygotowana z ogromnym rozmachem. Po emocjach sporto-
wych uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 przedstawili bogaty program artystyczny. 
Popisy rozpoczęły się od prezentacji uczniów, którzy przygotowali występ ze spe-
cjalną dedykacją dla wszystkich nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dal-
szymi atrakcjami były liczne występy taneczne uczniów, którzy wykonali taniec 
standardowy oraz latynoamerykański. Absolwentki naszej szkoły przeniosły nas 
w świat gorących rytmów prezentując pokaz szalonego kankana. Muzyczne wraże-
nia zapewnili utalentowani uczniowie, którzy zabawiali publiczność występami 
wokalnymi. Scenariusz pikniku zapewnił także atrakcje miłośnikom wysokiego po-
ziomu adrenaliny, gdyż można było obejrzeć pokazy sztuk walki, karate, kung-fu 
oraz szermierki.

Program tegorocznego pikniku obfitował w liczne atrakcje dla uczniów, które 
zostały zorganizowane obok starorzecza Skawinki. Wśród nich można wymienić: 
gokarty, trampolinę, planetarium, żyroskop, speed badminton, zajęcia z harcerzami 
z zastępu „Czerwony Mak”. Miłośnicy zwierząt mogli odwiedzić „Domowe zoo”, 
gdzie uczniowie prezentowali swoje zwierzątka lub skorzystać z przejażdżki na 
koniu, pod okiem instruktora. Smakosze słodkości odwiedzali plenerową kawiaren-
kę, gdzie mogli delektować się wypiekami, które w ogromnej ilości zapewnili rodzi-
ce. Można było także smakować pyszne kiełbaski z grilla czy bigos. Uczniowie 
szczególnie zainteresowani byli pałaszowaniem waty cukrowej i popcornu. Emocji 

Wręczanie pucharu i medali sztafecie Ratowników OSP Korabniki II
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dostarczała także zabawa — „Znajdź swoje szczęście”; na której nagrody składały 
się przedmioty ofiarowane przez rodziców. 

Zwieńczeniem pikniku była licytacja ogromnego tortu oraz prac plastycznych 
uczniów, w którą aktywnie włączyli się rodzice. Wszystkie fundusze zebrane podczas 
imprezy zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby szkoły. 

IV Jesienne Spotkanie z Jedynką okazało się imprezą niezwykle udaną i radosną.  
W tak wielkie przedsięwzięcie zaangażowani byli wszyscy pracownicy szkoły, ro-
dzice, uczniowie, a także sponsorzy i Przyjaciele Szkoły. Im wszystkim składamy 
podziękowania za wkład pracy włożony we współorganizację tego radosnego 
dnia!

A oto laureaci XIII Biegu Sztafetowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

SZKOŁY PODSTAWOWE:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie
Szkoła Podstawowa w Mogilanach
Szkoła Podstawowa w Rzozowie

GIMNAZJA:
Gimnazjum nr 1 w Skawinie
Gimnazjum Katolickie w Skawinie
Gimnazjum nr 2 w Skawinie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
Liceum Katolickie w Skawinie
Zespół Szkół Techniczno–Ekonomicznych w Skawinie

Występy artystyczne uczniów
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SOJUSZNICY SZKOŁY:
III. Ratownicy z basenu „Camena” CKiS w Skawinie w składzie:

Agata Mikulec
Krzysztof Łakota
Artur Surówka 
Marcin Dziobek
Damian Urbaniec
Paweł Borek

III. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Skawina II – Korabniki w składzie: 
Dariusz Martyna
Łukasz Bodek
Dominik Ożóg
Kamil Ożóg
Adrian Jamka
Mariusz Abramski

 
III. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w składzie:

Jarosław Maślanka
Wiktor Blak
Ryszard Wilczak
Maciej Marcinowski
Paweł Piwowarczyk
Robert Dubiel

IV.  Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w składzie:
Paweł Madej
Anna Sieprawska-Dziobek
Sylwia Surówka
Anna Ożóg
Małgorzata Janik
Piotr Okoń

GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK!

Impreza mogła odbyć się dzięki wsparciu finansowemu i życzliwości wielu firm oraz 
osób prywatnych, które chcielibyśmy wymienić: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, 
Bank Spółdzielczy w Skawinie, Active Finance Sp. z o.o., CKiS w Skawinie, ZPh „FREZ-
WID” sp. j., P. P. PAGUM Sp. j., „GRANA” Sp. z o.o., Lajkonik Snacks S. A., Bahlsen Polska 
Sp. z o.o., FERCO — Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe, VALEO AUTOSYSTEMY 
Sp. z o.o., Farutex Sp. z o. o., Firma „ROMAN”, P.h.U. „Tolo”, Firma handlowo-Usługowa 
„Ola”, hurtownia „Jaro-Sery” hurt-Detal, Inter Car Nowak Sp. z o. o., Zakład Produkcji 
Masarskiej s.c. Bogdan Gubała, Anna Gubała Sikora, Piekarnia S. C. Józef Dąbrowski 
i Monika Dąbrowska, Styl Exclusive Natasza Markowicz, Studio Profil. Nagrody w za-
bawie „Znajdź swoje szczęście” zostały ufundowane przez rodziców uczniów.
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Kazimiera Skałuba

iii MUZeALNe SpOtKANie  
Z rODAMi SKAWińSKiMi

W listopadzie 2010 r. odbyło się I Spotkanie Skawińskich Rodów, zorganizowane 
przez Muzeum Regionalne i Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Przed rozpoczę-

ciem spotkania w muzeum występowała kapela „Sokół haller”. Gościliśmy wtedy  
m.in. przedstawicieli rodu Różyckich, bo im — a zwłaszcza osobie henryka Różyckie-
go — poświęcone było to spotkanie. Przybyła na nie p. Elżbieta Jastrzębska z synem 
i rodziną, p. Bożena Jóźwiak z córką Ewą, p. Zdzisława Różycka-Nowak i sporo innych 
osób. Przyjechali także reprezentanci rodu Ludwikowskich: pan Piotr Ludwikowski z 
małżonką i synem. Uczestnicy spotkania oglądali pokaz prezentacji multimedialnej 
„Mieszkańcy Skawiny w starej fotografii” i rozpoznawali swoich krewnych i znajo-
mych. Zwiedzali wystawę poświęconą twórczości historycznej i literackiej henryka 
Różyckiego. Rodzina Ludwikowskich przekazała wtedy publikacje książkowe i foto-
grafie dotyczące historii miasta i rodziny. Inni uczestnicy spotkania przekazali także 
do muzeum rodzinne dokumenty i fotografie. 

W pogodny wrześniowy dzień 2011 r. odbyło się II Spotkanie ze Skawińskimi 
Rodami, organizowane przez Muzeum Regionalne wspólnie z TPS. Uczestniczyła 

Kapela Ludowa z Radziszowa
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w nim również rodzina Piotra Ludwikowskiego, a także córka byłego właściciela 
Dworku Ludwikowskich — Małgorzata — wraz z mężem prof. Calzoni. Pan Piotr 
Ludwikowski zaprezentował historię swego rodu od czasów średniowiecza, ilu-
strowaną multimedialnie. Uczestnicy spotkanie poznali też herb tej rodziny zasłu-
żonej dla naszego miasta i okoliczności jej osiedlenia się w Skawinie. Burmistrz 
Skawiny — Seweryn Ludwikowski — wspomagał powstańców styczniowych. 
W dniu spotkania otwarta była w muzeum wystawa fotografii Rodów Skawiń-
skich. Uczestnicy spotkania zwiedzali także wystawę malarstwa Ludwika Lipow-
czana, ukazującą m.in. obrazy „Starej Skawiny”. Część towarzyska spotkania odby-
wała się na dziedzińcu obok Dworku, przy występach kapeli „Ostinato” Lecha 
Greli z Czułowa.

W sobotę 22 września br. o 10 : 30 rozpoczęło się w Pałacyku „Sokół” III Spotkanie 
z Rodami Skawińskimi, poświęcone rodzinie Palichlebów. Przed oficjalnym rozpoczę-
ciem goście słuchali koncertu Kapeli Ludowej z Radziszowa. Następnie „ para królew-
ska”: Król Kazimierz Wielki oraz Babetta, w osobach Dyrektora Muzeum i pani 
Agnieszki Mikulec — nauczycielki Gimnazjum nr 2 w Skawinie, rozpoczęła spotkanie 
witając gości, zwracając się do publiczności językiem epoki Kazimierza Wielkiego. Po-
witali Ród Palichlebów i Jego „odgałęzienia” — rodziny: Janowskich, Skołyszewskich, 
Chmielków, Podstawów, Gawlów i Ocetkiewiczów, a także zaproszonych gości, wśród 
których byli: przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kuflowski, burmistrz Miasta 
i Gminy Adam Najder, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miej-

Rody skawińskie — Palichlebowie
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skiej Artur Wątor, zastępca wójta gm. Liszki Paweł Lipowczan oraz dyrektor Gimna-
zjum nr 2 Elżbieta Gutierrez. 

Król Kazimierz zwrócił się do pana Romana Skołyszewskiego prosząc o przedsta-
wienie historii rodu Palichlebów. Poznaliśmy ciekawą i obszerną historię rodu, wzbo-
gaconą prezentacją multimedialną przez członków rodu; panią Barbarę Kaleńską 
i panów Marka Chmielka i Zygmunta Palichleba. Widoczne było wzruszenie członków 
rodzin wywodzących się z rodu Palichlebów zarówno podczas słuchania o oglądania 
prezentacji, jak i po niej, przy wspomnieniach, do których zachęcał uczestników spo-
tkania Król Kazimierz. 

Goście podzielili się wspomnieniami o swoich dawnych osobistych spotkaniach 
z członkami Rodu Palichlebów. Do wspomnień dołączył swoje także pan Burmistrz, 
związane z panem Janem Palichlebem, którego wiele osób obecnych na spotkaniu pa-
miętało. Z uzupełniających wypowiedzi i wspomnień można też było dowiedzieć się 
o aktualnych losach przedstawicieli Rodu mieszkających poza Skawiną. 

Następnie odbył się mini konkurs, z nagrodami, w którym wzięli udział zaprosze-
ni goście. Nagrody w konkursie stanowiły obrazy Rynku skawińskiego po rewitali-
zacji, malowane przez pana Mariana Strzebońskiego. Takie same upominki otrzy-
mali P. P. Skołyszewski, Z. Palichleb i B. Kaleńska, którzy pomagali w przygotowaniu 
prezentacji multimedialnej Rodów.

W dalszej części spotkania odbyła się inscenizacja poetycko — historyczna „Poetyc-
ki spacer z historią Skawiny”. Przedstawiała ona poezję Jerzego Raczyńskiego, Jana Li-
sowskiego, Magdaleny Podstawy i Kazimiery Skałuby poświęconą Skawinie, zobrazo-
waną fotografiami Skawiny wyświetlanymi na ekranie podczas czytania wierszy. Ta 
część spotkania przygotowana była przez uczniów Gimnazjum nr 2 pod kierunkiem 
ich nauczycieli — pań Justyny Gruszki i Renaty Bysiny z udziałem pana Stanisława 
Lupy, pań Agnieszki Zybek, Justyny Górskiej oraz Kazimiery Skałuby. 

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem w holu Pałacyku wystawy fotograficznej 
„Nieznana Skawina” i oglądaniem odtworzonych przez Muzeum strojów mieszczań-
skich mieszkańców Skawiny oraz mundurów skawińskich „Sokołów”, przy kawie, ka-
napkach i domowym cieście. W spotkaniu uczestniczyły koleżanki: A. Kudela, Z. Płon-
ka, J. Raczyńska. „Para królewska” do końca towarzyszyła uczestnikom spotkania, 
z dużym poczuciem humoru.

Takie spotkania wymagają wiele przygotowań od organizatorów i osób prezentu-
jących historię swoich rodów, ale są bardzo cenne. Służą zacieśnieniu się więzów ro-
dzinnych i poszerzają wiedzę mieszkańców Skawiny o starych skawińskich rodach 
i o historii miasta.
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Agata Lasek

„rAZeMKOWO”  
NA rYNKU SKAWińSKiM

W sobotę 22 września na „nowiutkim” Rynku skawińskim przechodniom ukazał 
się niecodzienny widok. Z inicjatywy dyrektora Muzeum Regionalnego w Ska-

winie pana Czesława Gąsiorowskiego ustawionych zostało dziesięć drewnianych 
straganów, które nawiązywać miały do czasów Kazimierza Jagiellończyka, kiedy to 
na Rynku zaczęły odbywać się targi czwartkowe. Takie targi istniały w tym miejscu 
aż do lat sześćdziesiątych XX wieku, tak więc starsi mieszkańcy Skawiny i okolic 
pamiętają jeszcze doskonale te czasy. Tym razem zdecydowano, aby tradycyjny jar-
mark zastąpić wystawą rękodzieła artystycznego z terenu miasta i gminy Skawina. 
Nasze Razemkowo (Koło Robótek Ręcznych działające przy Towarzystwie Przyja-
ciół Skawiny) zostało zaproszone przez pana Dyrektora Muzeum do udziału w wy-
stawie. 

Na straganach wystawiane były przedmioty rękodzielnicze, których nie spotyka się  
w zwykłych sklepach. Można było podziwiać przepiękne haftowane lub malowane 
obrazy, serwety koronkowe wykonywane misternie różnorodnymi technikami, hafto-
wane obrusy, ręcznie robioną biżuterię, ceramikę artystyczną i wiele innych, wyma-

Członkinie działającego przy TPS koła Razemkowo przed swoim straganem
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gających czasu, cierpliwości i poświęcenia przedmiotów artystycznych. W tym dniu 
wyjątkowo na Rynku skawińskim można było zobaczyć skawinianki w pięknych stro-
jach regionalnych. Przechodnie zatrzymywali się przy straganach — oglądali, rozma-
wiali. Ci starsi przypominali sobie dawniejsze czasy, dla młodszych była to okazja do 
zobaczenia „czegoś innego”. Niektórzy żałowali, że to „tylko jeden taki dzień, a to 
przecież sobota — wszyscy zagonieni”. O godzinie 17.00 zajechała karoca z Kazimie-
rzem Wielkim i jego świtą — rozpoczęło się uroczyste otwarcie Rynku skawińskiego 
po rewitalizacji. 

Pomimo zmęczenia wszystkie panie z Razemkowa były bardzo zadowolone z wy-
stawy. Dziękujemy wszystkim przechodniom za budujące opinie i docenienie naszej 
pracy. Razemkowo w czasie wystawy reprezentowały: Maria Dziobek (robótki na dru-
tach, haft krzyżykowy, decoupage), Irena Kulak (serwety szydełkowe, haft richelieu), 
Agata Lasek (biżuteria frywolitkowa, haft richelieu, haft kaszubski, koronka klocko-
wa, decoupage, ikony), Danuta Lasek (haft krzyżykowy i haft richelieu, decoupage), 
Elżbieta Panek (haft krzyżykowy, decoupage), Katarzyna Polek (biżuteria frywolit- 
kowa, haft kaszubski, robótki na drutach, makrama), Krystyna Sojka (haft krzyżyko-
wy, robótki na drutach), Zofia Zwierz (haft krzyżykowy, haft biały i haft kaszubski), 
Zuzanna Żukiewicz (biżuteria frywolitkowa), Ewa Żurek — decoupage. Dziękujemy 
pani Ewie Tarnopolskiej za pomoc i wsparcie podczas wystawy. Wszystkich zaintere-
sowanych rękodziełem artystycznym zapraszamy na następne ekspozycje.

Stragany „Razemkowa” na skawińskim Rynku
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KAZiMierZOWSKie OtWArcie

W sobotę 22 września, dokładnie o godz. 16.49, kiedy to rozpoczęła się astrono-
miczna jesień, spod Pałacyku „Sokół” wyruszył ze swym orszakiem, w asyście 

rycerzy, Kazimierz III Wielki wraz z tą, która skierowała na nasze miasto wzrok i ser-
ce króla, Babettą. Kareta dworska zaprzęgnięta w piękne kare konie zatoczyła wokół 
Rynku koło, by dać zasiadającemu w niej królowi okazję ocenienia, jak na przestrzeni 
lat centrum Skawiny zmieniło swe oblicze. Kazimierz wraz z dworzanami i rycerzami, 
oczekiwani przez dziś panujących włodarzy i skawinian, miał być świadkiem uroczy-
stości wmurowania aktu erekcyjnego w płytę zrewitalizowanego Rynku.

Średniowiecznemu światu przewodził herold, który dbał o królewską etykietę i prze-
kazywał obecnym wolę władcy. Słowami: „Waszmościowie i Wy Szlachetne mieszczki 
skawińskie — powitajmy godnie miłościwie nam panującego króla!” — oznajmił obec-
ność Jego Wysokości. Król zaproszony na tę uroczystość miał być świadkiem współcze-
snych wydarzeń związanych z nowym wizerunkiem skawińskiego Rynku. herold od-
czytał ofiarowany na ręce króla przez burmistrza Miasta i Gminy Adama Najdera, akt 
erekcyjny, który po aprobacie został podpisany przez Burmistrza i przewodniczącego 
Rady Miejskiej, Marcina Kuflowskiego. Wcześniej dokument ten został podpisany przez 
Zastępców Burmistrza, Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych Rady 
Miejskiej IV kadencji, Proboszczów skawińskich parafii, a także mieszkańców miasta, 
którzy zechcieli złożyć swój podpis, gdy był on udostępniony w ratuszu w tygodniu 

historyczna sygnatura złożona pod aktem erekcyjnym
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poprzedzającym uroczystość i na Rynku 
w dniu tego wydarzenia.

Uroczystego wmurowania aktu dokonał 
Burmistrz wraz z wyróżnionymi do tej roli 
panami Czesławem Zającem oraz Włodzi-
mierzem Galacińskim, uhonorowanymi 
tytułem „Zasłużony dla Skawiny”. Poświę-
ceniu Rynku i jego mieszkańców towarzy-
szył wprowadzony przy dźwiękach wer-
bli, poczet sztandarowy Rady Miejskiej, 
a uroczystości poświęcenia dokonał ksiądz 
prałat Edward ćmiel. Dla oddania podnio-
słego charakteru chwili, odśpiewano hymn 
naszego miasta. Całość inscenizacji prze-
platał świat historyczny, którego głosem 
był Grzegorz Frankowski, herold widowi-
ska, rycerz Bractwa Ziem Górnej Wisły, 
natomiast we współczesny świat i jego 
wydarzenia, wprowadzał Janusz Bysina, 
dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Ska-
winie. W podziękowaniu za zaproszenie, 
król ofiarował dla zebranych pokaz kun-
sztu rycerskiego, gdzie podczas walk ze-
brani podziwiać mogli nie lada odwagę 
i sprawność młodzieńców w rzemiośle ry-
cerskim. Walki na cześć króla stoczyli ry-
cerze z Bractwa Ziem Górnej Wisły. 

Ostatnim akcentem oficjalnej części uroczystości było otwarcie wystawy „Ikono-
grafia historyczna Rynku skawińskiego”, której odsłonięcia dokonał Burmistrz, nato-
miast dyrektor Muzeum Regionalnego, Czesław Gąsiorowski, kustosz wystawy, wy-
głosił parę słów o prezentowanych fotografiach. Wystawa ta będzie blisko miesiąc 
prezentowana na płycie Rynku. I tu parę słów do zebranych o związanym z rewitali-
zacją przedsięwzięciu, przekazali burmistrz Adam Najder, członek zarządu woje-
wództwa małopolskiego Jacek Krupa, przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Kuflow-
ski, a przede wszystkim artysta rzeźbiarz, profesor Stefan Dousa, pod którego bacz-
nym okiem dokonywano wszelkich zmian w sercu naszego miasta.

Po otwarciu wystawy na nowo przenieśliśmy się na średniowieczny rynek za sprawą 
teatru Gry i Ludzie z Katowic, który wtargnął w publiczność krzykiem, tańcem i czasem 
swawolnym obrazem mieszczan. Zaprezentowano dynamiczne widowisko pełne akro-
bacji, ognia, żonglerki, podszyte dozą miłosnych uwodzeń, humoru i dowcipu. Bezpo-
średni kontakt aktorów z publicznością przypadł do gustu zgromadzonej publice.

Ostatnim akcentem niezwykłego dnia, w sprzyjającej szarości wieczoru, wobec 
króla i jego świty, mieszczan z teatru Gry i Ludzie dla wszystkich zebranych gości włą-
czono fontannę, która w szumie mocnych strumieni świeciła kolorowym blaskiem. 

Wmurowanie aktu erekcyjnego przez Zasłużonych 
dla Skawiny Czesława Zająca i Włodzimierza Gala-
cińskiego
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Ten akcent zainicjował odjazd królewskiego orszaku, który pożegnany słowami Bur-
mistrza odjechał do swojej siedziby.

Na zakończenie Burmistrz serdecznie podziękował za przybycie na Rynek i poże-
gnał zgromadzonych gości, rozdając pamiątkowe wydawnictwa upamiętniające to 
niezwykłe dla naszego miasta wydarzenie. Zrealizowanie widowiska w tej historycz-
nej konwencji było możliwe dzięki zaangażowaniu aktorów Teatru Maska: Oli Lasoń, 
Pauliny Czopek, Szymona Klimasa, Macieja Ignaca, uczniów Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Skawinie, a także Agaty Modrzejowskiej i Mateusza Droździewicza, 
którzy będąc aktorami naszego teatru, są jednocześnie członkami Bractwa Rycerskie-
go Ziem Górnej Wisły, którzy ukoronowali to niezwykłe widowisko.Pan Władysław 
Kościelny, dzięki dorożce z karymi końmi ze „Stajni na Zadziale”, dopełnił całości hi-
storycznego obrazu. Całości towarzyszyły I Skawińskie Targi Rękodzieła Artystyczne-
go i Ludowego Skawiny i okolic. 

W scenerii drewnianych domków rękodzieło prezentowali twórcy ze Skawiny i oko-
lic: Koło Robótek Ręcznych przy Towarzystwie Przyjaciół Skawiny, Stowarzyszenie Mi-
łośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego przy Muzeum Etnogra-
ficznym im. Seweryna Udzieli LUD-Art, Pracownia Ceramiki Artystycznej ANIOŁOWO — 
Robert Mitera, Muzeum Regionalne w Skawinie, Jolanta Kapusta, Ewa Wolska, Janina 
Żmuda, Małgorzata Pachołek, Alicja Fiutowska, Krystyna Misiak, Katarzyna Wojcie-
chowska-Czop, Barbara Wojciechowska, Marian Strzeboński i Janina Musiał. Wierzymy, 
że ta uroczystość będzie prawdziwą inauguracją życia naszego Rynku.

źródło: www.ckis.pl

Rycerstwo ponownie na skawińskim Rynku
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WSpOMNieNiA O ireNie OLiWiANce (cZ. 2)

A n n a  K u d e l a:
W kilka miesięcy po śmierci Ireny Oliwianki w hitlerowskim obozie Auschwitz, pe-
wien francuski prozaik napisał:

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Te mądre słowa można uznać za klucz do tajemnicy magicznego wpływu, jaki wywie-
rała druhna Irena na dzieci i młodzież, a zapewne także na świat dorosłych. Miała w 
sobie tyle dobrej energii i tyle życzliwości dla wszystkich, że nawet w słotny dzień świat 
wokół niej wydawał się jaśniejszy a ludzie — lepsi. W każdym, najbardziej nieznośnym 
dziecku umiała odnaleźć iskierkę dobroci i rozdmuchać ją w jasny płomień. Po wielu, 
wielu latach zrozumiałam, że to właśnie jest istotą nauczycielskiego powołania. Była 
człowiekiem zapracowanym: szkoła, harcerstwo, rodzice czekający na nią w Krako-
wie… zawsze jednak znajdowała chwileczkę czasu dla każdego dziecka, które jej potrze-
bowało. Ja także z niecierpliwością wyczekiwałam jej odwiedzin u mojej mamy: pani 
Irena tak ciekawie opowiadała o różnych sprawach, a zwłaszcza o harcerzach i zuchach, 
którzy i pracują za dwóch, i uczą się za dwóch, i bawią się za dwóch…

Doświadczona harcerka musiała zauważyć moje zainteresowanie tymi sprawami, 
bo gdy tylko nauczyłam się czytać, św. Mikołaj za jej pośrednictwem przyniósł mi 
prześliczną książkę Jadwigi Zwolakowskiej zatytułowaną Opowiadania zuchowe  
Książka stała się jedną z ważniejszych i najbardziej lubianych lektur mego dzieciń-
stwa. Był to zbiór powiastek i obrazków z życia najmłodszych adeptów skautingu na 
całym świecie. Akcja poszczególnych opowieści toczyła się w różnych krajach, stre-
fach klimatycznych i kręgach kulturowych. Odmienne były zabawy, obrzędy, a nawet 
nazwy samych organizacji — wartości poznawcze tej książki były nie do przecenie-
nia. Największym jednak jej walorem były szlachetne zasady i ideały skautingu, prze-
wijające się przez wszystkie historyjki. Mądra i piękna książka, która nigdy nie była 
wznowiona, a szkoda, wielka szkoda!

Od początku okupacji druhna Oliwianka podjęła działalność charytatywną i związa-
ła się z ruchem oporu. Obie te formy działań były głęboko zakonspirowane. Pomagając 
materialnie rodzinom, których ojcowie polegli, dostali się do niewoli lub po prostu 
zaginęli bez wieści pani Irena z prostej delikatności uczuć — była człowiekiem o wy-
sokiej kulturze osobistej — zachowywała ten fakt w tajemnicy. W kolportażu gazetek 
i w tajnym nauczaniu konspiracja była elementarnym warunkiem działania.

Ostatnie trzy lata życia druhny Oliwianki wciąż jeszcze okryte są tajemnicą. Wiado-
mo, że przewoziła z Krakowa do Skawiny gazetki, ale nie wiemy, kto je od niej odbie-
rał. Związana była z ruchem oporu w Krakowie; aresztowana została 4 września 
1941 r. i osadzona w więzieniu na Montelupich. W środowisku nauczycielskim mó-
wiono, że bezpośrednią przyczyną rewizji w domu starszych państwa Oliwów w Kra-
kowie przy ul. Kościuszki 59 miał być donos, że jest tam ukrywana dziewczyna ży-
dowskiego pochodzenia. Dziewczyny tam nie było, ale znaleziono konspiracyjne ga-
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zetki i w związku z tym aresztowano panią Irenę i jej brata Zygmunta. Osadzona 
w zbiorowej celi przebywała w śledztwie do końca maja 1942 r. Potem wraz z dużą 
grupą innych więźniarek została przewieziona do Oświęcimia. Transport musiał 
trwać parę dni, bo jego przybycie odnotowano w obozie w pierwszych dniach czerw-
ca. Pani Irena otrzymała niski, czterocyfrowy numer: 7564. W archiwum obozowym 
znajduje się karta pocztowa do matki, napisana zgodnie z przepisami po niemiecku, 
z datą z końca czerwca. Zawiera ona spóźnione życzenia imieninowe dla matki, Anto-
niny, oraz słowa otuchy: jestem zdrowa… Słońce mnie pięknie opaliło… Zygmunta też 
tu jest… Ta ostatnia wiadomość dotyczyła oczywiście brata Ireny, a nadanie mu żeń-
skiej formy imienia miało zmylić przeciwnika. Nie zmyliło — wszelkie informacje 
o współwięźniach w kartkach wysyłanych poza obóz były surowo zakazane. Kore-
spondencja ta nigdy nie dotarła do rąk adresatki. W niespełna pół roku później Irena 
Oliwianka zachorowała na tyfus i trafiła do szpitala obozowego. Trzeciego grudnia 
1942 r. zmarła. Jak wynika z dokumentacji obozowej, tego właśnie dnia lekarz, który 
wystawił świadectwo zgonu, uśmiercił zastrzykiem w serce dużą grupę chorych na 
tyfus…

Wierzę, głęboko wierzę, że pamięć o niej nie rozwieje się w zapomnieniu, gdy odej-
dą ostatni z nas, którzyśmy ją znali.

R o m a n  S k o ł y s z e w s k i: 
Wstąpiłem do zuchów prawdopodobnie w roku 1938. W każdym razie na fotografii 
z 1938 r., kiedy to z całą rodziną zwiedzaliśmy Gdynię, jestem ubrany w mundurek 
zucha. Myślę, że nasza drużyna (drużynę zuchów nazywano gromadą) składała się 
z młodszych chłopców, z klas od pierwszej do trzeciej. Pamiętam jednego z kole-
gów — był nim Józek Fołta, ale on był starszy ode mnie o dwa lata.

Zbiórki odbywały się po lekcjach, w dni mało pogodne — w sali gimnastycznej, 
w czasie pogody — na boisku szkolnym. Pani Oliwianka często opowiadała nam 
o ważnych wydarzeniach z historii Polski.

Moja kuzynka, Zosia Tomik (Podstawianka) potwierdziła, że wstąpiła do zuchów 
w 1939r. Była w swojej drużynie zastępową. Pamiętała zabawy zuchowe w szkole: 
czołganie się pod rozstawionymi krzesłami. Kiepsko jej to wychodziło, bo była trochę 
tęgawa. Pamięta też zabawy w Dębcy i na Falbówkach, polegające na szukaniu ukry-
tych wcześniej „skarbów”. Ktoś wcześniej znaczył drogę kawałkami kolorowej włócz-
ki lub bibuły. Idąc po tych śladach należało odnaleźć skarb. Potwierdzam takie zaba-
wy, z tym, że chłopcy odszukiwaną drogę mieli znaczoną gałązkami. 

O śmierci pani Oliwianki dowiedziałem się dopiero po wojnie, podczas zwiedzania 
obozu w Oświęcimiu. W jednym z bloków zauważyłem na ścianie jej zdjęcie, podpisa-
ne jej imieniem i nazwiskiem. Było to z końcem lat czterdziestych lub na początku 
pięćdziesiątych. 
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Anna Kudela

śWiĘtO WieLKich DrÓG

Z inicjatywy Stowarzyszenia Nasz Dom — Nasze Wielkie Drogi oraz Sołectwa, przy 
współdziałaniu niemal wszystkich organizacji i mieszkańców, na początku wrze-

śnia odbyło się dwudniowe Święto Królewskiej wioski Wielkie Drogi.
Nasza ojczysta historia nie rozpieszcza nas nadmierną liczbą wielkich zwycięstw 

i sukcesów międzynarodowych, a w dodatku my sami o nich jakoś często zapomina-
my. Tym cenniejszy okazał się pomysł pani Zuzanny Wędzichy, by Święto Królewskiej 
Wioski Wielkie Drogi połączyć z tradycją wiktorii wiedeńskiej i popularyzacją posta-
ci jej Twórcy. Wedle miejscowego podania w 1683 r. przed wyruszeniem pod Wiedeń, 
król Jan III Sobieski dokonał przeglądu wojska w Skawinie a następnie jego armia wy-
ruszyła na zachód. W Wielkich Drogach, które wtedy jeszcze nazywały się Trzebol, za-
rządzono postój. Wieczorem władca opuścił obóz i długo się modlił w sosnowickiej 
świątyni, leżąc krzyżem przed ołtarzem Najświętszej Panienki. Gdy się wreszcie pod-
niósł, pokrzepiony modlitwą, wrócił do swojego rycerstwa i nakazał szybki wymarsz, 
mówiąc „Ruszamy, mości panowie! Wielkie drogi przed nami”. W ten sposób miała po-
wstać nowa nazwa wioski: Wielkie Drogi1 

Nic więc dziwnego, że obchodzone w tym roku po raz pierwszy Święto Królewskiej 
Wioski Wielkie Drogi rozpoczęło się właśnie w sosnowickiej świątyni. Tłum ludzi 
zgromadził się wokół niej 8 września we wczesne, sobotnie popołudnie. Poczty sztan-
darowe, zaproszeni goście, mieszkańcy Wielkich Dróg i Sosnowic… śliczny, ale nie-
wielki kościółek żadnym sposobem nie mógł pomieścić wszystkich wiernych!

Podniosły nastrój ogarnął zebranych, gdy rozbłysły światła, zadźwięczał dzwonek 
przy drzwiach zakrystii i wyszedł kapłan z mszą świętą. Ks. proboszcz Marek holota, 
który ją odprawiał, wygłosił także homilię. Zasłuchanie wiernych świadczyło, że tra-
fiła ona tam, gdzie była skierowana: prosto do ludzkich serc. Po skończonym nabo-
żeństwie ks. Proboszcz poświęcił tablicę pamiątkową na przykościelnym placyku. 
Upamiętnia ona doniosłe wydarzenia sprzed lat; podobna stanęła przy wejściu na bo-
isko LKS w Wielkich Drogach, znajdujące się na dawnych podworskich terenach. Po 
odsłonięciu tablicy w Sosnowicach zebrani udali się właśnie tam.

Czekały na nich liczne atrakcje: namioty, w których kto chciał, posilił nieco już zmę-
czone ciało, muzyka, koniki, na których można było zrobić rundkę wokół rozległego 
terenu; dzieciaki oblegały dmuchane zamki i kramy oraz wózek z watą cukrową.

Pełniąc z wdziękiem honory domu państwo Maria Topolska i Wawrzyniec Oźóg go-
ścinnie witali nadchodzących widzów, dla każdego znajdując dobre słowo i wygodne 
miejsce na widowni pod gołym niebem. Powszechną uwagę przyciągały uwijające się 
między sceną a publicznością strojne, smukłe damy, uskrzydleni husarze, kmiecie 
w zgrzebnych szatach, a nawet monarchowie i damy ich serc. Dzieje Królewskiej Wio-
ski postanowiono bowiem zaprezentować przy pomocy inscenizacji, ograniczając in-

1 Por. Z. Wędzicha, Wielkie Drogi, „Informator TPS” 2012, nr 75, s. 45.
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formacje słowne do niezbędnego minimum. Grała muzyka, znajomi wymieniali powi-
talne uściski dłoni, wykonawcy gorączkowo przygotowywali się do występu, a nad 
wszystkim czuwała Pani Zuzanna.

Po oficjalnych powitaniach pan Andrzej Bober, utalentowany artysta i prezenter, po-
prowadził właściwy program. Bez żadnych wehikułów czasu, mocą ekspresji artystycz-
nej wielkodrożańscy aktorzy — amatorzy poprowadzili nas w odległe wieki, kiedy 
w leśnej głuszy na zachód od Skawiny trzebiono bór, by założyć ludne osady. Etymolo-
dzy twierdzą, że od wycinania lasu wywodzi się nazwa Trzebol obejmująca pierwotnie 
cały ten teren. Stanowił on własność Radwanitów, którzy uzyskali od księcia Bolesława 
Wstydliwego prawo zakładania nowych wsi na swych ziemiach i z możliwości tej chęt-
nie korzystali… tak powstały m.in. Jaśkowice, Sosnowice, Trzebol, Brzezinka… na wiel-
kodrożańskiej scenie pojawił się więc Radwanita (Stanisław Małysa), odbierający ów 
przywilej z rąk mądrego i dobrego księcia Bolesława Wstydliwego (Adam Nawrocki) 
i jego małżonki Kunegundy (Małgorzata Widłak), dziś bardziej znanej i czczonej jako 
św. Kinga. Że zaś miasto bez wsi, a wieś bez miasta w żaden sposób obejść się nie mogą, 
tedy przybył na uroczystość i Kazimierz Wielki, założyciel pobliskiej Skawiny (Ireneusz 
Zabiegło), któremu towarzyszyły piękne damy — Babetta (Grażyna Ożóg) i Estera  

Zuzanna Wędzicha w otoczeniu kwiatu rycerstwa (fot. Jan Liskiewicz)
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(Maria Windak), jako że powszechnie była znana królewska słabość do płci pięknej. Na 
koniec sprężystym krokiem wkroczył Jan III Sobieski (Stanisław Lelek, na co dzień — 
naczelnik OSP). U jego boku kroczyła umiłowana małżonka, królowa Marysieńka (Mag-
dalena Bryła), adresatka najpiękniejszych polskich listów miłosnych. Królewskiej parze 
towarzyszył poczet husarii; rycerz w rycerza chłopy na schwał, jakby żywcem przenie-
sione z obozów Matejki albo Kossaka. Dany przez nich pokaz walki wzbudził powszech-
ne zainteresowanie wszystkich pokoleń widzów. Nawet najbardziej zapaleni miłośnicy 
kina czy telewizji musieli uznać wyższość inscenizacji na żywo nad obrazem z taśmy 
filmowej. Cała wielkodrożańska lekcja historii na pewno pozostanie w pamięci i wy-
obraźni odbiorców.

Dopełnieniem programu był występ zespołu wokalnego Róże, powstałego przy 
Stowarzyszeniu Nasz Dom — Nasze Wielkie Drogi. Róże są zespołem wielopokolenio-
wym. Mają urozmaicony program i choć istnieją od niedawna, śpiewają pięknie. Do 
występu przygotowywały się pod kierunkiem p. Maryli Borowieckiej ze skawińskie-
go Klubu Seniora. „Proszę bardzo, bardzo serdecznie podziękować pani Borowieckiej 
w imieniu nas wszystkich” — prosiła p. Wędzicha, gdy rozmawiałyśmy o niniejszej re-
lacji. Co też z przyjemnością czynię.

Królewski orszak w drodze do Wielkich Dróg (fot. Jan Liskiewicz)
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Potem goście zostali zaproszeni do stołu, zastawionego samymi pysznościami 
rodem z restauracji Gzymsik w Trzebolu. Wszyscy dostali piękny, pamiątkowy zna-
czek — wystarał się o to sołtys, p. Mirosław Śliwa, którego staraniem powstały też 
obie tablice pamiątkowe. Kolejnym upominkiem dla uczestników imprezy był do-
piero co wydany, bardzo piękny folder pt. Wielkie Drogi, opracowany przez Zuzan-
nę Wędzichę, a wydany przez Miejską Bibliotekę Publiczną, pod patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Skawina. Każdy otrzymał też różę z bibuły, wykonaną przez 
p. Janinę Żmudę. Jednym z pierwszych poczynań Stowarzyszenia były właśnie 
warsztaty poświecone sztucznym kwiatom, a róże wydają się być ulubionym ich 
rodzajem: one dały nazwę tutejszemu zespołowi i one występują jako powtarzają-
cy się motyw na gorsetach krakowskich z Wielkich Dróg (p.s. 15 wspomnianego 
folderu).

Drugi dzień Święta Królewskiej Wioski poświęcony był w całości kulturze fizycz-
nej. Na boisku LKS Trzebol gospodarze rozegrali mecz piłki nożnej ze Spartą Trze-
binia, zakończony remisem 3 : 3. Sześć bramek w jednym spotkaniu to niewątpliwa 
frajda dla kibiców! O drugiej po południu rozpoczął się Marsz Sobieskiego 2012, 
który zainaugurował imprezę coroczną. Wyznaczono trasę okrężną przez Chałupki, 
ale gdy okazało się, że wśród chętnych 
były rodziny z dziećmi, skrócono szlak. 
Tak zrodziła się idea marszów rodzinno-
towarzyskich, organizowanych w trzech 
grupach: I — rodzice z dziećmi, II — do-
rośli i młodzież, III — uczestnicy powy-
żej 50 lat. Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc otrzymali medale pamiątkowe 
ufundowane przez p. Adama Nawrockie-
go. Były dyplomy i białe koszulki z na-
drukiem Jana III Sobieskiego, było 
przede wszystkim zainteresowanie tak 
duże, że zaproponowano cotygodniowe, 
rodzinne i sąsiedzkie spacery w pogod-
ne niedzielne popołudnia. Korzystne 
i dla zdrowia, i dla więzi międzyludz-
kich — oby się to powiodło! Święto Kró-
lewskiej Wioski udało się nad podziw. 
Zgodna współpraca Stowarzyszenia, So-
łectwa, Straży Pożarnej, Szkoły i licznych 
mieszkańców indywidualnych zaowoco-
wała świetną atmosferą i kształcącą za-
bawą. Uśmiechnięte twarze uczestników 
są tego najlepszym dowodem.

W imieniu TPS w uroczystościach 
uczestniczyli Jan Liskiewicz, autor załą-
czonych zdjęć, oraz Anna Kudela.

Uśmiechnięta twarz Urszuli Stochel świadczy 
o tym, że zabawa była dobra (fot. Jan Liskiewicz)
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Janusz Bierówka

JUBiLeUSZ StOWArZYSZeNiA „NASZ rADZiSZÓW”

tak, minęło już 10 lat od czasu powstania Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”. Jaka 
jest jego geneza? Zanim powstała obecna organizacja, najpierw przez kilka lat 

działałem w Stowarzyszeniu Przyjaciół Radziszowa, byłem również jego współzało-
życielem. Organizacja ta działała kilka lat, ale jak szybko powstała, tak szybko poszła 
w zapomnienie. Przyznać jednak należy, że udało się trochę pozytywnych rzeczy dla 
Radziszowa wówczas zrobić. Zorganizowaliśmy spotkania z ważnymi świadkami hi-
storii, więźniami obozu Auschwitz-Birkenau i ofiarami zsyłek na Syberię mieszkają-
cymi w Radziszowie. Powstały artykuły i wywiady w oparciu o rozmowy z nimi. 
Przywołaliśmy pamięć o nakręconym w Radziszowie filmie Jerzego Kawalerowicza 
pt: Gromada. Najcenniejszy dorobek Stowarzyszenia Przyjaciół Radziszowa stanowią 
artykuły o naszej miejscowości, które publikowane były w gazetce „Głos Radziszowa”. 
Znaczną ich część napisał pan Tadeusz Dybeł. Wiele z jego artykułów znaleźć teraz 
można na stronie internetowej www.naszradziszow.com

Goście Stowarzyszenia i jego członkowie podczas spotkania Jubileuszowego (fot. Barbara Bierówka)
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No cóż, gdy się raz połknie bakcyla pracy społecznej, to tak szybko człowiekowi nie 
przechodzi. Żal mi było, że tak wiele jest do zrobienia w Radziszowie, a nie będzie już 
inspiracji ze strony grona wizjonerów - zapaleńców. Pewnego dnia podzieliłem się 
tymi spostrzeżeniami w czasie rozmowy z ówczesnym prezesem Towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny, panem Stanisławem Chmielkiem. Zwyczajnie powiedziałem mu, że za-
zdroszczę Skawinie tak silnej i prężnej organizacji. Pan Chmielek, jak przystało na na-
uczyciela, zrobił mi długi wykład. A to wszystko na chodniku, przed wejściem do ska-
wińskiego ratusza. Tematem drugiego spotkania z panem Stanisławem, z którym 
szybko się zaprzyjaźniłem pomimo dużej różnicy wieku , było już sprawozdanie 
z pierwszego spotkania założycielskiego nowej organizacji. Wówczas poszedłem do 
doświadczonego regionalisty po nauki, wskazówki i otuchę. Powiedział mi wówczas, 
że jak ludzie w organizacji zwątpią w sens swojej pracy i ja sam zacznę też powątpie-
wać, to mam sobie wspomnieć naszą wspólną rozmowę. Jak mi powiedział Pan Stani-
sław Chmielek — on takich sytuacji w TPS-ie miał wiele, ale nigdy nie dał poznać po 
sobie, że ma trudne chwile. Realizował z jeszcze większą werwą to, co raz sobie wy-
tyczył. Pod żadnym pozorem — zgodnie z jego pouczeniem — nie miałem się podda-
wać, przede wszystkim zaś samemu sobie. Trzeba przyznać, że dobrze wiedział, co 
mówi. Praca społeczna to wielkie wyzwanie i moc wyrzeczeń. Trzeba upatrywać ra-

Goście Stowarzyszenia i jego członkowie podczas spotkania Jubileuszowego (fot. Barbara Bierówka)
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dości i czerpać satysfakcję z drobnych osiągnięć, o niepowodzeniach lepiej nie rozmy-
ślać, bo stara prawda mówi, że „sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą”. Tego 
nie zrozumie nikt, kto sam społecznie nie pracował. 

W jaki sposób narodziło się Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”? Postąpiłem zgodnie 
z podpowiedzią starszego kolegi, który poradził mi, bym zainspirował inne osoby w na-
szej miejscowości, by zebrać na początek choćby minimalną grupę ludzi, taką, aby tylko 
powołać stowarzyszenie. Pierwsze kroki skierowałem do prężnie wówczas działającej 
w Radziszowie pani sołtys, Marii Szwabowskiej. Jej energii nigdy nie brakowało, więc 
wyzwanie powołania nowej organizacji w Radziszowie szybko można było urzeczywist-
nić. W szkole skrzyknęła kilku nauczycieli, niektórzy z nich przyciągnęli kolejne osoby 
i już po kilku tygodniach obradowaliśmy w murach radziszowskiej szkoły nad statutem 
i planem pracy. Być może z perspektywy dziesięciu lat wydawać się to śmieszne, ale 
jedno ze spotkań organizacyjnych prawie w całości poświęciliśmy na dyskusję nad na-
zwą naszej organizacji. Padało wiele propozycji, zwłaszcza takich, które nawiązywały do 
co dopiero do zakończonego roku milenijnego — dwutysięcznego. Bo tak naprawdę, to 
prace nad utworzeniem i powołaniem stowarzyszenia rozgrywały się jesienią 2001 r. Po 
dłuższej chwili namysłu pan Jacek Krupa — jeszcze wówczas, jeśli się nie mylę, starosta 
krakowski — wykrzyknął: „Mam! Wiem! Niech to stowarzyszenie nazywa się «Nasz 

Przedstawienie artystyczne przedszkolaków (fot. Barbara Bierówka)
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Radziszów»”. Propozycja zwrotu NASZ, w ustach nie-radziszowianina, przekonała wów-
czas wszystkich. Pamiętam też spotkanie w salce katechetycznej na plebanii, gdzie spo-
śród siebie wybieraliśmy pierwsze władze. Panował wówczas wyjątkowy entuzjazm. 
Szefową stowarzyszenia została Pani Maria Szwabowska. By nasza praca społeczna była 
pożyteczna i znalazła uznanie wśród radziszowskiej społeczności, postanowiliśmy o to 
poprosić w modlitwie. Na zaproszenie Ojca Zygmunta Galocha, mnicha z Tyńca, z którym 
szybko się zaprzyjaźniliśmy, udaliśmy się na mszę do klasztoru. Obecni byli chyba wszy-
scy członkowie. To też dodało nam pewnie mocy i wiary w to, co chcieliśmy zrobić w Ra-
dziszowie. A spraw do zrealizowania było naprawdę sporo. 

Za najgłówniejszy cel stowarzyszenie wybrało remont radziszowskiego dworu Dzie-
duszyckich. W realizację tego zadania mało kto wówczas wierzył. My chcieliśmy przeko-
nać władze samorządowe szczebla gminnego, powiatowego i nie tylko, a przede wszyst-
kim mieszkańców Radziszowa, że warto doprowadzić dwór Dzieduszyckich do takiego 
stanu, abyśmy nie musieli się go wstydzić. Przyznać trzeba, straszył on wtedy swoim 
wyglądem. Mało tego, można nawet powiedzieć, że szpecił centrum naszej miejscowości. 
Wysłuchiwałem wówczas dużo przeróżnych opinii na ten temat. Jedni mówili: warto 
i trzeba ratować tę pamiątkę architektoniczną i historyczną. Inni mówili: po co to remon-
tować, łatwiej będzie zburzyć i zbudować jakiś pawilon na nowo. Jeden z radziszowskich 

Przewodniczący Rady Miejskiej P. Marcin Kuflowski podczas składania gratulacji członkom Stowarzysze-
nia (fot. Barbara Bierówka)
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przedsiębiorców powiedział mi, że bajki ludziom wciskam, oszukuję ich, bo zapewne 
sam nie wierzę w powodzenie tego, co wówczas mówiłem. Nawet w gronie naszego 
stowarzyszenia byli tacy, którzy pukali się w czoło za moimi plecami. Mnie zaś dźwięcza-
ły w uszach w takich sytuacjach słowa otuchy Pana Stanisława Chmielka. Wierzyłem w 
to, co mówiłem i może to i cud, ale marzenia te na naszych oczach się urzeczywistniają. 
Teraz z kolei słyszę sporo miłych słów, bo zza wysokiego ogrodzenia ukazuje się nowy, 
zapomniany dawno wygląd dworu, a właściwie należałoby powiedzieć pałacu z tarasem 
i co dopiero wprawionymi, odnowionymi sztukateriami wokół okien. To buduje i daje 
wiarę w pracę społeczną. Nasze lobbowanie opłaciło się. Dwór jest uratowany, a już 
niedługo stanie się zapewne najpiękniejszą wizytówką nie tylko Radziszowa, ale całej 
gminy Skawina. Tu pragnąłbym serdecznie podziękować tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do tego, że nie pozwoliliśmy mu rozsypać się do końca.

Stawialiśmy i stawiamy sobie wiele celów. Jak do tej pory, prawie wszystkie udało 
nam się zrealizować. Wiele akcji, które podejmujemy, ma charakter ciągły, nie skończą 
się szybko, bo zawsze będzie coś do zrobienia. Jedną z nich jest ratowanie kapliczek 
przydrożnych i starych, cennych nagrobków na naszym cmentarzu, które są nie tylko 
jego ozdobą, (zwłaszcza po odnowieniu), ale świadczą o osobach tam spoczywających, 
ich wykonawcach — rzeźbiarzach oraz o historii wsi. Nasze zainteresowanie przydroż-
nymi kapliczkami i wydana przez nas publikacja spotkały się z ciepłym przyjęciem ze 
strony władz gminy Skawina oraz sporym zainteresowaniem lokalnych społeczności. 
Po naszej, pojawiły się kolejne publikacje poświęcone tej tematyce. Stowarzyszeniu 
„Nasz Radziszów” udało się również doprowadzić do remontu najbardziej zniszczonych 
obiektów na terenie parafii Radziszów, ale ta działalność musi być kontynuowana. 

Członkowie naszej organizacji są autorami artykułów publikowanych w lokalnych 
gazetach i wydawnictwach, przygotowują kolejne publikacje dla Stowarzyszenia, spisu-
ją wspomnienia radziszowian z czasów II wojny światowej, przeprowadzają wywiady 
z mieszkańcami Radziszowa, aby utrwalić zapamiętane przez nich obrazy z czasów 
wojny. Czasem udaje się nam przywrócić pamięć o niezwykłych mieszkańcach naszej 
miejscowości. Tak stało się ostatnio w przypadku rodziny państwa Adrianny i Francisz-
ka Tomków, którzy otrzymali tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 

Organizowaliśmy dziesiątki wycieczek dla mieszkańców Radziszowa. Prowadziły 
one głównie tam, gdzie samemu trudno się wybrać, a żadne z biur turystycznych nie 
ma tych miejsc w swoich ofertach. To były również wyprawy mające na celu pozna-
nie naszej najbliższej okolicy, jej uroków i historii. Współpracowaliśmy i współpracu-
jemy ze szkołą (tak gimnazjum, jak i szkołą podstawową) i miejscowym przedszko-
lem. Udało nam się zorganizować cykl wycieczek dla wszystkich klas gimnazjalnych 
śladami ich patrona — Jana Pawła II — po Krakowie. Podobny cykl przygotowaliśmy 
i przeprowadziliśmy dla szkoły podstawowej — śladami Biskupa Stanisława ze Szcze-
panowa po Krakowie. Warto również wspomnieć, że Stowarzyszenie „Nasz Radzi-
szów” aktywnie działa w gronie małopolskich regionalistów. Jest organizacją założy-
cielską Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. 

Wszystko, co udało nam się zrealizować, zawarte jest w Kronice, która liczy już dwa 
grube tomy. Wiele z tych informacji znaleźć można na stronie www.naszradziszow.
com, która jest dziś najważniejszą wizytówką naszej miejscowości. Korzystają z niej 
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uczniowie chcąc poznać historię swojej miejscowości i wszyscy chcący zobaczyć co 
nowego dzieje się w Radziszowie. Zwłaszcza takie bezpośrednie wiadomości znaleźć 
można na FORUM MIESZKAńCÓW. Wielu ludzi mieszkających poza naszą miejscowo-
ścią, a stąd wywodzących się, bądź mających tu krewnych lub znajomych, chętnie od-
wiedza naszą stronę. To nasze prawdziwe okno na świat. Zwłaszcza ci, którzy miesz-
kają lub przebywają na dłużej poza granicami kraju, mają szybki i bezpośredni dostęp 
do aktualnych informacji. Dlatego też każdego, kto tylko chce coś więcej wiedzieć 
o nas, o naszej działalności, odsyłam na tę właśnie stronę.

W dniu 21 października 2012 r. odbyło się spotkanie jubileuszowe, na którym go-
ściło wiele osób, przekonaliśmy się wówczas, jak wielu mamy przyjaciół. Dziękujemy 
im wszystkim za obecność, za życzenia i miłe słowa. Dziękujemy naszym przedszko-
lakom, którzy swoim występem uświetnili nasz jubileusz. Wierzymy, że za kilkanaście 
lat to oni nas zastąpią i dbać będą o nasze radziszowskie tradycje, kultywować będą 
dorobek wielopokoleniowy radziszowian, upowszechniać będą długą i piękną histo-
rię naszej miejscowości. Nasza praca byłaby niemożliwa bez środków finansowych. 
Dlatego też pragnę podziękować wszystkim naszym sponsorom, darczyńcom i wspie-
rającym. Szczególne słowa uznania kierujemy do naszych władz gminnych, bo od 
2008 r. Gmina Skawina jest członkiem wspierającym naszą organizację ze składką 
roczną w wysokości 10 000 zł. Dziękujemy wszystkim wspierającym nas, zwłaszcza 
podczas dobroczynnych festynów i kwest na cmentarzu. Na koniec, pragnę podzięko-
wać wszystkim członkom naszej organizacji, tym byłym i tym obecnym. Bez Waszej 
pracy społecznej, poświęconego czasu, zapału i składek, nie udałoby się zrobić tak 
wiele dla naszej małej ojczyzny.

Goście Stowarzyszenia i jego członkowie podczas spotkania Jubileuszowego (fot. B. Bierówka)
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Włodzimierz Galaciński

DOKONANiA DAWcÓW KrWi

Czterdzieści lat zorganizowanego honorowego krwiodawstwa na terenie Skawiny to 
przede wszystkim wielki wysiłek grupy ludzi zaangażowanych na rzecz pozyski-

wania nowych dawców krwi, co ma wielki wpływ na pozyskanie większej ilość tego 
cennego leku dla potrzeb Służby Zdrowia. Przed czterdziestoma laty to tacy ludzie jak: 
Mieczysław Brodacki, dr Zbigniew Sławik, Franciszek Ciepły, Andrzej Żyliński, Ryszard 
Bażela, Kazimierz Matwij, czy Zygmunt Gunerka, oraz Elżbieta Serwin, Stefania Fołta, 
Antonina Piszczek i wielu, wielu innych zapaleńców, postanowili założyć pierwszy 
w Skawinie Klub honorowych Dawców Krwi i kontynuować jego działalność. Aby za-
pewnić systematyczny pobór krwi, organizowane są od tamtej chwili planowane na 
cały rok akcje oddawania krwi, w których udział biorą krwiodawcy z wieloletnim sta-
żem, mający w swoich legitymacjach po kilkadziesiąt litrów oddanej krwi, ale jest też 
wielu młodych dawców, którzy rozpoczynają przygodę z honorowym krwiodawstwem. 
Do tych ostatnich należą w większości uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Ekono-
micznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących z terenu Skawiny. Na każdą akcję orga-
nizowaną przez Klub honorowych Dawców Krwi przy Centrum Kultury i Sportu 
w Skawinie przychodzi około czterdziestu uczniów, a organizatorami tych grup są 
wychowawczynie obu Szkół pani Ewa Gawin i pani Zuzanna Zawadzińska, które od 
wielu lat poświęcają swój czas tej idei. Z upływem czasu wielu krwiodawców ze wzglę-
du na stan zdrowia, czy ze względu na wiek jest zmuszona do podjęcia decyzji o za-
kończeniu przygody z oddawaniem krwi i dlatego na działaczach czerwonokrzyskich 
spoczywa obowiązek zainteresowania młodych ludzi zagadnieniem niesienia pomocy 
ludziom cierpiącym na różne schorzenia i czekającym na krew. Od kilku lat organizo-
wane są akcje pobierania krwi w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawi-
nie, co świadczy o dużym zainteresowaniu się problemem krwiodawstwa ze strony 
uczniów i ze strony Dyrekcji tej Szkoły. W akcjach tych uczestniczy każdorazowo oko-
ło 80 osób, a lekarz, który jest członkiem ekipy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Krakowie, dokonuje kwalifikacji poszczególnych dawców krwi, bo 
każdy, kto chce oddać krew, musi wykazać się nienagannym zdrowiem.

W ciągu tych czterdziestu lat na terenie Skawiny honorowi dawcy oddali około 
trzynaście tysięcy litrów krwi, na co zasadniczy wpływ mieli krwiodawcy oddający 
krew w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, jak również krwiodawcy odda-
jący krew obecnie. W latach 1988–1993 krwiodawcy na każdej akcji pobierania krwi 
zbierali między sobą dobrowolne datki, aby ufundować książeczkę mieszkaniową dla 
wychowanka Domu Dziecka nr 5 w Krakowie. Przez organizowanie Konkursów Wie-
dzy o Działalności Czerwonego Krzyża dla młodzieży Szkół Podstawowych i Szkół 
Gimnazjalnych, staramy się przybliżyć tej młodzieży humanitarną działalność 

Organizacji Czerwonokrzyskiej. Co roku wydawany jest przez nas kalendarz-
informator, w którym oprócz terminów akcji pobierania krwi podajemy szereg infor-
macji dotyczących działalności Klubu. Od pond dziesięciu lat organizowany jest kon-
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kurs pt. KREW DAREM SERCA. Jest to konkurs z nagrodami, a udział w nim biorą 
krwiodawcy, którzy w danym roku oddadzą trzykrotnie krew. Wielu dawców krwi 
otrzymało w dowód uznania wyróżnienia w postaci Odznak honorowych Polskiego 
Czerwonego Krzyża — Odznak Zasłużony honorowy Dawca Krwi i Odznaczeń Pań-
stwowych. W roku 2011 Ministerstwo Zdrowia wyróżniło pana Włodzimierza Gala-
cińskiego Odznaką honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Wszyst-
kim tym, którzy przyczyniają się do tego, by w placówkach Służby Zdrowia nie zabra-
kło krwi do celów lecznictwa, należą się serdeczne podziękowania za ich bezin- 
teresowną i humanitarną postawę. Szczególne podziękowania należą się państwu 
Płonkom, którzy oddają krew rodzinnie: mama Ewa — ojciec Stanisław — synowie 
Michał i Dominik, oraz synowa Anna. Klub honorowych Dawców Krwi przy Centrum 
Kultury i Sportu jest jednym z najprężniej działających Klubów w Województwie Ma-
łopolskim, a jego członkowie oddają każdego roku ponad 250 litrów krwi. Członko-
wie tego Klubu pełnili wiele funkcji w Małopolskiej i Krajowej Radzie honorowego 
Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
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Stanisław Grodecki

Vi KWeStA NA reNOWAcJĘ ZABYtKOWYch  
NAGrOBKÓW cMeNtArZY SKAWińSKich  
(1 LiStOpADA 2012 r.)

tradycyjnie już po raz szósty Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało 
w dniu Wszystkich Świętych jednodniową Kwestę na ratowanie zabytkowych na-

grobków cmentarzy skawińskich. Organizowanie Przez Towarzystwo Przyjaciół Skawi-
ny kwesty w dniu Wszystkich Świętych to nie tylko zebranie środków na renowację 
zabytkowych nagrobków. Podstawowym przesłaniem jest okazanie szacunku zmarłym, 
podkreślenie potrzeby troski o historyczne miejsca dokumentujące naszą skawińską 
„Małą Ojczyznę”. Jest to również lekcja historii dla młodych pokoleń i przekazywanie im 
pasji społecznikowskiej. Pieniądze zebrane w dotychczasowych pięciu kwestach w zna-
czący sposób przyczyniły się do podniesienia estetyki zabytków cmentarnych, podda-
nych niszczącemu działaniu czasu i warunków pogodowych, wielu starych i zniszczo-
nych nagrobków. Rok 2012 był intensywnym okresem prowadzenia prac renowacyjnych. 
Dokonaliśmy renowacji pięciu wiekowych nagrobków na Cmentarzu Parafialnym. 
W tym roku na konserwację i renowację wydano 18 tysięcy złotych. 

W związku ze zbliżającą się 150 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego doko-
nano konserwacji kwatery Powstańców z 1863 roku wraz z miejscem upamiętniają-
cym postać uczestnika tego powstania Józefa Kiełbusa. W ramach prac konserwator-
skich dokonano odczyszczenia kamieni, spoinowania ich, impregnacji i malowania 
części metalowych. Nie pominięto również płyty nagrobnej (z roku 1900) innego 
uczestnika Powstania Styczniowego rotmistrza Józefa Zaręby. Dokonano zabiegów 
oczyszczających i uzupełnienia ubytków oraz hydrofobizacji.
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Pracom konserwatorskim poddane były również zabytkowe nagrobki z XIX wieku 
skawińskich księży Jana Mordzińskiego (odczyszczenie i wykonanie pokrywy z pia-
skowca, wyłożenie kostki granitowej wokół nagrobka) i Józefa Oleaczka (posadowie-
nie na nowo płyty nagrobnej na ciosach z piaskowca i odczyszczenie jej).
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Największym jednak wysiłkiem finan-
sowym w w roku 2012 było renowacja 
zabytkowego pomnika (z roku 1855) Ma-
rii Ocetkiewiczowej. Zakresem prac obję-
to wykonanie fundamentu, usunięcia pa-
tyny, odkucie na nowo zwieńczenia 
z krzyżem, rekonstrukcję płaskorzeźby 
Chrystusa , rekonstrukcję liternictwa, od-
czyszczenie i impregnację. Całkowity 
koszt renowacji pomnika Marii Ocetkie-
wiczowej wyniósł 12,5 tysiąca złotych. 

Oznakowano okolicznościowymi ta-
bliczkami informacyjnymi wszystkie na-
grobki poddane pracom renowacyjnym, 
za środki zebrane w trakcie wszystkich 
dotychczasowych kwest. Ogółem w VI 
Kweście brało udział 76 osób. Na starym 
Cmentarzu Parafialnym kwestowali:

— członkowie Towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny organizatora kwesty:

Czesława Kopeć, Janusz Opydo, Włady-
sław Matuła, Małgorzata Spólnik, Magda-
lena Tarnopolska, Katarzyna Polek, Zofia 
Płonka , helena Kaim, Maria Borowiecka, 
Krystyna Sojka , Zdzisława Nowak — Ró-
życka, Anna Kudela, Maria Blus ,Grażyna 
Woźniczka, Adam Woźniczka, Wanda Pa-
bian, Jan Liskiewicz, Maria Dziobek 

— młodzież  skawińskich szkół:
Zespół Szkół Ogólnokształcących:
Leszek Biela , Paweł Mazurkiewicz, Re-

nata Wróbel, Magdalena Sroka, Renata 
Wróbel, Ewelina Sikora, Gabriela Świer-
kosz, Monika Klimek, Magdalena Żmuda, 
Justyna Bogoń, Dominika Badura, Kinga 
Prochownik, Ewelina Grzywa, Katarzyna 
Kotula, Gabriela Włodarczyk;

Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicz-
nych: Kamil haja , Sylwia Boguta, Klaudia 
Szydłowska;

Zespół Szkół Katolickich: Karolina Wit-
kowska , Michał Cholewa, Barbara Wątor, 
Monika Smolis, Natalia Wiklańska, Moni-
ka Wiklańska, Aleksandra Patalong, Nie tylko dorośli wspierają naszą ideę

Wyremontowany nagrobek Marii Ocetkiewiczowej
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— ha r c e r z e  N Z h  „ C z e r w o n y  M a k”:
dh Ewa Rydzewska ,dh Aleksandra Raputa, dh Łukasz Marszałek ,dh Miłosz Magiera, 

dh Michał Brandys, dh Jakub Kościelny
Ponadto zaszczycili nas swoją obecnością ho n o r o w o  k w e s t u j ą c y:
— Urszula Stochel — wicestarosta Powiatu Krakowskiego,
— Norbert Rzepisko — radny Rady Miejskiej,
— Anna Wąsowicz — radna Rady Miejskiej
— Marcin Kuflowski — przewodniczący Rady Miejskiej ,
— Janusz Bierówka — Przewodniczący Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”,
— Włodzimierz Galaciński — Przewodniczący Związku Rencistów i Emerytów,
— Janusz Bysina — Dyrektor CKiS,
— Krystyna Droździewicz — Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej,
— Michał Grzeszczuk — Dyrektor Biblioteki Miejskiej,
— Czesław Gąsiorowski — Dyrektor Muzeum Regionalnego,
— Sławomir Sroka  — Przewodniczący PTTK,
— Tomasz Stawowy — Szef Zespołu ds. Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta.
— Marcin Cichoń z Banku Spółdzielczego w Skawinie.

Aleksandra Patalong w czasie kwestowania
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Wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Kuflowski 
w czasie kwesty.

W czasie kwesty nie zawsze świeciło słońce. Anna Wasowicz i Krystyna Droździewicz, na cmentarzu 
parafialnym

Tomasz Stawowy, Janusz Bysina oraz uczennice ZKS
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Na nowym Cmentarzu Komunalnym w Korabnikach kwestowali:
— st r a ż a c y  z  O S P  K o r a b n i k i:
Piotr Suder, Jerzy Suder, Dariusz Martyna , Krzysztof Czopek ,Leszek Maj, Tomasz 

Maj ,Łukasz Martyna, Kamil Ożóg , Agnieszka Smaciarz, Joanna Rojewska — Maj, Ma-
riusz Albromski, Łukasz Bodek

Nad sprawnym przebiegiem Kwesty czuwał tutaj z ramienia TPS Elżbieta Panek 
oraz prezes OSP Korabniki Leszek Maj.

Pieczę na koordynacją tegorocznej Kwesty na swe barki wziął jak zwykle Zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, a w szczególności: Stanisław Grodecki ,Ewa Tarno-
polska i Elżbieta Panek

Nazajutrz po przewiezieniu pieniędzy do siedziby TPS komisyjnie przeliczono je.
W czasie VI kwesty odwiedzający Cmentarz Parafialny wrzucili do puszek 7277,90 zł, 

7,2 euro, 1 cent litewski, a Cmentarz Komunalny: 1407,22 zł. Razem fundusz na reno-
wację zabytkowych nagrobków skawińskich cmentarzy wzbogacił się o 8685,22 zł.

Zebrane środki zostały zdeponowane na odrębnym celowym koncie w Banku Spół-
dzielczym. Nagrobki księdza Teofila Flisa oraz księdza Jana Kantego Zegadłowicza 
z przełomu są następnymi w planach renowacyjnych TPS.

DZIęKUJEMY:
Komendantowi Straży Miejskiej panu Wacławowi Siudutowi dziękujemy za ochro-

nę puszek kwestarskich z obu cmentarzy i przechowanie ich do dnia następnego. 

Elżbieta Panek, Łukasz Bodek i Mariusz Albromski przed bramą korabnickiego cmentarza



— 66 —

Bardzo gorąco dziękujemy dyrektorowi Centrum Kultury i Sportu panu Januszowi 
Bysinie za bezpłatne wydrukowanie okolicznościowych afiszy na kwestę. 

Szczególnie gorące podziękowania kierujemy do tych wszystkich, którzy przyczy-
nili się do uporządkowania grobów objętych opieką TPS przed uroczystościami 
Wszystkich Świętych.

Wszystkim Darczyńcom oraz wszystkim, którzy zapewnili godny i sprawny prze-
bieg VI Kwesty  —  serdecznie dziękujemy.
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Stanisław Cinal

pAMiĘci BOhAterÓW

W naszym mieście pojawiło się jeszcze jedno miejsce pamięci o skawinianach — 
bohaterach. Organizatorem zawieszenia pamiątkowej tablicy na ścianie kaplicy 

cmentarnej parafialnego cmentarza w Skawinie, po uzgodnieniu z ks. prałatem Edwar-
dem ćmielem, proboszczem parafii p.w. św App. Szymona i Judy Tadeusza w Skawi-
nie, jest Towarzystwo Przyjaciół Skawiny z Kołem Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Skawinie i Związkiem Kombatantów RP. i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Koło Miejskie w Skawinie. Tablica poświęcona jest upamiętnieniu śmierci 
sześciu żołnierzy Armii Krajowej skawińskiego baonu o kryptonimie „Biedronka”, 
poniesionej z rąk hitlerowców.

Baon ten powstał w 1943 r. po połączeniu żołnierzy Batalionów Chłopskich z Ar-
mią Krajową. Dowódcą „Biedronki” został Franciszek Guzik „Pług” z BCh, a jego za-
stępcą — Gustaw Adler „Orlicz” z AK. Organizację baonu stanowiły trzy kompanie: 
1. Kom. „Cietrzew”, której miejscem postoju była Skawina z okolicznymi wioskami, 
dowódcą był Władysław Wyrwa „ Wir”. Działał w głębokiej konspiracji, ponieważ Ska-
wina jako miasto była pod stałą obserwacją władz okupacyjnych. Stacjonowało tu 
wojsko, była żandarmeria, Sonderdienst, Bahnschutz i inne. Sam „Wir” jako oficer re-
zerwy, był znany i musiał się liczyć z tym, że jest obserwowany, ale nie unikał bojo-
wych akcji, związanych z jakąś niezwykłą sytuacją. Jedną z takich akcji było przygo-
towanie zamachu na kata Krakowa gen. Wilhelma Koppego, dowódcę SS i policji 
„Wschód” w Krakowie. Władysław Wyrwa „Wir” wspólnie z Józefem Szczepańskim 
„Ziutkiem”, jednym z 28 żołnierzy „Parasola”, warszawskiego oddziału bojowego przy-
gotowującego zamach , ustalili w Tyńcu plan dezorientacji pościgu niemieckiego po 
zamachu. Polegał on na markowaniu przeprawy na Wiśle zamachowców w wykona-
niu ochotników 1 kom. „Cietrzew” Władysława Wyrwy „Wira”. Do realizacji nie do-
szło, ponieważ po nieudanej akcji zamachu żołnierze „Parasola” zmuszeni byli wybrać 
inną trasę powrotu do Warszawy.

D-ca 2 kompanii „Sokół” Franciszek Radziszewski „Sokół” stacjonującej w Radzi-
szowie był w lepszym położeniu, ponieważ wieś mniej narażona była na niemieckie 
obserwacje. Dlatego mógł sobie pozwolić na większe działanie i prowadzić akcje za-
czepne z przejeżdżającymi oddziałami niemieckimi, zdobywając trochę broni i amu-
nicji. W najlepszej, chociaż niebezpiecznej sytuacji znajdował się dowódca 2 kompa-
nii „Jastrząb” w Mogilanach Tadeusz Słomka „Borsuk”. Był to dowódca agresywny, bo-
jowy, wybitnie samodzielny, ale i czujny; dokonał kilku wypadów na małe oddziały 
niemieckie zdążające z prowiantem, bronią i amunicją do Zakopanego.

Duszą organizacyjną baonu i plenipotentem „Biedronki” był Władysław Nazim „Ko-
rab”. Uzbrojenie baonu uzupełniał nowoczesnym sprzętem w drodze konspiracyjne-
go zakupu na „czarnym rynku”. Finansowo pomagał ludziom „spalonym”, profesorom 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i twórcom kultury, oficerom i ich rodzinom, wysiedlo-
nym z Poznańskiego i Zamojszczyzny, uchodźcom z Warszawy po powstaniu 1944 r. 
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Skąd czerpał na to wszystko pieniądze? Otóż wyprowadzał je nielegalnie ze spółdziel-
ni, której był dyrektorem. Zaskakuje fakt, że niemiecka kontrola finansowa w „Roli” 
nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do okresowych sprawozdań — tak precyzyjnie były 
sfałszowane. Przez całe swe pracowite życie służył Polsce i jako żołnierz podziemia, 
i jako prezes spółdzielni Rola, którą doprowadził do rozkwitu. Wielka szkoda, że Wła-
dze Spółdzielni nie uczciły jego pamięci choćby skromną tablicą na budynku Roli.

W 1944 r. dla dowództwa baonu najważniejsze było przygotowanie do akcji „Bu-
rza” na naszym terenie. Zatwierdzony przez dowództwo okręgu plan działania czekał 
na jego realizację. W tym właśnie czasie gestapo przeprowadziło liczne aresztowania. 
Na początku maja aresztowano Bolesława Jamroza. Wśród aresztowanych 1 lipca 
1944 r. nie było kadry dowódczej poza Remigiuszem Janczakiem, dowódcą plutonu 
1 kom. „Cietrzew”. Niemcom nie udało się wniknąć ani w sieć łączności, ani dotrzeć 
do ośrodków dyspozycyjnych. Był plan uwolnienia aresztowanych, kiedy byli jeszcze 
w Skawinie i zadanie to nie było trudne, ale na liście w Skawinie było osiemdziesię-
ciu zakładników a w gminie Skawina-Wieś czterdziestu zakładników do rozstrzelania 
w przypadku zbrojnej akcji i dlatego odstąpiono od tego zamiaru.

Naczelne dowództwo AK wzbogacone faktami, jakie nastąpiły po operacji „Ostra 
Brama” przeprowadzonej w ramach akcji „Burza” wyzwolenia Wilna 13 lipca 1944 
r. wspólnie z sowietami postanowiło powstrzymać następne tego typu akcje. Pod-
stępne zaproszenie przez sowietów dowództwa zgrupowania AK dla omówienia 
propozycji utworzenia z podległych sobie jednostek AK regularnej dywizji piechoty 

Złożenie kwiatów przez delegację TPS: Elżbietę Panek i Stanisława Cinala
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Żołnierze Wojska Polskiego i harcerze podczas warty honorowej

Poświęcenie tablicy przez ks. prałata Edwarda ćmiela i ks. dr. Przemysława Mardyłę
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w dniu 16 lipca 1944 r. zakończyło się uwięzieniem przez czerwonoarmistów całe-
go zgrupowania AK na wileńszczyźnie. Dlatego później dowódca „Biedronki” „Pług” 
powie:

byliśmy owładnięci miłością ojczyzny i wolą walki o jej niepodległość. Jednak wymierzona przeciwko 
Niemcom akcja „Burza” stała się polityczną przeszkodą w przejęciu Polski przez komunistów. Stąd też 
żołnierze Armii Krajowej stali się obok Niemców głównym zagrożeniem dla wkraczających jednostek 
Armii Czerwonej.

W sprawozdaniu z działalności BChiAK na terenie Skawiny i jej okolicy — kpt. 
Franciszek Guzik „Pług” napisze:

plut. Remigiusz Janczak „Joter” dowódca plutonu… podległy dowódcy 1 komp. „Wirowi” był postacią praw-
dziwego żołnierza oddanego duszą i ciałem A.K. Został aresztowany w nocy z 30 czerwca na 1 lipca 1944  
i mimo ciężkiego śledztwa […] dotrzymał przysięgi […] Zginął po bohatersku… wraz z Albinem Cinalem, 
Bolesławem Florczakiem, Stanisławem Marczykiem i Aleksandrem Żarnowskim… Cześć ich pamięci.

Por. Bolesław Jamróz „Strażak”, szef kancelarii „Biedronki” był niezastąpiony w od-
dziale, prowadził nasłuch BBC we własnym mieszkaniu i pod wieżą w piwnicy Magi-
stratu w Skawinie. Aresztowany przez gestapo 7 maja 1944 r. i poddany brutalnemu 
śledztwu (z relacji współwięźnia) organizacji i pełnionej w niej funkcji nie zdradził, 
przysięgi dotrzymał 27 maja został rozstrzelany w czasie zbiorowej egzekucji przy 
ul. Botanicznej w Krakowie.

9 listopada 2012 r. nastąpiło poświęcenie tablicy sześciu żołnierzy baonu „Biedron-
ka” przez ks. prałata Edwarda ćmiela i ks. dr. Przemysława Mardyłę, na miejscu ich 
symbolicznego spoczynku: są to Bolesław Jamróz, Remigiusz Janczak, Albin Cinal, Bole-
sław Florczak, Stanisław Marczyk i Aleksander Żarnowski. Uroczystość była poprzedzo-
na mszą świętą w kościele p.w. św. App Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. homilię 
dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego na naszym terenie wygłosił ks. dr Przemy-
sław Mardyła.

Organizatorzy składają podziękowanie: ks. prałatowi Edwardowi ćmielowi za 
uczestnictwo w uroczystości oraz za zezwolenie umieszczenia pamiątkowej tablicy 
na fasadzie kaplicy cmentarnej, harcerzom i uczniom za uczestnictwo w uroczysto-
ści, Żołnierzom Wojska Polskiego, za zaciągniecie warty przy tablicy poświeconej po-
ległym Bohaterom.
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Ks. dr Przemysław Mardyła

KAZANie WYGŁOSZONe pODcZAS UrOcZYStOści 
pOśWiĘceNiA tABLicY UpAMiĘtNiAJĄceJ  
ŻOŁNierZY BAtALiONU AK „BieDrONKA”  
(9 Xi 2012 rOKU)

Drzewa, które tracą korzenie usychają, narody które tracą pamięć giną, społeczeń-
stwa, które zapominają o swych męczennikach — nie są godne, by dalej trwać. 

Dziś po części spełnia się, po blisko 70 latach od tych wydarzeń, testament komen-
danta Batalionu AK „Biedronka” kpt. Franciszka Guzika ps. „Pług”, który tak pisał 
w swoich wspomnieniach o czasach okupacji niemieckiej w Skawinie: „O tych, którzy 
w jakichkolwiek okolicznościach zginęli i oddali swe życie w wiernej służbie Ojczyź-
nie, społeczeństwo powinno pamiętać. Pamięć ta winna wyrazić się przynajmniej 
w skromnej tablicy wmurowanej np. w ścianę skawińskiego ratusza, na której winny 
być wyryte nazwiska poległych […]. Ci zapomniani bohaterowie miasta i gminy Ska-
wina, nie stracili życia, ale je oddali za swoje miasto, swoją wioskę, swoją rodzinę, 
wolną Ojczyznę. Byli wierni przysiędze, którą złożyli wstępując do Armii Krajowej:

W obliczu Boga wszechmogącego i Najświętszej Panny Maryi Królowej Polski, kładę rękę na ten krzyż, 
znak męki i zbawienia i przysięgam, że będę wiernie stał na straży honoru Polski, o wyzwolenie jej 
z niewoli będę nieustannie i zawsze walczył, aż do ofiary mego życia […].

Dlaczego przez 70 lat pozostawali nieznani ogółowi mieszkańców naszej gminy? 
To prawda, przez 50 lat Polski Ludowej nie wolno było wymawiać głośno żołnierzy 
AK. Ale po 1989 roku? Od tego czasu minęło 23 lata. Ilu nieznanych bohaterów cza-
sów wojennych i powojennych czeka jeszcze na odkrycie przez nas, abyśmy lepiej 
poznali korzenie naszej wolności? Obecnie, kiedy w wolnej Polsce ogranicza się lekcje 
historii w szkołach, takie organizacje samorządowe jak Towarzystwo Przyjaciół Ska-
winy, czy Muzeum Miejskie stają się strażnikami lokalnej pamięci o tych, co służyli 
nam ofiarą swego życia, abyśmy dziś mogli godnie żyć. Kim więc byli ci nieznani dotąd 
ogółowi skawinian bohaterowie?

Bolesław JAMRÓZ — ps. „Strażak”; oficer Batalionu „Biedronka”, komendant Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Skawinie, podczas prowadzenia nasłuchu audycji BBC z Lon-
dynu aresztowany, a następnie rozstrzelany w ramach zbiorowej egzekucji 27 maja 
1944 roku w Krakowie przy ul. Botanicznej, Remigiusz JANCZAK — ps. „Joter”; do-
wódca plutonu kompanii „Cietrzew” Batalionu „Biedronka” oraz jego podkomendni: 
Albin CINAL, Bolesław FLORCZYK, Stanisław MARCZYK, Aleksander ŻARNOWSKI.

Wszyscy byli aresztowani w 13 osobowej grupie 1 lipca 1944 roku za działalność 
konspiracyjną. Zostali osadzeni w obozie koncentracyjnym w Płaszowie, a następnie 
przewiezieni do więzienia śledczego Montelupich w Krakowie, stamtąd z kolei od-
transportowani do KL Gross-Rosen na Dolnym Śląsku i tam zgładzeni. 



— 72 —

Byli ludźmi, mieszkańcami tej ziemi, którzy nie chcieli obojętnie i bezczynnie patrzeć 
na zło, które działo się na ich oczach. Nie godzili się na życie, w którym na bochenek 
chleba trzeba było pracować cały tydzień, nie godzili się na przymusowe wyjazdy do 
pracy w III Rzeszy na rzecz obcego państwa, nie godzili się na zakaz nauczania dzieci 
historii i geografii w szkołach, nie godzili się na zakaz dostępu obywateli polskich do 
wolnych mediów — radia BBC i dlatego słuchali go w ukryciu, nie godzili się na życie 
w ciągłym strachu o los swój i swoich bliskich. Dlatego zdecydowali się walczyć. Zginę-
li jednak paradoksalnie, nie z bronią w ręku, jak wielu innych, lecz: z ręką wyciągniętą 
po prawdę (Bolesław Jamróz) oraz z dłońmi wyciągniętymi do obrony prześladowa-
nych i uciskanych przez okupanta mieszkańców. Oddawali swoje życie nie w blasku 
fleszy, lecz w samotności i głuchej ciszy z dala od bliskich. Oddali nie tylko swoje życie 
za Ojczyznę, ale i własne ciała, albowiem to co łączy ich wspólną ofiarę życia — to brak 
ich grobów, o co zadbał w swym okrucieństwie niemiecki okupant.

Czego my dziś możemy i powinniśmy się od nich nauczyć? Wydaje się, że zwłaszcza 
dwóch rzeczy: pierwsza — abyśmy, tak jak oni dążyli i szukali Prawdy w naszym co-
dziennym życiu. Bo przecież w każdych czasach, również dziś, wielu ludzi nie zna i nie 
chce znać Prawdy, boi się Prawdy, zamyka usta Prawdzie lub jak Piłat pyta z drwiną: 
„A cóż to jest Prawda?” — bo Prawda nie zawsze jest wygodna. Prawda czasami jest 
trudna, a nawet bolesna. Ale równocześnie Prawda czyni wolnym człowieka, przywraca 
mu godność, nadaje sens życia.

Druga rzecz, której powinniśmy się od nich uczyć to — wrażliwości na drugiego 
człowieka, który żyje obok nas. Zwłaszcza wówczas, kiedy dzieje mu się na naszych 
oczach krzywda. Abyśmy nie odwracali naszych oczu od krzywdzonego człowieka.

Drodzy krewni wspominanych dziś tu żołnierzy, którzy byli Waszymi: braćmi, kuzy-
nami, ojcami, dziadkami, czy dalszymi krewnymi: społeczność skawińska dziękuje dziś 
Wam za ich ofiarę życia i świadectwo miłości do swej ziemskiej Ojczyzny, jakie złożyli 
przed 70 laty. Wyrazem tej wdzięczności jest ta tablica, którą uroczyście poświęcimy 
i odsłonimy na cmentarzu parafialnym po Mszy świętej. Przede wszystkim pragniemy 
jednak, aby pamięć o Waszych krewnych pozostała nie tylko na tej tablicy, ale w umy-
słach i sercach kolejnych pokoleń mieszkańców skawińskiej ziemi. Z tego powodu więc 
w imieniu swoim, gospodarza tutejszego Księdza Proboszcza ks. Prałata Edwarda ćmie-
la oraz inicjatorów tej uroczystości TPS dziękujemy w tym miejscu za Waszą obecność. 
Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom miejscowego Zespołu Szkół Katolickich na czele 
z p. dyr. mgr. Piotrem ćwikiem, którzy swoją obecnością od lat dają świadectwo warto-
ściom, w oparciu o które uczą i wychowują młodzież. Dziękujemy za obecność młodzie-
ży z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych Ufamy, że nadal wspólnie będziecie 
dbali o to, aby skawinianie znali i szanowali swoje dzieje i zachowywali pamięć o swo-
ich bohaterach. Dziękujemy harcerzom, którzy zawsze są obecni tam, gdzie jest mowa 
o służbie Ojczyźnie. W końcu słowa podziękowania dla wszystkich tu obecnych, których 
sprowadziła dziś na tę uroczystość potrzeba serca a nie tylko taki czy inny, obowiązek. 
Wyrazy wdzięczności dla anonimowego fundatora tablicy dziś poświęcanej.

Zakończę słowami, które wypowiedział w XVIII wieku poseł Feliks Oraczewski 
w czasie obrad sejmu debatującego nad utworzeniem Komisji Edukacji Narodowej: 
„Trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami”. Amen.
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Małgorzata Spólnik, Joanna Śnieżek-Grabowska, Edyta Pietrowska-Gruszka

„tO pOLSKA WŁAśNie” —  
UrOcZYSte OBchODY śWiĘtA NiepODLeGŁOści 
W SpecJALNYM OśrODKU SZKOLNO-WYchOWAWcZYM  
iM. pOcZtY pOLSKieJ W SKAWiNie

7 listopada 2012 roku w SOSzW w Skawinie odbyła się patriotyczna uroczystość 
związana z obchodami 94 rocznicy Święta Niepodległości. W tym roku uczczono 

ją organizując Konkurs Recytatorski pod hasłem: A to Polska właśnie, do którego 
zgłosiło się 12 uczestników. Uczniowie deklamowali poezję patriotyczną. Patronatem 
konkurs objęli: wiceprzewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół Skawiny pani Ewa Tar-
nopolska oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie pan Czesław Gąsiorowski, 
którzy wraz z wicedyrektorem Ośrodka panem Grzegorzem Kubickim oceniali uczest-
ników. Poziom konkursu był niezwykle wysoki. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie wszystkich klas wzięli także udział 
w konkursach o tematyce związanej z obchodzonym świętem. Radosny charakter 
podkreślały pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru gimnazjalistów pod kierunkiem 
pani Joanny Babińskiej. Piosenkom towarzyszyła prezentacja multimedialna z teksta-

Pielęgnujemy patriotyzm wierszem…
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…i piosenką

mi piosenek i pięknymi obrazami Jacka Malczewskiego, Jerzego i Wojciecha Kossa-
ków i innych wybitnych artystów polskich oraz niezwykle ciekawy komentarz prowa-
dzącej chór o historii powstania utworów. Dyrektor Muzeum Regionalnego ciekawie 
opowiedział o skawińskich śladach w drodze do niepodległości. Uroczystość zakoń-
czyła tematyczna prezentacja multimedialna. Wszystko po to, aby wszczepić w młode 
serca uczucia do własnego kraju. Dzięki tak wspaniałym inicjatywom można mieć 
nadzieję, że w przyszłości zobaczymy więcej młodych uczestników obchodów, którzy 
świętować będą z potrzeby serca. Patriotyczny charakter uroczystości dopełniały: 
dekoracja sali oraz specjalnie wykonane przez uczniów kotyliony. Organizatorkami 
święta były Panie: Małgorzata Spólnik, Edyta Pietrowska — Gruszka oraz Joanna 
Śnieżek — Grabowska oraz Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. 

OD ZARZąDU TPS:
Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Skawiny w SOSzW jest najmłodszym „dziec-
kiem” TPS. Witamy Was serdecznie w naszym gronie i gratulujemy bardzo udanego 
startu!
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WŁADYSŁAW ZieLińSKi Nie ŻYJe

Zaledwie przebrzmiały fanfary Święta 
Niepodległości, do Skawiny nadeszła 

zła wiadomość: harcerz Orli płk Włady-
sław Zieliński, nasz druh serdeczny, zmarł 
w Warszawie 12 listopada br. w wieku 83 
lat. Opuścił nas człowiek wielkiego serca, 
harcerz z krwi i kości, wierny przyjaciel.

Wyjechał ze Skawiny wiele lat temu, 
ale nie zerwał więzi łączącej go z rodzin-
nym miasteczkiem. Obdarzony niemal 
kronikarską pamięcią spisał dokładnie 
dzieje swojej 73. Drużyny harcerskiej im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego na tle wy-
darzeń epoki. Poroszony o napisanie 
wspomnienia o pionierce przedwojenne-
go harcerstwa w Skawinie, zrobił nie tyl-
ko to, rzetelnie a serdecznie, jak tylko On 
to potrafił, ale jeszcze zamieścił bezcen-
ne informacje o naszych drużynach zu-

chowych. A przecież właśnie wtedy tracił 
wzrok, nie mógł sam pisać. Wciąż się nie 
poddawał. „Żona jest moimi oczami — 
mawiał do kolegów — a córka — piszącą 
ręką”. I zdążył, a właściwie wszyscy troje 
zdążyli. A teraz już nie ma Cię wśród nas. 
Żegnaj, Władku! W naszych myślach i ser-
cach żyć będziesz zawsze.

Redakcja Informatora i Zarząd TPS

harcerz Orli Władysław Zieliński

Jedno z ostatnich zdjęć Władysława Zielińskiego
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NASZe SprAWY

5 WRZEŚNIA
Na kilkanaście dni przed oficjalnym otwarciem zrewitalizowanego Rynku odbyła się 
na nim swoista lekcja historii dla uczniów dwóch klas pierwszych: z liceum ogólno-
kształcącego i z Zespołu Szkół Katolickich. Była ona poświęcona zagładzie Żydów, 
której 70. rocznica minęła w ostatnich dniach sierpnia. Spotkanie to, zainicjowane 
i zorganizowane przez p. dyr. Muzeum Regionalnego, Czesława Gąsiorowskiego, mia-
ło zupełnie nieszablonowy charakter — przypominało bardziej wizję lokalną, niż 
tradycyjną szkolną lekcję. Odbyło się w Rynku, bo tam właśnie był punkt zborny 
„przesiedlanych”, tam odbywała się wstępna selekcja i stamtąd ponad trzy tysiące 
ludzi poszło na śmierć. O tych tragicznych wydarzeniach opowiadali naoczni świad-
kowie: Wiktoria Skołyszewska, Józef Kuma, który przyjechał na zaproszenie Dyrekto-
ra Muzeum z Wołomina, oraz Anna Kudela. Dokładnie lokalizowano miejsca poszcze-
gólnych wydarzeń, przywoływano bolesne wspomnienia… Do słuchaczy dołączyło się 
kilku przechodniów, zainteresowanych tematem.

Następnie wszyscy zebrani udali się drogą, którą przed laty poprowadzono Żydów, 
wywożonych transportem kolejowym do Bełżca. Uczestnicy w milczeniu szli ul. Bato-
rego do starej rampy towarowej, wzdłuż torów, do kościoła. Było w tej wędrówce 
szlakiem męczeństwa coś z drogi krzyżowej.

Spotkanie zakończyło się w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętych Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza, gdzie zebrani uczestniczyli we mszy świętej w in-
tencji pomordowanych i poległych w latach drugiej wojny światowej.

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny miało niemały udział w przygotowaniu tej nieco-
dziennej lekcji: panie Skołyszewska i Kudela dzieliły się z młodzieżą swą wiedzą 
i wspomnieniami, a obecny z nami p. Stanisław Cinal nie tylko dostarczył sporo ma-
teriału, ale w razie potrzeby podpowiadał i uzupełniał relację.

To środowe przedpołudnie na pewno nie było czasem straconym dla uczestników.
(A  K )

8–9 WRZEŚNIA
W tym miejscu ograniczymy się tylko do zaanonsowania naszego uczestnictwa (Jan 
Liskiewicz, Anna Kudela) w Święcie Królewskiej Wioski Wielkie Drogi, bo obszerną 
relację z obchodów – znajdziecie, Drodzy Czytelnicy, wewnątrz numeru.

(A  K )

17 WRZEŚNIA
Wernisaż wystawy malarstwa pani Mari Grucy. W wernisażu uczestniczyła K. Ska-
łuba. Informacja znajduje się w artykule w tym „Informatorze”, zatytułowanym 
Drugi dom dla tych, którzy go bardzo potrzebują 

(K  S )
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19 WRZEŚNIA
W siedzibie TPS odbyło się spotkanie nauczycieli opiekunów Szkolnych Kół TPS, zor-
ganizowane przez K. Skałubę, poświęcone działalności kół w r. szk. 2012/2013. Jedno 
z kół zawiesiło swoją działalność na r. szk. 2012/2013. Powstały nowe SKTPS:  
w Szkole Podstawowej nr 4 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
Opiekunki tych kół uczestniczyły w spotkaniu.

(K  S )

22 WRZEŚNIA
Muzeum Regionalne w Skawinie zorganizowało III Spotkanie Rodów Skawińskich. 
Na spotkaniu obecne były koleżanki A. Kudela, Z. Płonka, J. Raczyńska i K. Skałuba, 
która brała udział w Poetyckim spacerze z historią Skawiny prezentowanym pod-
czas spotkania. Informacja o Spotkaniu Rodów zamieszczona jest w tym „Informa-
torze”.

(K S )

27 WRZEŚNIA
W Galerii Pałacyk — taką nazwę nosi oficjalnie dawna kawiarnia Sokoła — odbył się 
drugi w tym miesiącu wernisaż podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Tym razem była to wystawa prac Grzegorza Dudki. Nasz ŚDS staje się najbardziej 
aktywnym środowiskiem plastyków-amatorów w Skawinie. Na otwarciu wprawdzie 
nie byliśmy, ale wystawa zrobiła na nas duże wrażenie. 

(A K )

PAŹDZIERNIK
W październiku mniej było uroczystości i oficjalnych spotkań, ale za to pracy organi-
zacyjnej było bardzo dużo: 

Wydaliśmy krótką ulotkę informującą o naszej działalności; będziemy ją wręczać 
podczas kwesty naszym Ofiarodawcom; 

Gorączkowo gromadzimy brakujące pieniądze na sztandar, który będzie poświęcony 
podczas uroczystej mszy św. w dniu Narodowego Święta Niepodległości; 

Trwają przygotowania do VI Kwesty na renowację niszczejących grobów. Poza 
załatwieniem urzędowych formalności i opracowaniem grafiku zakupiliśmy nowe, 
estetyczne i funkcjonalne puszki dla kwestarzy i postaraliśmy się o nowy plakat, 
opracowany, bezpłatnie wydrukowany i rozwieszony przez Centrum Kultury 
i Sportu. Całością prac kierowali w tym roku p. Stanisław Grodecki i p. Ewa Tarno-
polska 

Trwają wytężone prace nad realizacją projektu Czego Jan nie umie tego, Jaś go nau-
czy, o czym jest mowa w bieżącym numerze.

Kończymy opracowanie trzeciego tegorocznego numeru „Informatora, który ukaże 
się jeszcze w tym roku. W przyszłym, 2013 roku, zamierzamy zmienić nieco terminy 
wydawania pisma: zamiast w czerwcu pierwszy numer będzie się ukazywał w kwiet-
niu; pozostałe, jak dotąd, we wrześniu i grudniu.
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13 PAŹDZIERNIKA
Z przyjemnością obserwowaliśmy trzynasty już Bieg Sztafetowy o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Skawina. Więcej informacji – wewnątrz numeru.

(A  K )
15 PAŹDZIERNIKA
Roku Pańskiego 2012,
w piętnastym dniu października,
kiedy słońce ku zachodowi chylić się będzie,
a zegary trzecią po południu wskażą,
w naszej Akademii,
której szacowna
Komisja Edukacji Narodowej patronuje,
obchodzić będziemy Święto Szkoły
ze ślubowaniem młodych żaków połączone.

Ta piękna, stylizowana informacja wpłynęła do Zarządu wraz z zaproszeniem z Gim-
nazjum nr 2. W imieniu TPS w uroczystościach wzięła udział Cz. Kopeć.

(Cz. K.)

21 PAŹDZIERNIKA
W atmosferze ogromnej radości Stowarzyszenie Nasz Radziszów świętowało dziesię-
ciolecie swej działalności. Radość ta wypływała z efektów dziesięcioletniej, mrówczej 
pracy, a zwłaszcza z trwającym już remontem generalnym zabytkowego dworu Dzie-
duszyckich. Po wieloletnich, żmudnych staraniach Stowarzyszenie zdobyło potrzebne 
środki i piękny obiekt ocaleje, będzie znowu służył mieszkańcom, całej gminie i Ma-
łopolsce!

Z Naszym Radziszowem łączy nas wieloletnia, efektywna i bardzo miła współpra-
ca. W uroczystościach wzięła udział trzyosobowa delegacja Zarządu TPS: Ewa Tarno-
polska, Anna Kudela i Stanisław Grodecki. Dołączyliśmy się do chóru dobrych życzeń 
i z podziwem oglądaliśmy popisy Radziszowskich maluchów. Przy fantastycznych sło-
dyczach, napojach i owocach toczyły się pogawędki, ale i nawiązywały się kontakty  
i rodziły się nowe pomysły, bo twórcza atmosfera, panująca w Naszym Radziszowie 
jest, na szczęście, zaraźliwa.

Serdecznie gratulujemy Jubilatom, dziękujemy za gościnę, a zainteresowanych 
kierujemy do zamieszczonej w tym numerze Informatora Publikacji p. Janusza Bie-
rówki 

(A  K )

29 PAŹDZIERNIKA
Nasz Zarząd od dłuższego czasu pracował bez przewodniczącego, którego funkcje 
pełniła skutecznie i sprawnie wiceprzewodnicząca Ewa Tarnopolska. Pracy jednak 
przybywa, z każdym miesiącem rozszerza się krąg naszych współpracowników, za-
kres naszej działalności, podejmujemy coraz to nowe zadania. By móc je realizować, 
Zarząd, zgodnie ze statutem, powołał przewodniczącego, p. Stanisława Grodeckiego. 
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P. Ewa Tarnopolska pozostała na stanowisku wiceprzewodniczącej. Obowiązki sekre-
tarza Zarządu rozdzielono między kilka osób, ponieważ p. Kazimiera Skałuba zawie-
siła swoją działalność w Zarządzie. Nową opiekunką Szkolnych Kół TPS została  
p. Małgorzata Boksa. Drugim zastępcą przewodniczącego została Anna Kudela.

Gratulujemy Panu Prezesowi, który dał się poznać jako człowiek pełen inicjatywy  
i świetny organizator, a p. Małgorzacie Boksie życzymy udanej współpracy ze SzKTPS.

(A  K )

1 LISTOPADA
Obszerne informacje o tegorocznej kweście oraz dalsze zamierzenia renowacyjne 
znajdują się w artykule p. Stanisława Grodeckiego.

(A  K )

5 LISTOPADA
Wieczór poezji doc. dr. Jerzego Studenckiego zorganizowany wspólnie z Miejską Bi-
blioteką Publiczną. Organizacją wieczoru ze strony Zarządu TPS zajęła się K. Skałuba. 
Informacja o Wieczorze poezji znajdzie się w następnym „Informatorze”.

(K  S )

8 LISTOPADA
Informacje o arcyciekawej Wieczornicy Niepodległościowej zamieścimy w następ-
nym numerze.

(A  K )

9 LISTOPADA
Z inicjatywy kol. Stanisława Cinala poświęcono i odsłonięto tablicę poświęconą pa-
mięci sześciu żołnierzy batalionu AK „Biedronka”, zamordowanych przez okupanta w 
1944 r. Tablicę tę ufundował jeden z członków TPS, który pragnie zachować anonimo-
wość. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii ks. prałat Edward ćmiel, a mszę świętą 
przed tą uroczystością odprawił i homilię wygłosił ks. dr Przemysław Mardyła. Tekst 
homilii oraz artykuł S. Cinala drukujemy w bieżącym numerze.

(A  K )
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pODZiĘKOWANiA

Serdecznie dziękujemy henrykowi Janasowi, prowadzącemu pracownię poligraficzną 
za wykonanie aluminiowych tabliczek. Tabliczki te zostały umieszczone na wszyst-
kich nagrobkach poddanych renowacji i konserwacji za pieniądze zebrane z kwest. 
Pan henryk wykonał nasze zlecenie bardzo solidnie i szybko, po kosztach zużytego 
materiału.

Należy przypomnieć, że tablicę umieszczoną przy nagrobkach dziedziców Korab-
nik na Cmentarzu Komunalnym, pan henryk Janas wykonał gratisowo.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy. 

Gorąco dziękujemy panu Tadeuszowi Sokalowi, konserwatorowi zabytków, prowa-
dzącemu renowację nagrobków na zlecenie TPS, za gratisowe umycie ciśnieniowe 
Obelisku Głównego, z roku 1857, na Cmentarzu Parafialnym. 

Od wielu lat ks. dr Przemysław Mardyła jest aktywnym członkiem Towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny. Zawsze możemy liczyć na jego pomoc i dobrą radę. Wielokrotnie nas 
wspierał duchowo i materialnie w różnych przedsięwzięciach. Tak też było teraz,  
w okresie przygotowań do odsłonięcia tablicy. Serdeczne Bóg zapłać, księże Przemy-
sławie! 


