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pIoSENKA o SKAWINIE

Więcej niż 50 lat minęło od czasu, gdy przygotowano uroczy-
stość sześćdziesięciolecia Skawiny. Dr Jerzy Polański, który 

pracował nad rewią umarła Babka w Skawinie napisał wtedy tekst 
piosenki o naszym mieście. Niestety, nie dożył jubileuszu. Teraz 
utalentowany muzyk lech Grela skomponował do tych słów melo-
dię i tak oto powstała piosenka, którą prezentujemy Czytelnikom:
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pIoSENKA o SKAWINIE

A chociaż inne ładne miasta znam
Radośnie wspominam je,
lecz wracać do mych dawnych starych stron
Jakoś tak dziwnie chcę.

Bo zawsze to królewski, stary gród
I legend też pełen jest,
Babettę czasem wspomnieć pragnę też
i często nucę pieśń…

Refren:
Bo w tej Skawinie, to każdy wie
Jakoś swobodnie żyje się
Tam szczerość trwa, bo śmiech i łza
Swe pomieszkanie w sercu ma! (bis)

lecz czasem smutek zasępi ci twarz
Zły jesteś tak, że aż hej!
Zły jesteś w domu i zły w pracy twej
I „chandra” tłucze cię!

I nagle twoja twarz rozjaśnia się
Radosne jest serce Twe,
uśmiechem darzysz wtedy cały świat
I nucisz piosenkę tę…

Refren:
Bo w tej Skawinie, to każdy wie
Jakoś swobodnie żyje się
Tam szczerość trwa, bo śmiech i łza
Swe pomieszkanie w sercu ma! (bis)

słowa: Jerzy Polański, muz. Lech S. Grela



Ewa Tarnopolska 

SPOTKANIE OPŁATKOWE TPS

Do tradycji należą spotkania opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny. Tym razem spotkaliśmy się 12 stycznia bieżącego 

roku w sali skawińskiego „Sokoła”. Aż miło było patrzeć jak szyb-
ko sala była pełna; w pewnej chwili nawet zabrakło miejsc i trzeba 
było dostawić stoliki i krzesła. Nic dziwnego, atmosfera świąteczna, 
wystrój sali, oprawa muzyczna  – dzieło zespołu wokalno-instru-
mentalnego „Ostinato” pod kierunkiem lecha Greli – były dodat-
kowym akcentem tej uroczystości. Szczególną uwagę zwracano na 
prawdziwą dużą szopkę przystosowaną do przedstawień, wyposażo-
ną w komplet lalek, która ozdabiała scenę. Szopkę tę odnowiła 
i nadała jej szyku i blasku nasza koleżanka Małgorzata Janiec-Jania, 
za co jej serdecznie dziękujemy. Piękną wystawę świąteczną przy-
gotowały nasze panie z Koła „Razemkowo” – Agata lasek, Krysty-
na Sojka, Janina Żmuda. Czego tam nie było: gwiazdeczki, bombki, 
łańcuchy, stroiki, serwetki i całe mnóstwo innych świątecznych 
drobiazgów. Można tylko pozazdrościć zdolności, pracowitości 
i cierpliwości tym Paniom. Czas jednak powrócić do rzeczywistości 
i do naszej uroczystości.

W tak miłej atmosferze przewodniczący Stanisław Grodecki 
przywitał wszystkich zebranych członków TPS i zaproszonych go-
ści. Miło nam było powitać: zastępcę burmistrza Miasta i Gminy 
Pawła Kolasę, prezesa Klubu Przyjaciół Wieliczki Jadwigę Dudę, 
prezesa stowarzyszenia Nasz Radziszów Janusza Bierówkę, preze-
sa Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej Halinę Jaskierną i jej zastępcę 
Ewę Byrską, prezesa stowarzyszenia Dolina Cedronu a zarazem 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Halinę Buchowską, zastępcę 
prezesa Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Małgo-
rzatę Kopeć oraz naszych wyjątkowych Gości z Jaśkowic, którzy 
uruchomili w szopce lalki i zaimprowizowali występ. Z niezwykłą 
uwagą publiczność wpatrywała się w ruchome przesuwające się 
postacie Aniołków, Rodziny Świętej, Heroda, diabła, księdza, pa-
sterzy itp. Dialog postaci przeplatał tradycyjny śpiew kolęd. Po-
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Członkowie i sympatycy TPS (fot. A. Odrzywołek)

Wykonawcy lalek: Krystyna i Zbigniew Sojkowie oraz odbierający je przedstawiciele 
Gminnych NGO (fot. A. Odrzywołek)
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wróciły z młodych lat wspomnienia uroku świąt, zwyczajów i cie-
pła rodzinnej chaty. Tradycja kolędnicza z pewnością przetrwa, 
tym bardziej, że została wykonana rewitalizacja szopki, którą 
można w każdej chwili uruchomić. Przed nami wielkie wyzwanie: 
zebrać osoby, które chciałyby przedstawić widzom treści jasełek a 
może i napisać scenariusz do tego barwnego widowiska. Czekamy 
od Państwa na propozycje.

Serdecznie dziękujemy wykonawcom; Stefanii Dutce, Józefowi 
Dutce, Teresie Baran, Czesławie Drzyzga i jej wnuczce. Następnie 
Przewodniczący poinformował zebranych o kolejnym realizowa-
nym przez TPS projekcie pt. „Pamiętajmy o Sokołach”. Na tę oko-
liczność zostały wykonane lalki w historycznym stroju członków 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zadania tego podjęli się 
państwo Krystyna i Zbigniew Sojkowie. Te wspaniałe, wykonane 
z niezwykłą wręcz precyzją, lalki trafiły na ręce przedstawicieli: 
Burmistrza MiG, Gminnych Izb Regionalnych, Muzeum Regional-
nego oraz SSPM.

Po przekazaniu lalek Ewa Tarnopolska złożyła wszystkim życze-
nia noworoczne. Miłą niespodzianką było dla nas wykonanie kolęd 
przez koleżanki: Małgorzatę Janiec-Janię i Marylę Borowiecką. 
Panie występ zaczęły od „Kolędy dla nieobecnych” z prośbą o mi-
nutę ciszy, upamiętniającą wszystkich naszych nieobecnych człon-
ków. Z prawdziwą przyjemnością wysłuchaliśmy koleżanek – za co 
im serdecznie dziękujemy. Podziękowanie należy się również le-
chowi Greli za jego uczestnictwo w całym spotkaniu z pięknym 
śpiewem i muzyką. Kolega lech Grela zaproponował obecnym 
płytę z Piosenką o Skawinie, do której skomponował muzykę a sło-
wa napisał dr Jerzy Polański. Natomiast koleżanka Kazimiera Ska-
łuba udostępniła nam płytę ze swoim wierszem, do którego muzykę 
skomponował p. Roman Budzyń.

Podczas spotkania goszczono nas wspaniałym ciastem, które 
upiekły członkinie TPS. Ciasta były tak pyszne, że ich wykonaw-
czynie: Zofia Grodecka, Izabela Kruczkowska, Czesława Kopeć, 
Wanda Pabian i Ewa Tarnopolska, otrzymały gromkie brawa od 
blisko stu degustatorów. Cóż, wszystko co dobre, szybko się koń-
czy. Tak i nasze spotkanie dobiegło końca. Do zobaczenia na czerw-
cowym Walnym Zgromadzeniu.
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Hanna Szczerbak

„50 lAT MINęŁO…” –  
JuBIlEuSZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W piątek 15 listopada 2013 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mi-
kołaja Kopernika w Skawinie obchodziła jubileusz 50-lecia 

istnienia. Ta okrągła rocznica była doskonałą okazją do spotkania 
w gronie przyjaciół, do wspominania lat minionych, do przyjrzenia 
się historii Szkoły. Na uroczystości spotkali się jej dawni dyrekto-
rzy, nauczyciele i pracownicy, a także obecna kadra, absolwenci, 
uczniowie oraz wielu znamienitych gości. 

Pięćdziesiąte urodziny „Jedynki” były idealną okazją, by złożyć 
podziękowania wszystkim tym, którzy kiedyś stanowili podporę tej 
instytucji, lub dalej wytrwale i z oddaniem w niej pracują, a także 
pokazać wspaniałe talenty uczniów oraz ogromne osiągnięcia Szko-
ły na przestrzeni półwiecza. 

uroczystości rocznicowe rozpoczęły się od mszy świętej w Ko-
ściele Miłosierdzia Bożego, którą odprawił osobiście JE Ksiądz 
Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski. 
Wielkim zaszczytem i przeżyciem było dla wszystkich zgromadzo-
nych uczestniczenie w tym nabożeństwie i wsłuchiwanie się w sło-
wa Księdza Kardynała, który bardzo mile wspominał Szkołę, na-
uczycieli, pracowników, uczniów i okres, kiedy pracował w jej 
murach jako katecheta. Metropolita Warszawski w swym kazaniu 
pochylił się przede wszystkim nad misją, jaką pełnią nauczyciele, 
na których barkach spoczywa wielka odpowiedzialność – wycho-
wywanie młodych pokoleń. Nie jest to praca łatwa, a co gorsze, nie 
od razu przynosi efekty. Dlatego tak ważna jest w tym zawodzie 
wytrwałość, wiara i cierpliwość. Zwrócił też uwagę słuchaczy na to, 
że często dopiero po latach dociera do nas, jak wiele zawdzięczamy 
szkole i nauczycielom, którzy stali na naszej drodze i wprowadzali 
nas w tajniki wiedzy, pomagając rodzicom w kształtowaniu ludzkiej 
osobowości.

Ksiądz Arcybiskup pomodlił się w intencji całej społeczności 
szkolnej i udzielił jej błogosławieństwa na dalsze lata. Dyrektor 
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„Jedynki” Hanna Szczerbak osobiście podziękowała dostojnemu 
Gościowi za przybycie i odprawienie mszy świętej, wręczając mu 
piękny bukiet kwiatów. 

Zebrani w kościele nauczyciele, pracownicy, rodzice, uczniowie 
i zaproszeni goście udali się następnie w uroczystym pochodzie do 
szkoły, aby tam wspólnie świętować jej Jubileusz. Przemarsz otwie-
rał poczet sztandarowy. Tuż za nim szła ludowa kapela emerytowa-
nego nauczyciela „Jedynki”, pana lecha Greli, założyciela szkolne-
go zespołu muzycznego „Fistułki”, a za nią – malowniczy i gwarny 
korowód, który budził wielkie zainteresowanie mieszkańców nasze-
go miasta. 

Przepięknie udekorowana szkoła zachęcała wszystkich, aby do 
niej wejść i powspominać, tym bardziej, że na parterze znajdowała 
się galeria starej i współczesnej fotografii, dokumentująca minione 
półwiecze i ludzi związanych z murami „Jedynki”. Każdy wchodzą-
cy z zainteresowaniem i nostalgią oglądał wystawę, odnajdując 
kolegów ze szkolnej ławy lub ulubionych profesorów i z rozrzew-
nieniem wspominał miniony czas.

Dyrektor Szkoły pani Hanna Szczerbak powitała serdecznie 
wszystkie osobistości, które zasiadły na honorowych miejscach. 
uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: JE Kardynał Kazi-
mierz Nycz, pan Adam Najder – Burmistrz Miasta i Gminy Skawi-



— 11 —

na, pan Paweł Kolasa – zastępca Burmistrza, pani Teresa Kuciń-
ska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, przedsta-
wiciele władz powiatowych z panią urszulą Stochel – Wicestarostą 
Powiatu Krakowskiego. Wśród znamienitych gości znaleźli się tak-
że: byli Dyrektorzy SP 1: pan Roman Ficek, pan Marek Wrzosz-
czyk, a także ksiądz kanonik Włodzimierz Łukowicz – proboszcz 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skawinie, ks. kanonik Marian 
Podgórny – były proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Ska-
winie, ks. Andrzej Wciślak – wizytator archidiecezji krakowskiej, 
ks. Roman Zapała, ks. Bogdan Sarniak, radni Rady Miejskiej 
w Skawinie z przewodniczącym panem Marcinem Kuflowskim na 
czele, Honorowi Przyjaciele Szkoły, dyrektorzy skawińskich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, przedszkoli 
oraz placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych, 
przedstawiciele Fundacji „Dar Serca”, Towarzystwa Przyjaciół Ska-
winy, Muzeum Regionalnego, Skawińskiego Stowarzyszenia Part-
nerstwa Miast, sojusznicy Szkoły, Rada Rodziców, emerytowani 
nauczyciele i pracownicy, a także absolwenci. Sala wypełniona była 
po brzegi zacnymi gośćmi, których obecność była dla nas wielką 
radością, a których nie sposób wszystkich wymienić.

uroczysta gala była doskonałym momentem, aby nagrodzić 
i wyróżnić tych, którzy swoją pracą, bezinteresownym zaangażowa-
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niem przyczyniali się do rozwoju i podniesienia rangi placówki oraz 
zawsze ją wspierali. Przyznano więc prestiżowe tytuły Honorowego 
Przyjaciela Szkoły pani urszuli Stochel – Wicestaroście Powiatu 
Krakowskiego, panu Aleksandrowi Palczewskiemu – Małopolskie-
mu Kuratorowi Oświaty (w jego imieniu nagrodę odebrała pani 
wizytator Teresa Kucińska) oraz pani Sylwii Głogowskiej. Pani 
dyrektor Hanna Szczerbak wręczyła również Nagrody Dyrektora 
Szkoły licznemu gronu nauczycieli, którzy szczególnie wyróżnili 
się pracą w dziedzinie dydaktyki, wychowania i opieki. Głos zabra-
li potem szanowni goście, przekazując na ręce pani Dyrektor gratu-
lacje oraz życzenia z okazji Jubileuszu. 

„Jedynka” to bardzo nowoczesna placówka, stosująca na co dzień 
technologie multimedialne w pracy dydaktycznej, dlatego podczas 
gali zaprezentowano dwa filmy. Pierwszy, autorstwa pani Doroty 
Skowronek, był portretem Szkoły – tej dawnej i tej współczesnej. 
Widzowie mogli bowiem odbyć podróż sentymentalną w prze-
szłość, a także zobaczyć, jak tętni życie w dzisiejszej Szkole. Pre-
zentacja szczególnie musiała wzruszyć byłych pracowników szkoły 
oraz jej absolwentów, gdyż wykorzystano w niej archiwalne foto-
grafie, a także przedstawiono obecne cele i dążenia „Jedynki”. 
Drugi pokaz filmowy poświęcony był obrazowi „Klasa”, zrealizo-
wanemu przez klasę 5a, obecnie 6a na warsztatach profilaktyczno- 
-terapeutycznych prowadzonych przez panią psycholog Anetę Bara-
nowską i reżysera Filipa Spólnika, na podstawie pomysłów, prze-
myśleń i doświadczeń uczniów tej klasy, którzy włożyli w realizację 
swojego filmu wiele pracy, starań i serca. 

Przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Skawiny pani Kazimiera 
Skałuba, osoba często goszcząca w murach SP 1 i bardzo mocno 
z nią związana, specjalnie na 50-lecie napisała wiersz na cześć do-
stojnej Jubilatki. utwór ten został pięknie wyrecytowany przez ucznia 
klasy 4a Kacpra Oleńskiego oraz Michała Tyrpę z klasy 5c.

Cała część artystyczna zachwyciła wysokim poziomem wykona-
nia przez młodych artystów. Zaprezentowano znakomite przedsta-
wienie według scenariusza pani Danuty Guni. Spotkanie dwóch 
duchów, reprezentantów różnych pokoleń, które toczyły ze sobą 
słowną walkę o posadę w naszej szkole, było dla widzów szansą, 
by pół żartem, pół serio zobaczyć jak żyła nasza szkoła przez  
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50 lat swego istnienia. Pięknie wyśpiewane klasyczne przeboje 
z dawnych lat, znakomite układy choreograficzne oraz bajeczne 
kostiumy tancerzy nadawały koloryt całości programu, a publicz-
ności dostarczyły wielobarwną tęczę uczuć i emocji. Finałowa 
scena zapadła wszystkim uczestnikom głęboko w pamięć, ze 
względu na niezapomniane wrażenia wizualne wywołane pokazem 
nowoczesnej technologii laserowej.

Po gali jej twórcy, nauczyciele, wraz z zaproszonymi gośćmi 
i emerytowanymi kolegami udali się na spacer po szkole, by zoba-
czyć nasz pięćdziesięcioletni dorobek: wystawę zdjęć, księgę pa-
miątkową, stoisko promujące zdrowy styl życia, prezentacje wy-
tworów i pomocy dydaktycznych, nawet tych najstarszych, prezen-
tacje multimedialne i prezentacje prac uczniowskich. ukoronowa-
niem tej sentymentalnej wędrówki po szkolnych korytarzach był 
smakowity poczęstunek i aromatyczna kawa, niezwykle sprzyjające 
snuciu wspomnień i miłym pogawędkom. 

Tak zakończyły się obchody Jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Skawinie. Zgodnie ze złotą myślą liwiusza, że 
„Związki przyjaźni powinny być nieśmiertelne”, dziękujemy wszyst-
kim za to, że tego szczególnego dla nas dnia byli tuż obok, że jak 
zawsze okazali się być niezastąpionymi przyjaciółmi. liczymy, że 
zostaną z nami na dalsze lata, by nas wspierać i dopingować w ko-
lejnych działaniach czynionych dla dobra i świetności naszej szkoły.
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Hanna Szczerbak

JASEŁKA W JEDYNCE

Styczeń w Szkole Podstawowej nr 1 to nie tylko miesiąc kończą-
cy pierwszą połowę roku szkolnego, a więc czas podsumowań, 

emocji związanych z wystawianiem ocen, ale także czas... wysta-
wienia corocznego przedstawienia jasełkowego. Co roku prawdopo-
dobnie najliczniejsze, mając na względzie szkoły podstawowe 
w naszym kraju, koło teatralne prezentuje ponad godzinne przedsta-
wienie. Co roku zaskakuje widzów nowym scenariuszem, nowymi 
układami choreograficznymi, nowym repertuarem muzycznym. Jed-
nak pewne elementy pozostają niezmienne. Widzowie zawsze bo-
wiem liczyć mogą na wysoki poziom widowiska. Nie zmienia się 
też ekipa, która je tworzy, panie: Elżbieta Baran, Beata Michorczyk, 
Ewa Kozłowska, Małgorzata Skorus, Monika Kowalczyk, siostra 
Agnieszka Krasoń, Danuta Marcinowska tworzą znakomicie współ-
pracujący zespół, poświęcając rokrocznie na przygotowania ponad 
setki dzieci wiele godzin twórczej, ale i ciężkiej pracy. Tak, to nie 
pomyłka: każdego roku w jasełkach Jedynki bierze udział około 
100 uczniów. Warto podkreślić rozpiętość wieku aktorów: najmłod-
si to pierwszoklasiści, grający na przykład pastuszków, a najstarsi, 
kończący w tym roku szkołę, mogą już pomarzyć o roli Heroda lub 
innej niecnej postaci. Młodzi wykonawcy są w pewnym sensie wy-
chowankami koła teatralnego, uczestnicząc rok w rok w jego przed-
stawieniach. Jasełka to bowiem wspaniała szkoła recytacji, gry ak-
torskiej, ruchu scenicznego. To także świetna okazja, by przezwy-
ciężyć nieśmiałość, pokazać się kolegom z innej strony. A także 
nauczyć się współpracy z dużą grupą osób o bardzo różnych cha-
rakterach (wiadomo – artyści…). Dla nauczycieli katechezy na 
pewno najważniejsze jest przesłanie tego przedstawienia, głoszące 
wesołą nowinę, a także zwracającego uwagę widzów na to, co 
w świętach Bożego Narodzenia jest najważniejsze: przeżycia du-
chowe, a nie wszechobecny konsumpcjonizm. 

I w tym roku młodzi wykonawcy świetnie się zaprezentowali, 
wzbudzając podziw wśród swoich rówieśników (a jest to najcięższe 
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prawdopodobnie zadanie). Szkolna publiczność na piątkowych po-
kazach siedziała bardzo skupiona, w napięciu wsłuchując się w wy-
głaszane teksty. Warto zaznaczyć, że wśród widzów znalazły się 
przedszkolaki z Przedszkola Katolickiego oraz goście ze Środowi-
skowego Domu Samopomocy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego. Cała publiczność reagowała niezwykle żywioło-
wo i spontanicznie, gdy na scenie tańczono i śpiewano. Młodzi 
wykonawcy zachwycili bądź to talentem wokalnym i aktorskim, 
bądź urokiem osobistym i rozbrajającą wręcz naturalnością. Widać 
było, że większość z nich całkowicie utożsamia się z graną przez 
siebie postacią, w czym zasługa niemała znakomicie dobranych 
kostiumów. 

Przedstawienie popołudniowe, które odbyło się 17 stycznia prze-
znaczone było przede wszystkim dla dorosłego odbiorcy. Przyszli 
na nie dumni rodzice młodych wykonawców, przedstawiciele ska-
wińskich elit, duchowni. Jedynkowe jasełka na stałe wpisały się 
bowiem w kalendarz kulturalny naszego miasta. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: pani urszula Stochel – wicestarosta Powiatu Kra-
kowskiego, skawińscy radni: Ryszard Majdzik, Zdzisław Sambor-

Młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie
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ski, Andrzej Bobula, Norbert Rzepisko, dyrektor Katolickiego 
Przedszkola pani Teresa lelek, przedstawicielki Zarządu Towarzy-
stwa Przyjaciół Skawiny, panie: Anna Kudela i Ewa Tarnopolska, 
dyrektor Muzeum Regionalnego pan Czesław Gąsiorowski. Było 
nam miło gościć również strażaków z OSP Korabniki II, emeryto-
wanych pracowników szkoły, przedstawicielkę uMiG panią Mag-
dalenę Turkawską. Honorowym gościem był proboszcz Parafii Mi-
łosierdzia Bożego ksiądz kanonik Włodzimierz Łukowicz, który 
w styczniu obchodzi imieniny. Pani dyrektor Hanna Szczerbak zło-
żyła serdeczne życzenia imieninowe i wręczyła kwiaty wzruszone-
mu Kapłanowi. 

To nie był jednak koniec wspaniałych emocji. Dyrektor Muzeum 
Regionalnego pan Czesław Gąsiorowski ogłosił wyniki gminnego 
konkursu pt. „Tradycyjna Choinka Szkolna” pod patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Adama Najdera. Okazało się, że SP 1 zaję-
ło pierwsze miejsce, co nagrodzone zostało koszem słodyczy i ze-
stawami puzzli skawińskich. Konkursową choinkę przygotowali 
uczniowie pod opieką pani Danuty Guni i pani urszuli Jagodziń-
skiej. 

Podsumowując tegoroczne jasełka możemy tylko powiedzieć, że 
jesteśmy niezwykle dumni z naszych wspaniałych, utalentowanych 
i pełnych zapału uczniów, którzy stworzyli na scenie prawdziwie 
profesjonalne, ale przede wszystkim radosne i piękne widowisko. 
Serdecznie dziękujemy gospodarzom obiektu, czyli księdzu kanoni-
kowi Włodzimierzowi Łukowiczowi oraz Chrześcijańskiemu Ośrod-
kowi Kultury za użyczenie sali. 
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Agnieszka Zybek, Wioletta Wójcik

XIV KOlęDOWA SZANSA NA SuKCES – 
WIElKI FINAŁ Z ElVISEM, CHOINKĄ I ANIOŁAMI

W dniu 14 stycznia 2014 r. w Sali Teatralnej Pałacyku „Sokół” 
w Skawinie odbył się Wielki Finał XIV Kolędowej Szansy  

na Sukces. W konkursie wzięło udział łącznie 24 wychowanków Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Na scenie 
zaprezentowali się jednak najlepsi z najlepszych, 17 grudnia 2013 r. 
odbyły się bowiem eliminacje do „Kolędowej Szansy”. W ich wyni-
ku do Wielkiego Finału zakwalifikowało się 16 uczestników. Dzięki 
życzliwości Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie już po 
raz drugi mogli oni zaprezentować się w „Sokole”. „Cieszę się, że 
nasze kolędowe przedsięwzięcie jest bardzo mocno wspierane przez 
dwie organizacje: Skawińskie Centrum Wolontariatu oraz Towarzy-
stwo Przyjaciół Skawiny” – podkreśliła podczas uroczystego otwar-
cia imprezy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go p. Grażyna Wójcik. „To dzięki Państwu czujemy się również czę-
ścią tego miasta. I z Państwa pomocą coraz odważniej wychodzimy 
z naszych szkolnych murów, by podzielić się naszą radością i entu-
zjazmem i jednocześnie pochwalić się osiągnięciami naszych wycho-
wanków. W imieniu własnym oraz nauczycieli koordynujących XIV 
Kolędową Szansę na Sukces – pań Agnieszki Zybek i Wioletty Wój-
cik, dziękuję za Waszą pomocną dłoń.”

W tegorocznej edycji konkursu wzięli również udział wolontariu-
sze Fundacji „Skawińskie Centrum Wolontariatu”: Emilka Kaspro-
wicz, Magda Skarbińska, Jagoda Gruca, Edyta Niziołek, Asia Bu-
dek i Wojtek Drąg. Dzięki ich zaangażowaniu wychowankowie 
SOSW w Skawinie mogli łatwiej i piękniej przeżyć roziskrzoną ko-
lędą wielką muzyczną przygodę. Świadkami tego osobliwego spo-
tkania kolędowego była licznie zgromadzona publiczność: szanow-
ni goście, na czele z wicestarostą krakowskim – p. urszulą Stochel, 
burmistrzem Miasta i Gminy Skawina – p. Adamem Najderem, 
Członkiem zarządu Powiatu Krakowskiego – p. Adamem Wójci-
kiem oraz dyrektorem Wydziału Edukacji Powiatu Krakowskiego – 
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p. lidią Pycińską, przyjaciele szkoły, członkowie Skawińskiego 
Stowarzyszenia Klubu Seniora, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 W Skawinie wraz z opiekunami, wolontariusze z Zespołu Szkół 
Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, rodzice występujących 
uczniów oraz nauczyciele i wychowankowie SOSW w Skawinie.

Z tego zaszczytnego grona wybranych zostało 16 gości, którzy wy-
chodząc na scenę losowali bombkę z numerem wyznaczającym ko-
lejność wykonawców. Charyzmatyczny Elvis, w którego wcielił się 
Sebastian Krasny, przeprowadzał z kolędnikami mini-wywiad, stara-
jąc się zdobyć od małych artystów informacje na temat ich zaintere-
sowań i planów na przyszłość. Tej niebywałej autoprezentacji uczest-
ników przyglądała się z uwagą Choinka, za którą przebrała się  
p. Danusia lach. Przepięknie prezentując się na scenie nie tylko 
wprowadziła wszystkich zebranych w świąteczny nastrój, ale z wiel-
ką gracją pełniła rolę konferansjerki. Dzięki asyście aniołów-wolon-
tariuszy wszyscy kolędnicy z łatwością przełamali tremę i wspaniale 
zaśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Gromkie brawa 
publiczności były dla nich wielką nagrodą. Ich wzruszający występ 
przypomniał wszystkim obecnym o niedawno minionym Bożym Na-
rodzeniu i o Maleńkiej Miłości, której siła tkwi właśnie w słabości. 

Anielscy Wolontariusze. Od lewej stoją: Magdalena Skarbińska, Emilia Kasprowicz, 
Jagoda Gruca, Joanna Budek, Edyta Niziołek i Wojciech Drąg



— 19 —

Taką refleksję miał chyba każdy, kto w to styczniowe przedpołudnie 
siedząc w „Sokole” patrzył w oczy niepełnosprawnego dziecka,  
radośnie śpiewającego kolędę. Jury konkursowe, w skład którego we-
szli: Mariusz Tarnopolski – Wiceprezes Fundacji Skawińskie Cen-
trum Wolontariatu, Stanisław Grodecki – Przewodniczący Towarzy-
stwa Przyjaciół Skawiny, Maria Blus – Prezes Skawińskiego Stowa-
rzyszenia Klubu Seniora „Seniorek”, Janina Żmuda – reprezentująca 
Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo” oraz Andrzej Bober – repre-
zentujący Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, miało bardzo trudne 
zadanie. Po długich obradach wytypowało jednak laureatów i przy-
znało wyróżnienia: Pierwsze miejsce – Dominika A b r a m c z y k; 
drugie miejsce – Grzegorz l e ś n i a k; trzecie miejsce – Monika 
N a b a g ł o. Wyróżnienia otrzymali: Magdalena H r a b i a i Łukasz 
S p y t k o w s k i.

Zwycięzcy konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne na-
grody ufundowane przez Fundację Skawińskie Centrum Wolonta-
riatu, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Fundację Dar Serca-Skawi-
na oraz Radę Rodziców działającą przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Skawinie. W tym miejscu serdecznie dzię-
kujemy Fundacji Skawińskie Centrum Wolontariatu za pomoc i za-
angażowanie w organizację XIV Kolędowej Szansy na Sukces. 
Szczególne podziękowania kierujemy także na ręce naszych wspa-
niałych Aniołów-Wolontariuszy, którzy odłożyli na bok swoje pla-
ny, zajęcia na studiach, pracę, by zrobić dla wychowanków SOSW 
w Skawinie coś pięknego – podzielili się swoją radością, talentem 
i czasem. Dziękujemy!

uczestnicy konkursu
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Maria Machowska

„PRZYBIEŻElI DO BETlEJEM…”

W dniu 21 stycznia 2014 r. dzieci 3, 4 i 6-letnie z grupy III i VII 
Przedszkola Samorządowego nr 5 wystawiły Jasełka dla za-

proszonych gości: Babć, Dziadków, Rodziców oraz Przyjaciół 
Przedszkola w Sali Teatralnej Kościoła Miłosierdzia Bożego w Ska-
winie. 

W naszym przedszkolu od wielu lat istnieje tradycja wystawiania 
„Jasełek” w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a od kilku lat Jaseł-
ka wystawiamy w styczniu w Sali Teatralnej Kościoła Miłosierdzia 
Bożego w Skawinie przy współpracy z Chrześcijańskim Ośrodkiem 
Kultury; zapraszamy na nie babcie oraz dziadków, rodziców i in-
nych członków rodziny, a także gości z urzędu Miasta i Gminy 
Skawina, Proboszczów skawińskich parafii, Dyrektora Muzeum 
Regionalnego w Skawinie, przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół 

Kolędują dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 w Skawinie
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Skawiny, Związków Nauczycielstwa Polskiego, Emerytów i renci-
stów zrzeszonych w Klubie Seniorek oraz Chrześcijańskiego 
Ośrodka Kultury. 

Jasełka wprowadzają wszystkich zebranych gości i małych akto-
rów w tajemniczy nastrój Bożego Narodzenia. Każde dziecko bie-
rze czynny udział przygotowaniach przedstawienia: uczy się swojej 
roli ale także kolęd, pastorałek, tańców i instrumentacji. Każde 
dziecko ma do odegrania jakąś rolę, zgodnie z wyrażoną ochotą 
oraz predyspozycjami indywidualnymi. W tym przedsięwzięciu 
wspierają nas także rodzice przygotowując stroje i rekwizyty dla 
własnych pociech.

Co roku nasze „Jasełka” mają inną oprawę i inny scenariusz. 
W tym roku w przedstawieniu tradycyjnie wzięły udział: pastuszki, 
aniołki i króle oraz górale. Wszyscy widzowie, którzy mają okazję 
oglądać przedszkolne „Jasełka” poddają się nastrojowi chwili. Me-
lodie kolęd i pastorałek, solowy śpiew „Maryi”, aniołków czy 
innych postaci, wywołują wspomnienia z dzieciństwa, skłaniają do 
refleksji. Wielu gości śpiewa wspólnie z naszymi małymi aktorami 
popularne kolędy. 

 W tym roku, jak tradycja każe, w Jasełkach obok Maryi (Jowit-
ka lat 6), Józefa (Paweł lat 6) i Trzech Króli Gości powitały Anioł-
ki ( Dominika i Anastazja lat 6), następnie wszyscy mali aktorzy 
zaśpiewali pastorałkę „Zielona choineczko”, do której zagrali na 
instrumentach perkusyjnych. Aniołki (dziewczynki 3-, 4- i 6-letnie) 
zaśpiewały i zatańczyły Jezuskowi do snu. Pastuszkowie podarowa-
li swoje skromne dary ( koszyczek z jajkami, ser i mleko w dzbanie, 
śmietankę w garnuszku i malutki, cieplutki kożuszek, płótno na 
pieluszki, a na ciężkie czasy przynieśli jeszcze trochę kiełbasy). Za 
Gwiazdą Betlejemską (Martynką lat 6) przybyli trzej królowie, 
Trzej Mędrcy ze Wschodu (Bartosz, Szymon i Aleksander – lat 6), 
którzy Maleńkiemu Wybawcy Narodów przynieśli mirrę, kadzidło 
i złoto. Do stajenki przybyli także górale i góralki, którzy po góral-
sku zaprezentowali ludowe pastorałki oraz tańce, złożyli dary z gó-
ralskiej krainy (oscypecki i miodu kubecki, masło i bułecki, pscoły 
z ulem co bzęcą, sksypek struny co dźwięcą itp. )

Matka Radosnej Nowiny i Święty Józef w imieniu Bożej, maleń-
kiej Dzieciny złożyli podziękowania wszystkim za przybycie a Ma-



ryja pobłogosławiła nam na zbożne życie. Na zakończenie wszyst-
kie dzieci złożyły noworoczne życzenia i poprosiły Jezusa złożone-
go na sianie, aby pobłogosławił dziadziowi, babci, tacie i mamie, 
siostrzyczkom, braciszkom i całej rodzinie. Niechaj dobroć Jego 
zawsze nas strzeże, abyśmy byli zdrowi i wytrwali w wierze. Żeby 
w Nowym Roku jeszcze wszyscy lepiej mieli i żeby z radością 
zawsze żyć chcieli.

Jasełka przygotowały : p. Maria Machowska i p. Agnieszka Maj-
ka (gr. VII), p. Monika Ciernia i p. Agnieszka Hajto (gr. III). Wszy-
scy nauczyciele dziękują Rodzicom oraz Paniom z Przedszkola 
(p. Danusi Tylec, p. Marysi Król oraz p. Katarzynie Knapik) za trud 
włożony w przygotowanie występu. 

Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi, dlatego też 
w naszym przedszkolu staramy się kultywować tradycje związane 
z nimi – przedszkole to przecież drugi dom i mała rodzina dla 
wszystkich naszych wychowanków. W każdej grupie wiekowej 
w grudniu przed samymi świętami gromadzimy się przy wigilij-
nym stole, gdzie przy blasku świec, dzielimy się po staropolsku 
opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Śpiewamy wspól-
nie kolędy, próbujemy słodkich, wigilijnych potraw a także 
mówimy o innych tradycjach związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Przed świętami zapraszamy rodziców na warsztaty 
Bożonarodzeniowe, podczas których rodzice dzielą się swoimi 
opowieściami na temat tradycji w ich domu rodzinnym oraz wy-
konują ozdoby Bożonarodzeniowe – w tym roku razem wykonali 
aniołki z masy solnej.
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Joanna Cholewa

SKAWINA, MOJA MAŁA OJCZYZNA – 650 lAT

Tak zatytułowana została siódma już edycja Gminnego Konkursu 
Regionalnego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 

w oraz Muzeum Regionalne w Skawinie. Odbyła się ona 15 kwiet-
nia 2014 r. Do konkursu zgłosiło się 9 szkół z naszej gminy: SP 
Radziszów, SP Zelczyna, SP Wielkie Drogi, SP Krzęcin, SP Jaśko-
wice, SP Rzozów, SP 1, SP 4 i SP 2 w Skawinie. Pracę oceniało 
niezależne Jury w składzie: Justyna laskowska – Muzeum Regio-
nalne, Stanisław Grodecki – TPS, Michał Grzeszczuk – Biblioteka 
Publiczna i Daniel Wrzoszczyk – lGD. Konkurs pierwotnie miał 
się odbyć w plenerze, ale pogoda pokrzyżowała nam trochę szyki. 
Ze względu na deszcz i zimny wiatr musieliśmy przenieść się do 
hali gimnastycznej. Niemniej nastroje dopisały, nie wspominając 
już o wiedzy i umiejętnościach uczestników. Konkurs nie należał do 
łatwych, wymagał od uczniów dużej wiedzy na temat historii i dnia 
dzisiejszego naszego miasta oraz umiejętności artystycznych. Skła-
dał się z dwóch etapów, co było dodatkowym utrudnieniem dla 
uczestników, jednak większość drużyn poradziła sobie z tym na-
prawdę niełatwym zadaniem. W I etapie zawodnicy zmierzyli się 
z grą planszową, którą brawurowo przeprowadził Dyrektor Mu-
zeum Regionalnego mgr Czesław Gąsiorowski przy pomocy preze-
sa TPS pana Stanisława Grodeckiego oraz reprezentującej SP2 mgr 
Małgorzaty leśniak. Musieli także stworzyć plakat reklamujący 
miejsca warte obejrzenia w Skawinie, co oprócz wiedzy wymagało 
od nich również inwencji twórczej (wystawa prac na parterze SP 2), 
a także m.in. uzupełnić kolorystykę herbów dwóch miast partner-
skich. To naprawdę wymagało dużej wiedzy i wkładu pracy, stąd 
nasze serdeczne podziękowania zarówno dla uczniów, jak i ich 
opiekunów, którzy poświęcili swój czas, by przygotować drużyny. 
II etap polegał na ułożeniu wirtualnych puzzli, trzeba było się zalo-
gować na podaną stronę (była dostępna w ściśle określonej porze) 
i oczywiście liczył się czas ułożenia ich. Nie wszystkie drużyny 
przystąpiły do tego zadania, a szkoda. Tym większy sukces drużyny 
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ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach, która akurat tu zajęła 
I miejsce. Ostatecznie po podliczeniu punktów okazało się, że 
I miejsce zajęła drużyna SP 2 Skawina w składzie: Julia Pagacz 
i Kamil Józefczyk, opiekun – mgr Krystyna Karelus, II miejsce SP 
Rzozów: Julia Drosińska i Jakub Ostrogórski – opiekun mgr Ana-
stazja Koczur, III miejsce SP Jaśkowice: Weronika Baran i Olga 
Kowalska – opiekun mgr Katarzyna Brzeska. uwaga! Zajmujące III 
miejsce zawodniczki reprezentujące SP Jaśkowice były najmłodszy-
mi uczestniczkami konkursu – kl. IV! Tym większy sukces ich 
i Opiekuna – gratulacje! Równocześnie w szkole jury dokonało 
oceny nadesłanych prac do konkursu plastycznego w kategorii kl. 
I–III. Tutaj I miejsce zajęła uczennica SP Rzozów – Aleksandra 
Kotula (kl. II), II miejsce: uczennica SP Zelczyna – Aleksandra 
Pacułt (kl. II), III miejsce: uczennica Zespołu Placówek Oświato-
wych w Kopance – Aleksandra Płonka (kl. III) i uczennica SP 2  
w Skawinie – Anna Suder (kl. I). Dziękujemy i gratulujemy.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom 
za olbrzymie zaangażowanie i wkład pracy, Jury również za po-
święcony czas i niełatwą pracę, wszystkim, którzy pracowali, by ten 
konkurs mógł się odbyć. Podziękowania szczególne kierujemy 
w stronę sponsorów, bo bez ich wsparcia właściwie żaden konkurs 
nie miałby odpowiedniej oprawy, naprawdę doceniamy to i serdecz-
nie dziękujemy.

uczestnicy konkursu
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Stanisław Grodecki

DlACZEGO KOCHAM SKAWINę

650 rocznica powstania naszego Miasta jest wspaniałą okazją do 
realizacji zadań statutowych Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Ce-
lami naszych działań są między innymi: inicjowanie, wspieranie 
i utrwalanie działań sprzyjających rozwojowi kultury miasta i gmi-
ny Skawina oraz pielęgnowanie i rozwój świadomości narodowej 
i kulturalnej. Znakomitą okazją do tego był gminny konkurs dla 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych z terenu gminy Skawina pod hasłem „Dlaczego kocham Ska-
winę”. Organizatorami wspólnego przedsięwzięcia były: Centrum 
Kultury i Sportu w Skawinie, Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, 
Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Skawinie, Muzeum Regionalne w Skawinie, Szkoła Muzyczna I 
stopnia w Skawinie oraz skawińskie szkoły. 

I etap realizowany przez poszczególne szkoły odbył się do marca 
br. Etap finałowy na szczeblu gminnym odbył się w kwietniu. 
uczestnicy konkursu mogli przygotowywać swe prace w następują-
cych kategoriach: 

– konkurs filmowy: „Najpiękniejsze miejsce w Skawinie”, 
– konkurs fotograficzny: „Najpiękniejsze miejsce w Skawinie”,
– konkurs plastyczny: „Najpiękniejsze miejsce w Skawinie”,
– konkurs literacki: „Skawina moich wnuków”, 
– konkurs literacki: „Radiowy felieton o Skawinie”, 
– konkurs literacki: „Skawina moich dziadków”, 
– konkurs literacki: „Fraszka o Skawinie”, 
– konkurs muzyczny: „Piosenka o Skawinie”, 
– konkurs literacki: „Najzabawniejsza historia, która zdarzyła się 

w Skawinie”. 
Dla każdej z 9 konkursowych kategorii wyznaczono koordynato-

ra. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny odpowiadało za organizację 
konkursu fotograficznego „Najpiękniejsze miejsce w Skawinie”, 
oraz konkursu literackiego „Skawina moich wnuków” dla uczniów 
gimnazjów.
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Przy ocenie prac uwzględniano kryteria oceny: oryginalność  
utworu, artystyczny charakter utworu, zgodność pracy z określoną 
w regulaminie formą oraz inspiracją i związkiem z miastem Skawi-
na. Dodatkowo w konkursie literackim oceniano poprawność 
stylistyczną i językową. Prace w konkursie fotograficznym oceniało 
jury w składzie: Krystyna Droździewicz – Biblioteka Pedagogiczna 
w Skawinie, Stanisław Grodecki oraz Mariusz Tarnopolski – Towa- 
rzystwo Przyjaciół Skawiny. W efekcie swej pracy nagrody 
otrzymały: I miejsce – Justyna G u g u ł a z Gimnazjum nr 2 za 
pracę zatytułowaną: I love S; II miejsce – Aleksandra K o l a s a 
z Gimnazjum nr 2 za pracę zatytułowaną: Rynek nocą; III miejsce – 
Kamila We r e w k a  – z Gimnazjum nr 1 za pracę zatytułowaną 
Mglisty poranek. Konkurs literacki oceniało jury w składzie: lucy-
na Bargiel-Łuszcz – Szkoła Podstawowa nr 4, Anna Kudela oraz 
Czesława Kopeć – Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Najwyżej 
ocenione prace wyróżniono, przyznając ich autorom kolejne miej- 
sca I, II i III. Są to: I miejsce – Martyna G i b e k  z Zespołu Kato-
lickich Szkół, za pracę zatytułowaną Nasza Skawina – Baśniowa 
Kraina; II miejsce – Ernest H o l e w a  z Gimnazjum nr 1, za utwór 
Skawina moich wnuków; III miejsce – Dominik K o c h a n a  z Ze-
społu Katolickich Szkół, za pracę zatytułowaną: Skawina moich 
wnuków. Poniżej przedstawiamy zwycięskie prace z obu konkur-
sów 

�

MARTYNA GIBEK,  
NASZA SKAWINA – BAŚNIOWA KRAINA

Wszystko, co mam to wspomnienia. ulotne chwile, krótkie mo-
menty, które już nigdy się nie powtórzą.. Są jak złoto dla obolałe-
go serca, które tylko w nich ma swoje oparcie… Jednak czasem 
jest tak bardzo ciężko, że nawet one nie pomagają… Wtedy po 
raz kolejny czytam ten list. Przywraca mi on wiarę w to, że mimo 
upływającego czasu, mimo techniki, mimo postępu, jesteśmy 
wciąż tacy sami. Równie krusi i słabi, tak bardzo ludzcy…
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Droga Lucy!
Niedługo masz przyjść na świat. Twoi rodzice wariują ze szczęścia. 
Zresztą nie tylko oni. Wszystkim udziela się ta radość, to podekscy-
towanie. Nie mogą oni doczekać się tej chwili, w której Cię ujrzą. 
Ja także o tym marzę, ale niestety, nie będzie mi to dane.

Gdy miałam dwadzieścia jeden lat, urodziła się Twoja mama. 
Pierwsze, co zobaczyłam po godzinach pełnych bólu to jej oczy. 
Zielone ślepka patrzyły na mnie bardzo uważnie, jak gdyby wiedzia-
ły, że odtąd będą zdane tylko na mnie. Zamieszkałyśmy w maleńkim 
pokoju, w Skawinie. Pamiętam, że uwielbiałyśmy spacerować 
w miejskim parku, będącym w typie „blezelgarten”. Zabierałyśmy 
ze sobą chleb, aby potem Twoja mama mogła karmić kaczki. Nigdy 
nie zapomnę tej drobniutkiej postaci na tle intensywnej zieleni i błę-
kitnej wody. Kiedyś zabrałam ją w miejsce pomnika Kazimierza 
Wielkiego i opowiedziałam jej legendę o powstaniu naszego miasta. 
Z wrażenia otworzyła swoje malutkie usteczka, aby następnie wy-
krzyknąć „super”! Była bardzo wesołą, beztroską dziewczynką, 
posiadającą ogromną ciekawość świata. Wielokrotnie ta cecha jej 
charakteru przyprawiała mi mnóstwo kłopotów, ale gdy tylko się 
uśmiechnęła, cały wcześniejszy gniew momentalnie odchodził w nie-
pamięć.. Choć było nam ciężko, to nie poddawałyśmy się, stawiając 
czoła trudom każdego dnia. Dlatego pragnę, abyś zapamiętała, że 
zawsze warto walczyć do końca, bo tylko w taki sposób można do-
trzeć do prawdziwego szczęścia.

Piszę do Ciebie w 2044 roku. Nawet nie wiesz, ile się tutaj zmie-
niło od czasu, gdy Twoja mama nie potrafiła jeszcze mówić! Teraz 
na wieży Ratusza nie ma już zwykłego zegara, takiego, jak był kie-
dyś. O równej godzinie ze złotego okręgu „wysypują się” konkretne 
liczby. Docierają do naszych oczu, gdziekolwiek jesteśmy: w skle-
pie, w domu, czy nawet w Kościele. Twoja mama wyjaśniła mi, że 
to za sprawą jakichś lasero.. coś tam, oj, ja nie mam głowy do tych 
wszystkich trudnych nazw.. Z kolei na skawińskim Rynku betonowa 
płyta została zastąpiona termoaktywną trawą, która potrafi zmie-
niać barwę i ciepło na zawołanie! Fontanna zaś nie jest już zwy-
kłym zbiornikiem wodnym, tylko szaloną mgiełką, która ma owoco-
wy smak. Przyznam, że na początku nie byłam zwolenniczką tych 
zmian. Pewnie uznasz, że to niemądre, ale ja kocham to, co jest 
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żywe, prawdziwe, choćby najbrzydsze. Od zawsze otaczałam się 
antykami, a tu teraz w moim ukochanym miejscu wybudowano tyle 
nowości.. Jednak z biegiem lat przekonałam się, że nowe nie znaczy 
złe. Chociaż i ono ma wady… Na przykład owocowa woda, tryska-
jąca z fontanny klei dzioby ptakom, które się jej napiją. Dzieje się 
tak z powodu nadmiaru cukru i jeszcze jakichś tajemniczych związ-
ków, których nie jestem wstanie Ci przytoczyć. Ale muszę przyznać, 
że w Skawinie jest teraz przepięknie! Tak bardzo baśniowo... Nie 
przypuszczałam, że potoczy się to w tym kierunku. W 2030 roku 
wszystko stawało się zmechanizowane, gołe, puste. Zewsząd otacza-
ły nas jakieś oprogramowania, technologia była ważniejsza od 
człowieka… Jednak i ona zawiodła. Pewnego dnia, gdy szłam ode-
brać Twoją mamę ze szkoły, zrobiło się jakoś dziwnie i bardzo nie-
przyjemnie. Z każdej strony dobiegał przeraźliwy pisk, zgrzyt, nie 
wiem, jak mam to określić. Była to jednak tylko zapowiedź tragedii, 
która nieuchronnie się zbliżała. Cały elektroniczny system wówczas 
upadł, a życie mieszkańców naszego miasta wraz z nim zamarło.  
To wtedy została podjęta decyzja o odzyskaniu człowieczeństwa 
w ludzkim świecie. Zwołano znawców kultury, historii Skawiny i za-
częto ją upiększać. Teraz jest tutaj niesamowicie kolorowo i bardzo 
radośnie. Ludzie dbają o nią, dlatego jest tak czysto. Cieszę się, że 
tutaj mieszkam, dlatego chciałam Ci, kochanie, opowiedzieć o tym. 
Wiem, że w Twoim pokoleniu wiele się może zmienić. Jednak mam 
nadzieję, że to, co najważniejsze, pozostanie... Mam na myśli war-
tości, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi, tj. miłość, wiara, nadzie-
ja, przyjaźń.

Pamiętaj, że bardzo Cię kocham. Wierzę w Ciebie i będę zawsze 
się Tobą opiekować, choć jeszcze nie wiem, skąd. Ufam w to, że nie 
żegnam się z Tobą na zawsze. Jeszcze zwiedzimy wspólnie nasze 
miasto i odnajdziemy w nim swój świat. Do zobaczenia!
Twoja Babcia 

Kochana Babciu!
Oj Babciu, nawet nie wiesz, jak bardzo chciałabym Cię poznać. 
Usłyszeć Twój głos, dotknąć Twojej dłoni, wtulić się w Twe ramio-
na… Miałaś rację, zmieniło się wiete. Na przykład dzisiaj wróciłam 
od koleżanki w samochodzie sterowanym własnym oddechem. Po-



nadto w Skawinie zbudowano kilkanaście obwodnic, dzięki którym 
nasz transport jest niesamowicie przyjemny i szybki. Dziękuję Ci za 
Twój list do mnie. On pociesza mnie w trudnych chwilach i obda-
rowuje wiarą, że kiedyś wybierzemy się wspólnie nad skawińską 
rzekę, aby usłyszeć dobrze znaną nam historię naszego miasta… Do 
zobaczenia kochana Babciu!
Twoja Lucy

�

Justyna Guguła, I love S
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Stanisław Grodecki

MŁODZIEŻ SKAWIŃSKA BęDZIE PAMIęTAć  
O „SOKOŁACH”

13 maja 2014 roku odbyły się ostatnie zajęcia edukacyjne prze-pro-
wadzone w ramach projektu „Pamiętajmy o Sokołach”. Był on re-
alizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny oraz Skawińskie 
Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publicz-
ną w Skawinie. Program ten, promujący lokalne dziedzictwo kultu-
rowe i historyczne, był współfinansowany ze środków unii Euro-
pejskiej w ramach Osi 4 – lEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013.

O genezie tego projektu pisaliśmy szerzej w numerze 80 naszego 
„Informatora”, chcę tylko przypomnieć, że upamiętnia on setną 
rocznicę wymarszu do Krakowa w dniu 26 sierpnia 1914 roku gru-
py ochotników – członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Skawinie. Skawińscy „Sokoli” zasilili kompanie legionów Józe-
fa Piłsudskiego.

Projekt obejmował cztery zasadnicze elementy:
– wykonanie lalek w tradycyjnych mundurach członków Towa-

rzystwa Gimnastycznego „Sokół” – strój damski oraz męski,
– przygotowanie okolicznościowej broszury przedstawiającej 

genezę „Sokoła”, jego wpływ na działalność patriotyczną, inspiru-
jącą i kulturotwórczą dla społeczności skawińskiej,

Projekt współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Osi 4 – lEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
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– utworzenie portalu internetowego promującego lokalne dzie-
dzictwo historyczne, na którym prezentowana jest historia powsta-
nia i działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a także 
ogólna wiedza o historii i tradycji regionu,

– przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla młodzieży w wiej-
skich filiach skawińskiej MBP.

Prace nad realizacją projektu rozpoczęły się już w październiku 
ubiegłego roku od opracowania okolicznościowej broszury i wyko-
nania modeli „Sokoła” i „Sokolicy”. Równolegle trwały prace nad 
przygotowaniem portalu internetowego. Wykonania 40 centymetro-
wych lalek w ubiorach sokolich podjęła się Krystyna Sojka, a po-
magał jej w tym mąż Zbigniew. Broszurka „Pamiętajcie o Soko-
łach” opracowana została przez Stanisława Grodeckiego, a stworze-
nia jej szaty graficznej podjęła się Magdalena Szynkarczuk. Przy jej 
opracowaniu wykorzystano dostępne dokumenty faktograficzne, 
„Księgę protokołów Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Skawi-
nie”, dostępną w Muzeum Regionalnym. Wykorzystano także foto-
grafie z Narodowego Archiwum Cyfrowego i skawińskiego Mu-
zeum Regionalnego.

Borek Szlachecki – uczestnicy projeku



W styczniu 2014 podczas spotkania opłatkowego naszego Towa-
rzystwa lalki w tradycyjnym ubiorze sokolim oraz egzemplarze 
okolicznościowej broszurki otrzymali Burmistrz Miasta i Gminy 
Skawina, Muzeum Regionalne w Skawinie, Skawińskie Stowarzy-
szenie Partnerstwa Miast oraz Wydział Promocji uMiG Skawina.

Przekazane zostały one także do współpracujących z nami Izb 
Regionalnych w Krzęcinie, Wielkich Drogach, Radziszowie oraz 
Woli Radziszowskiej.

Ostatnim akcentem były zajęcia edukacyjne przeprowadzone 
wspólnie z oddziałami filialnymi Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Zelczynie, Borku Szlacheckim, Woli Radziszowskiej, Wielkich 
Drogach, Pozowicach i Radziszowie. Historię skawińskiego „Soko-
ła” opowiadała Anna Kudela, a jej opowieści ubarwiał prezentacją 
multimedialną Stanisław Grodecki. Ponieważ zajęcia cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, a pomieszczenia oddziałów filialnych 
MBP są małe, w większości przypadków zajęcia edukacyjne prze-
niesiono do miejscowych szkół. Sposób prowadzenia tych zajęć był 
tak interesujący, że z reguły przewidywany czas zajęć był przekra-
czany  

Na zakończenie zajęć ich uczestnicy odbywali wirtualny spacer 
po skawińskim Rynku. Budynek po budynku mogli obejrzeć ich 
wygląd zewnętrzny. Tyle tylko, że zdjęcia te pochodziły z przeło-
mu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Po-
równanie tych zdjęć z wyglądem z roku 2014 niekiedy przypra-
wiało o zawrót głowy. Był to dodatkowy element w przedstawia-
niu historii naszej Małej Ojczyzny w roku 650-lecia lokacji miasta 
Skawina. 

Po zakończeniu zajęć we wszystkich oddziałach filii MBP pro-
wadzący zajęcia przekazali lalki w ubiorach sokolich oraz broszur-
ki „Pamiętajcie o Sokołach”. W zajęciach edukacyjnych wzięło 
udział ponad trzystu uczestników.
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Mariusz Tarnopolski

650 lAT NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

z okazji jubileuszu 650-lat lokacji naszego miasta, Fundacja Ska-
wińskie Centrum Wolontariatu oraz Specjalny Ośrodek Szkol-

no-Wychowawczy w Skawinie we współpracy z Towarzystwem 
Przyjaciół Skawiny, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz 
Muzeum Regionalnym przystępuje do realizacji wspólnego przed-
sięwzięcia. Wychowankowie i pedagodzy SOSW oraz wolontariu-
sze wspólnie zorganizują Turniej Rycerski oraz przygotują Rajd dla 
upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej. Wspólna praca dzieci niepeł-
nosprawnych intelektualnie i wolontariuszy udowodni, iż każda jed-
nostka posiada ogromny potencjał, trzeba go tylko uruchomić.
Przedsięwzięcie podzielono na dwa projekty:

proJEKT pIErWSzY

„Niepełnosprawny – nad podziw sprawny – turniej rycerski 
o miecz króla Kazimierza Wielkiego” – współfinansowany jest ze 
środków Powiatu Krakowskiego w ramach programu „Promocja 
i ochrona zdrowia 2014”. Istotą projektu jest prowadzenie uzupeł-

niającego, wieloprofilowego uspraw-
niania psychofizycznego dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej inte-
lektualnie w formie dodatkowych 
zajęć o charakterze prozdrowotnym. 
Jest elementem realizacji programu 

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Gminy Skawina w ramach pro-
gramu „Wspieranie i upowszechnia-
nie kultury fizycznej w 2014”

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu 
Krakowskiego w ramach programu „Promocja 
i ochrona zdrowia 2014”
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prozdrowotnego z zakresu profilaktyki schorzeń kręgosłupa i wad 
postawy u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. 
W trakcie jego realizacji przeprowadzone zostaną między innymi:

– warsztaty praktyczne – uczniowie zostaną podzieleni na grupy, 
z których każda, pod okiem pedagogów SOSW, pozna zasady i bę-
dzie się szkolić w jednej z kategorii: łucznictwo, średniowieczna 
piłka nożna, „Trzech przeciwko trzem” – pojedynek rycerzy-siła-
czy, szybkości i zręczności – bieg dam, sztafeta kubkowa, rzut wi-
klinowym kółkiem na miecz, toczenie pniaka, walka na kopie 
z rękawicą bokserską;

– Turniej Rycerski, który odbędzie się w Parku Miejskim 
w Skawinie, zaś jego uroczyste zamknięcie, zakończone pokazem 
tańca dawnego, będzie miało miejsce w Sali Teatralnej Pałacyku 
„Sokół”.

PROJEKT DRuGI

„Być Rycerzem mimo wszystko” – współfinansowany jest ze środ-
ków Gminy Skawina w ramach programu „Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej w 2014”. Jego głównym celem jest 
promocja idei włączania osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w życie sportowe poprzez ukazanie społeczności lokalnej, iż dzięki 
sile woli, przy niewielkiej pomocy człowiek z pewnymi deficytami 
potrafi zaskakiwać rozmachem wizji i zdumiewać osiągnięciami, 
a po jej urzeczywistnieniu, może „sięgać gwiazd”. 

Projekt obejmie między innymi: Rajd dla upamiętnienia Wiktorii 
Wiedeńskiej – wyjazd wychowanków SOSW (uczestniczących 
w projekcie) do Wiednia; sportowe spotkanie z historią – gra tere-
nowa pt. „Z Sobieskim pod Wiedniem”; widowisko plenerowe – 
Parada dla upamiętnienia Wiktorii Wiedeńskiej.

Realizacja całego przedsięwzięcia będzie próbą przełamywania 
barier i lęków osób zdrowych w stosunku do osób niepełnospraw-
nych. Ma uczyć, co oznacza niepełnosprawność intelektualna. Dzię-
ki temu istnieje szansa na zwiększenie akceptacji dzieci niepełno-
sprawnych intelektualnie przez osoby zdrowe, których stereotypowe 
myślenie o problemie deficytów rozwojowych jest społecznie szko-
dliwe.
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Wsparciem nauczycieli w prowadzeniu zajęć będą wolontariusze. 
Ich zaangażowanie będzie źródłem motywacji do samorozwoju dla 
uczniów SOSW i przykładem pozytywnych wzorców. Wolontariu-
sze biorący udział w projekcie będą mieć możliwość kształtowania 
odpowiedzialnych postaw obywatelskich wobec innych osób bory-
kających się z przeciwnościami losu i ograniczonych poprzez cho-
robę. Tolerancja, empatia, opiekuńczość, bezinteresowne działanie, 
poświęcenie własnego, wolnego czasu dla innych to podstawy dla 
budowania społeczeństwa obywatelskiego, które niewątpliwie roz-
winą się wśród współrealizujących zadanie. uczestnicy będą mogli 
uczyć się od siebie nawzajem na zasadzie „każdy coś wnosi, każdy 
coś dostaje” a udział w turnieju doda im pewności siebie, podniesie 
samoocenę, dostarczy radości i wzbogaci ich świat wewnętrzny. 
Czyż na styku wielu osobowości i umiejętności poszczególnych 
osób, nie rodzą się najbardziej wartościowe projekty?

uczestnicy projektu
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Mariusz Tarnopolski

Z JASKINI DO GWIAZD

W dobie postępującego procesu starzenia się społeczeństw co-
raz większego znaczenia nabiera wdrażanie idei aktywnego 

starzenia się, które połączy w sobie zagospodarowanie potencjału 
osób starszych i równocześnie zmniejszy poczucie ich wyklucze-
nia społecznego. Dostrzegając ten problem Fundacja Skawińskie 
Centrum Wolontariatu i Towarzystwo Przyjaciół Skawiny w part-
nerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie, przy współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Klub Seniora „Seniorek”, przygotowało 
projekt pt. „Z jaskini do gwiazd – e-warsztaty artystyczne promu-
jące integrację międzypokoleniową”. Wniosek został skierowany 
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na otwarty konkurs 
ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Spo-
łecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. Nasz projekt znalazł 
się na 24 miejscu spośród 1288 wniosków (złożonych w prioryte-
cie nr 2 konkursu) i tym samym uzyskał 100% finansowania 
w wysokości 42.861,00zł. 

Co czeka na uczestników powyższego przedsięwzięcia? 
Po pierwsze: warsztaty informatyczne, które przeprowadzone 

zostaną w otwartym w 2012 roku MultiCentrum (filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Skawinie), pierwszym w Małopolsce wie-
lofunkcyjnym i interaktywnym centrum edukacji i rozrywki, dają-
cym możliwość realizacji atrakcyjnych zajęć w oparciu o nowo-
czesne technologie. Beneficjenci wraz z wolontariuszami wprowa-

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014– 
–2020
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dzeni zostaną w świat portali społecznościach oraz dowiedzą się, 
jaką funkcję pełni fanpage w promocji NGO. Następnie utworzą 
swój własny fanpage, który, w oparciu o materiały z realizacji 
warsztatów, będą na bieżąco aktualizować. 

Po drugie: warsztaty artystyczne, które mają na celu eksploro-
wanie świata sztuki dawnej i współczesnej, zmniejszenie uprze-
dzeń wobec sztuki najnowszej oraz spróbowanie własnych sił 
w twórczych działaniach. Zajęcia organizowane będą w postaci 
wyjazdów do muzeów oraz jako spotkania warsztatowe, obejmują-
ce cześć prezentacyjną, wykładową, dyskusje i ćwiczenia prak-
tyczne. Podczas zajęć uczestnicy poszerzą swoją wiedzę z zakresu 
historii sztuki i wydarzeń kulturalnych odbywających się w Kra-
kowie. Elementem warsztatów będą również działania praktyczne, 
które w oparciu o zestaw zadań wykorzystujących zdobytą wcze-
śniej wiedzę i doświadczenie, rozwijać będą kreatywność. Zabawa 
będzie kluczem do uświadomienia sobie własnych potrzeb este-
tycznych, a co za tym idzie – potrzebę realizacji siebie poprzez 
sztukę. Większość ćwiczeń opartych będzie na dziełach sztuki, 
z którymi uczestnicy zapoznają się w trakcie wyjazdów do muze-
ów. Dzieła będą punktem wyjścia, inspiracją do komentarzy i oce-
ny. uczestnicy będą je zmieniać i dostosowywać do siebie 
samych, do własnej wrażliwości, przykładać do obecnych czasów, 
zwłaszcza w przypadku dzieł historycznie odległych. Planowane 

logo projektu
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jest również przeniesienie działań projektowych w przestrzeń 
internetową. uczestnicy będą mieć możliwość prezentacji swoich 
prac w sieci na jednej z platform społecznościowych. W efekcie 
uczestnik projektu – odbiorca dzieła stanie się jego jakby współ-
autorem. Wypowiadając swoją prawdę za pomocą sztuki stanie się 
wrażliwszy i otwarty na prawdę drugich. Dzieła sztuki staną  
się bardziej oswojone i mniej odległe. Odbiorca stanie się artystą, 
przestanie mówić „ja” i „oni” a zacznie mówić „my”.

Muzea, które zwiedzimy podczas realizacji projektu:
1. Muzeum Archeologiczne w Krakowie – najstarsza archeolo-

giczna placówka w Polsce. Powołano ją jako Muzeum Starożytno-
ści w lutym 1850 r. Podstawą zbiorów są materiały pozyskane 
drogą badań archeologicznych. Pochodzą one z terenów wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej (ukraina, litwa, Białoruś) oraz 
przede wszystkim z terenu Małopolski, która stanowi główny ob-
szar zainteresowań Muzeum.

2. Pałac Biskupa Erazma Ciołka. W roku 2007 w Pałacu otwarte 
zostały dwie stałe galerie prezentujące kolekcje Muzeum Narodo-
wego w Krakowie. Na I piętrze znajduje się wystawa Sztuka Daw-
nej Polski XII–XVIII wiek, gdzie można oglądać dzieła polskiej 
sztuki średniowiecznej, renesansowej i barokowej. Na parterze 
umieszczona została wystawa Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczy-
pospolitej.

3. Galeria Sztuki Polskiej XIX w Sukiennicach. Znajdziemy tam 
dzieła malarstwa i rzeźby reprezentujące epoki i nurty najistotniej-
sze w sztuce polskiej XIX stulecia. W układzie wystawy zaakcen-
towana została twórczość wybitnych osobowości artystycznych 
tego czasu, np. Marcelego Bacciarelliego, Piotra Michałowskiego, 
Jana Matejki i Aleksandra Gierymskiego.

4. Muzeum Narodowe w Krakowie. Znajdują się tutaj trzy Gale-
rie stałe: Galeria „Broń i Barwa w Polsce”, Galeria Rzemiosła  
Artystycznego oraz Galeria Sztuki Polskiej XX wieku. Muzeum 
rocznie organizuje kilkadziesiąt wystaw czasowych. Aktywna dzia-
łalność naukowa zaowocowała przyznaniem w 2010 r. przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego statusu jednostki nauko-
wej, jako jedynemu muzeum w Polsce. Według prestiżowego  
brytyjskiego magazynu „Art Newspaper” Muzeum Narodowe 
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w Krakowie jest jedyną polską placówką, która znalazła się wśród 
najpopularniejszych muzeów świata.

5. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Rynek Podziemny – 
gromadzi obiekty z zakresu kultury materialnej, dziejów politycz-
nych i gospodarczych, sztuki oraz tradycji i zwyczajów mieszkań-
ców Krakowa od czasów najdawniejszych do dziś.

6. MOCAK. Program działającego od 1 lutego 2010 roku, Mu-
zeum Sztuki Współczesnej obejmuje prezentacje międzynarodowej 
sztuki najnowszej, edukacje oraz projekty badawcze i wydawni-
cze. Dwa najważniejsze cele, które stawia przed sobą MOCAK,  
to przedstawienie sztuki ostatnich 20 lat w kontekście powojennej 
awangardy i konceptualizmu oraz wyjaśnienie sensu tworzenia 
sztuki poprzez wskazywanie jej poznawczo-etycznych wartości 
i powiazań z codziennością.

W ramach umowy zawartej w 2013 r. pomiędzy Fundacją Ska-
wińskie Centrum Wolontariatu i Instytutem Kultury uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie „o organizacji praktyk zawodowych 
dla studentów” ogłoszony zostanie nabór na stanowisko: opiekun 
administracyjny projektu. Zaangażowane zostaną dwie osoby, wy-
łonione przez koordynatora projektu na podstawie indywidualnych 
rozmów. Podczas praktyk wolontariusze będą mieli szanse na prak-
tyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów. Poprzez 
organizacje projektu, składającego się z szeregu przedsięwzięć, 
studenci zdobędą umiejętności i kompetencje w dziedzinie zarzą-
dzania i działalności kierowniczej. Otrzymają szansę, by uzupełnić 
wiedzę teoretyczną oraz poprzez praktyczne działania udoskonalić 
to, czego nauczyli się na studiach. Będą mieli okazję zaobserwować 
oraz bezpośrednio wziąć udział w profesjonalnie tworzonym pro-
jekcie kulturalnym, tak jak ma to miejsce w prężnie działających 
organizacjach managementu. Pomoże im to w dalszym rozwoju 
i będzie bezcennym doświadczeniem w perspektywie późniejszej 
pracy w zawodzie.

Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przypadnie uczestnikom 
do gustu i skutecznie połączy przyjemne z pożytecznym. udział 
w projekcie jest bezpłatny. Zainteresowanych zapraszamy do sie-
dziby Towarzystwa Przyjaciół Skawiny i na stronę Skawińskiego 
Centrum Wolontariatu – www.scw-skawina.pl
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Daniel Wrzoszczyk

II EDYCJA ZABAWY „ODKRYWAJ SKARBY  
BlISKO KRAKOWA” 

W okresie od maja do września lokalna Grupa Działania 
(lGD) „Blisko Krakowa” organizuje II edycję zabawy  

pt. „Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa”. To propozycja spędzania 
czasu wolnego dla rodzin z dziećmi w sobotnie lub niedzielne po-
południa. Oferta skierowana jest do społeczności lokalnej, za-
mieszkującej obszar lGD (Gminy: Czernichów, Mogilany, Skawina, 
Świątniki Górne), ale również do turystów. udział w zabawie jest 
bezpłatny. 

W tym roku można będzie podjąć wyzwanie przejścia trasy peł-
nej skarbów, jednocześnie odwiedzając najciekawsze miejsca wokół 
Krakowa. Mapę trasy można odebrać w Biurze lGD, w urzędach 
Gmin i innych miejscach, o których informacja znajdzie się na stro-
nie internetowej www.skarby.bliskokrakowa.pl. Każdy, kto przej-
dzie całą trasę, odpowie na zadane tam pytania i wykona zadanie, 
otrzyma nagrodę! Poza trasą tradycyjnie odbędą się wydarzenia 
w formie warsztatowej i nie tylko. Będą spacery po urokliwych 
miejscowościach: Kamieniu, Jurczycach, Świątnikach Górnych. 
Będzie można potańczyć i pośpiewać z Zespołem Regionalnym 
„Mogilanie”, a także pojeździć na koniu. To tylko niektóre z przy-
gotowanych atrakcji. Warsztaty przeprowadzać będą organizacje 
działające w tych miejscach. 

Na skawińskie wydarzenie pt. „O czym szumią drzewa w ska-
wińskim parku” zaprosi Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Pod-
czas tych warsztatów uczestnicy zapoznani zostaną z legendami 

Organizacja zabawy jest współfinansowana ze środków unii Europejskiej w ramach 
Działania 431 Funkcjonowanie lokalnej Grupy Działania, objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013



skawińskimi, genezą Pałacyku „Sokół” oraz tradycyjnym strojem 
skawińskim.

W ramach zabawy lGD Blisko Krakowa zaprasza również na 
imprezy plenerowe w wymienionych gminach. Tam również czeka 
wiele ciekawostek w ramach odkrywania skarbów. Wśród nich: 
gry i zabawy historyczne dla dzieci i dorosłych, pokazy walk, 
fechtunku, nauka podstaw szermierki, pokazy i warsztaty wykony-
wania zbroi oraz wiele innych. Miejsca i terminy innych imprez 
lokalnych będą podawane na: www.skraby.bliskokrakowa.pl oraz 
www.facebook.com/bliskokrakowa. Będą również dodatkowe na-
grody dla tych ambitnych, którym uda się wziąć udział w co naj-
mniej trzech wydarzeniach i jednej imprezie plenerowej.
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Krystyna Droździewicz, Małgorzat Kopeć

CO SŁYCHAć W SSPM?

WIzYTA W hürTh

W dniach 8–10 listopada br. delegacja urzędu Miasta i Gminy 
w składzie: zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisław 
Żak, Asystent Burmistrza ds. Promocji, Sportu i Współpracy  
Tomasz Stawowy oraz przedstawiciele Skawińskiego Stowarzysze-
nia Partnerstwa Miast w składzie: Krystyna Droździewicz, Małgo-
rzata Kopeć, Joanna Chodor, Teresa Cebula, Sergiusz Romański 
i Sławomir Sroka gościli na zaproszenie naszego miasta partner-
skiego w Hürth. Okazją do uroczystego spotkania była 50 rocznica 
podpisania przez Hürth umowy partnerskiej z miastem w Kenii 
Kabarnet oraz 25 lat podpisania umowy z Argelèles-sur-Mer we 
Francji. Przedstawiciele wszystkich delegacji, z Polski, Francji, 
Kenii, Anglii, Turcji i Holandii mieli możliwość zapoznania się 

Pięciolecie współpracy pomiedzy Skawiną a Przemyślanami (fot. Tomasz Stawowy)
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podczas warsztatów i wykładów z problemami dotyczącymi całej 
unii Europejskiej – bezrobocia, ubóstwa, ale także z przygotowa-
niami do wyborów do Parlamentu Europejskiego, które przypadają 
na 2014 r. Mieliśmy okazję wysłuchać również niezwykle interesu-
jących wykładów na temat wolontariatu, historii Europy od zakoń-
czenia wojen światowych, aż po dzień dzisiejszy, znaczenia Trakta-
tu Elizejskiego, uczestniczyć w otwarciu Tygodnia Francuskiego 
oraz zwiedzić studio telewizyjne NOBEO. Trzydniowy pobyt 
w Hürth był okazją do spotkania wielu przyjaciół (w tym przyjaciół 
z Thetford – angielskiego miasta partnerskiego Skawiny), był to 
także moment na refleksję, w jakim kierunku zmierza uE i rozmów 
o kierunkach współpracy naszych miast w przyszłości.

JuBIlEuSZ PIęCIOlECIA WSPÓŁPRACY  
POMIęDZY SKAWINĄ A PRZEMYŚlANAMI

W dniach od 22 listopada do 26 listopada 2013 r. przebywała 
w Skawinie oficjalna delegacja z naszego miasta partnerskiego 
Przemyślany na ukrainie na czele z burmistrzem Aleksandrem Zo-
zuylą. Minęło bowiem 5 lat od podpisania umowy partnerskiej 
między naszymi miastami. Dzień 23 listopada postanowiliśmy spę-
dzić wspólnie z naszymi przyjaciółmi z ukrainy. W sobotę rano 
o godzinie 11.00 rozpoczęliśmy zwiedzanie Fabryki Oskara Schin-
dlera w Krakowie. Obejrzeliśmy wystawę „Kraków – czas okupacji 
1939–1945”. Po zwiedzeniu Muzeum wybraliśmy się na spacer po 
Krakowie. O godzinie 19.00 na Gubałówce odbyła się zabawa inte-
gracyjna „Andrzejki z Partnerstwem”. W spotkaniu uczestniczyli: 
zarząd, członkowie i sympatycy SSPM oraz przedstawiciele urzędu 
Miasta i Gminy Skawina oraz goście z miasta partnerskiego Prze-
myślany z Burmistrzem Przemyślan Aleksandrem Zozuylą na czele. 
Wszystkich gości powitała prezes SSPM Krystyna Droździewicz. 
Pani prezes wręczyła w imieniu Zarządu SSPM statuetkę i podzię-
kowanie za 5 lat współpracy Panu Burmistrzowi miasta partnerskie-
go Aleksandrowi Zozuyli oraz podziękowanie Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Skawina Adamowi Najderowi. Podziękowanie za rozwój 
współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami otrzymali również 
Zastępca Burmistrza Stanisław Żak oraz Ewa Malinowska i Ser-



— 44 —

giusz Romański. Goście z ukrainy oraz przybyli na zabawę  
andrzejkową członkowie i sympatycy SSPM oglądnęli prezentację 
multimedialną przedstawioną przez wiceprezes Małgorzatę Kopeć 
ukazującą współpracę Skawiny z Przemyślanami „Skawina – Prze-
myślany 5 lat współpracy” oraz wystawę zdjęć. Po oficjalnej części 
rozpoczęła się zabawa andrzejkowa. Wszyscy goście bawili się 
świetnie przy dźwiękach muzyki. We wtorek, 26 listopada br., 
w sali obrad skawińskiego Ratusza odbyła się kameralna uroczy-
stość podpisania listu intencyjnego wyrażającego wolę dalszej 
współpracy partnerskiej pomiędzy Skawiną a Przemyślanami na 
ukrainie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samo-
rządowych, członkowie Zarządu oraz członkowie SSPM. Spotkanie 
stanowiło element projektu realizowanego przez władze samorzą-
dowe Gminy Skawina w ramach obchodów 5-lecia współpracy 
pomiędzy miastami.

SPOTKANIE OPŁATKOWE CZŁONKÓW SSPM

Radosna i życzliwa atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowe-
mu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, które odbyło 
się 11 stycznia br. na plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Ska-
winie dzięki życzliwości ks. proboszcza Włodzimierza Łukowicza. 
Ks. Proboszcz w słowach skierowanych do obecnych podkreślił 
genezę współpracy partnerskiej i powiedział: „to tutaj wszystko 
się zaczęło i to tutaj nawiązały się pierwsze kontakty z miastem 
partnerskim Hürth”. To szczególne spotkanie było okazją do 
wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów 
Nowego Roku. W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych 
członków SSPM, wzięli udział również zaproszeni goście: Zastęp-
ca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, pan Paweł Kolasa, pro-
boszcz ks. kan. Włodzimierz Łukowicz, ks. prałat Marian Podgór-
ny, ks. Dawid Król, asystent burmistrza pani Magdalena Hankus, 
przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stani-
sław Grodecki oraz prezes Klubu „Seniorek” Maria Blus, będąca 
jednocześnie członkiem naszego stowarzyszenia. Prezes Stowarzy-
szenia Krystyna Droździewicz w swym okolicznościowym prze-
mówieniu złożyła wszystkim zebranym życzenia wszelkiej po-
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myślności w Nowym Roku 2014. W bożonarodzeniowy nastrój 
wprowadził wszystkich wspaniały występ kolęd w wykonaniu 
scholi dziecięcej „Magnificat” działającej przy parafii pw. Matki 
Bożej Królowej Polski w Rzozowie, która przybyła na spotkanie 
z opiekunem księdzem Dawidem Królem. ukonorowaniem uro-
czystości było dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojed-
nania, składanie sobie wzajemnie życzeń i wspólne śpiewanie ko-
lęd. Podczas uroczystości odczytano życzenia skierowane do 
wszystkich obecnych przez ks. Jana Cieślika, który niestety nie 
mógł uczestniczyć w uroczystości; brzmiały one: „Podnieś rączkę 
Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą… Błogosław też wszyst-
kim Ojczyznom zaprzyjaźnionych Miast Partnerskich. Z najlep-
szymi życzeniami Noworocznymi dla Skawińskiego Stowarzysze-
nia Partnerstwa Miast”. 

DARY DlA MAJDANu!

W lutym Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast włączyło 
się w akcję zbiórki darów dla protestujących na kijowskim Majda-
nie na ukrainie. W trakcie dyżuru pełnionego w dniu 28 stycznia 
br. w Biurze SSPM przez Halinę lech, Czesławę Kopeć, Krystynę 
Kutek oraz Arkadiusza Wrzoszczyka zbierano: ciepłe ubrania, koce, 
śpiwory, leki, materiały opatrunkowe oraz wiele niezbędnych rze-
czy dla marznących, chorujących i rannych protestujących na ukra-
inie. Poza darami darczyńcy przekazywali także pieniądze na łączną 
kwotę 670,00 zł, za którą zakupiono art. medyczne.

Na nasz apel odpowiedziało 25 członków SSPM oraz około 
10 sympatyków naszego stowarzyszenia, a także instytucje pra-
gnące pomóc protestującym na Majdanie, w tym Zespół Szkół 
Katolickich w Skawinie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Skawinie.

Zebrane i posegregowane rzeczy zostały przewiezione przez Ser-
giusza Romańskiego i Arkadiusza Wrzoszczyka do organizatorów 
akcji na terenie Krakowa, skąd ukraińscy studenci zabrali je do 
Kijowa. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za tak 
szybką reakcję, wsparcie akcji i przekazanie pomocy dla ukrainy. 
To bardzo budujące.
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Stanisław Grodecki

uROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO-HARCERSKIE  
W KRZęCINIE

W dniu 9 listopada 2012 roku na cmentarzu parafialnym w Ska-
winie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tabli-

cy upamiętniającej żołnierzy batalionu Armii Krajowej „Biedron-
ka”, którzy zostali aresztowani i zamordowani przez hitlerowców. 
Przebieg tej uroczystości został opisany w 77 numerze „Informato-
ra TPS”. Wśród uczestników tej uroczystości byli harcerze 7 Dru-
żyny Harcerskiej im. Armii Krajowej ze Szkoły Podstawowej 
w Krzęcinie. Wtedy też opiekunka krzęcińskich harcerzy – druhna 
Halina Jaskierna – przedstawiła pomysł nadania tej drużynie imie-
nia batalionu „Biedronka”. Przygotowania do nadania imienia trwa-
ły ponad rok. 

29 listopada z okazji drugiej rocznicy posadzenia „Dębów Pa-
mięci” gen. broni Stanisława Hallera i kpt. Feliksa Grabskiego 
(oficerów zamordowanych w Charkowie w 1940 r.), w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Krzęcinie miała miejsce uroczystość 
patriotyczno-harcerska.

 
Naród bez pamięci umiera i ginie, dlatego przed nami – dorosłymi, a zwłaszcza przed 
wychowawcami i nauczycielami, stoi ważne zadanie – przekazanie dzieciom i mło-
dzieży tych wartości, które były bliskie sercu wszystkim pokoleniom Polaków. 
Z wdzięcznością patrzymy na ofiarność Tych, co za Polskę, Wiarę i za Honor Narodu 
oddali swe życie. To im chcemy złożyć dziś hołd – 

tymi słowami Anna Kawaler, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedsz-
kolnego w Krzęcinie, powitała gości na tej uroczystości.

uroczystość rozpoczęła się złożeniem wiązanki przez harcerzy 
na placu szkolnym przed tablicami upamiętniającymi tych dwóch 
polskich oficerów – ofiar sowieckich zbrodni z 1940 r. Następnie 
Dyrektor powitała przybyłych gości a wśród nich między innymi ; 
Marcina Kuflowskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Ska-
winie, Pawła Kolasę – zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skawi-
na, profesor Marię Dzielską – pochodzącą z rodu Hallerów, Stani-
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sława Rościszewskiego – wnuka kpt. Feliksa Grabskiego z synami, 
Stanisława Grodeckiego – przewodniczącego Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny wraz z przedstawicielami TPS: Ewą Tarnopol-
ską, Czesławą Kopeć, Stanisławem Cinalem, rodziny członków 
Batalionu „Biedronki”: Waldemara Jańczaka, Bolesława Jamroza 
oraz Ewę Obtułowicz-Ożóg z mężem Andrzejem Ożogiem, brać 
harcerską: podharcmistrza ks. kanonika Zdzisława Budka – pro-
boszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krzę-
cinie, kapelana NZH „Czerwony Mak” w Skawinie, hm Halinę 
Jaskierną – zastępcę komendanta NZH „Czerwony Mak”, będącą 
jednocześnie prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, 
phm Witolda Grabca – kwatermistrza NZH „Czerwony Mak”, prze-
wodnik Beatę Kęskę – drużynową 13 DH „Spadochron” z Gaja, 
zastęp kobiecy nestorek, z druhną Emilią Sznajder oraz zastęp mę-
ski seniorów z druhem Zygmuntem Ryllem, Czesława Gąsiorow-
skiego – dyrektora Muzeum Regionalnego w Skawinie oraz dyrek-
torów szkół z Gminy Skawina.

Slubowanie harcerzy 7 DH im. batalionu „Biedronka” (fot. SP Krzęcin)



— 48 —

Opowieści o historii Polski, o zrywach powstańczych, zmaga-
niach wojennych i losie polskich żołnierzy na przestrzeni kilku 
wieków snuły przy ognisku druhny – hm Halina Jaskierna i Beata 
Nowalska – z harcerkami i harcerzami. Nie zabrakło w tych opo-
wieściach historii harcerstwa, roli harcerzy w czasie działań obron-
nych we wrześniu 1939 r. i w okresie II wojny światowej. Ponad 
ogniskiem unosiły się pieśni harcerskie i patriotyczne w wykonaniu 
solistki – druhny Weroniki Żak, harcerzy i chóru szkolnego. Wraz 
z harcerzami uczniowie i goście śledzili losy powstańców listopa-
dowych i styczniowych, mogli zobaczyć oczami wyobraźni wywo-
żenie ich po klęsce na daleką Syberię, ale też cieszyć się z odzyska-
nia niepodległości w 1918 roku i opłakiwać żołnierzy września 
1939 r., tragiczny los oficerów wywiezionych do obozów na terenie 
Związku Radzieckiego, miejsc zagłady, wśród których był Katyń 
i Charków. usłyszeli historię powstania Armii Krajowej i dowie-
dzieli się o losach Żołnierzy Wyklętych. Burzliwe były dzieje na-
szej Ojczyzny, zawsze jednak naród stawał w jej obronie. Historię 

Złożenie kwiatów przed tablicami upamiętniającymi gen. broni Stanisława Hallera  
i kpt. Feliksa Grabskiego



dzielnych żołnierzy z batalionu „Biedronka” w formie nowoczesnej 
gawędy harcerskiej, wraz z prezentacją multimedialna przedstawił 
Stanisław Grodecki. 

Wyposażeni w taką wiedzę o żołnierzach batalionu druhowie mo-
gli przystąpić do nadania miana drużynie nazwy: 7 Drużyna Har-
cerska imienia batalionu „Biedronka” – oddziału Armii Krajowej.

Nadanie imienia, a później złożenie przyrzeczenia harcerskiego, 
to wzruszające momenty w życiu harcerzy. Radości i wzruszenia 
nie ukrywali także świadkowie harcerzy składających ślubowanie 
m.in.: członkowie rodzin Hallerów i Grabskich, rodzin żołnierzy 
z batalionu „Biedronka”, harcerki i harcerze – seniorzy ze Skawiny, 
przedstawicielki Związku Sybiraków z Krakowa. Było to symbo-
liczne przekazanie „pałeczki sztafety” przez dorosłe pokolenie – 
młodym, uczniom, którzy od tego dnia zostali już na zawsze zwią-
zani z ideą harcerstwa. To oni teraz będą tworzyć historię…
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Stanisław Grodecki

GENERAŁ JÓZEF HAllER I JEGO BŁęKITNA ARMIA

pod takim tytułem Towarzystwo Pamięci Józefa Hallera i Haller-
czyków w Jurczycach zorganizowało gminny konkurs dla 

uczniów szkół podstawowych. Konkurs ten ma już wieloletnią tra-
dycję, a tegoroczna jego edycja nosiła już numer 16.

uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch etapach. Pierwszy 
stanowiła zespołowa praca pisemna – jednakowe pytania dla 
wszystkich, a w drugim etapie uczniowie odpowiadali na wyloso-
wane pytania.Chociaż tytuł konkursu sugeruje tylko związek z ge-
nerałem Józefem Hallerem, to zakres pytań był o wiele szerszy. 
Były pytania dotyczące również generała Stanisława Hallera oraz 
całego rodu Hallerów i jego historii. Dotyczyły ich służby wojsko-
wej, walki o wolność Polski, działalności społecznej i politycznej 
a także dokonań całego rodu. uczestnicy konkursu musieli włożyć 
wiele pracy i poświęcić wiele czasu na przygotowanie się do nie-

Jury: Marian Strzeboński, Stanisław Grodecki, leszek Krupnik (fot. T. Szczygłowska)



go. Po rozstrzygnięciu wszystkich konkurencji okazało się, że 
zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Jaśkowicach. Dwa drugie miejsca przyznano dla 
drużyny SP Krzęcin i reprezentacji Jurczyc (drużyna z Jurczyc na 
co dzień to uczniowie SP w Radziszowie). Trzecie miejsce zdo-
byli uczniowie SP z Rzozowa, a kolejne SP Radziszów i SP nr 1 
w Skawinie.

Po zakończeniu konkursu i wręczeniu cennych nagród wszyscy 
mieli możliwość zapoznania się z dworem Hallerów oraz Izbą Pa-
mięci, prowadzoną przez Towarzystwo Pamięci Józefa Hallera 
i Hallerczyków.

uczestnicy konkursu (fot. T. Szczygłowska)
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Maria Dzielska

CEZARY EMIl HAllER –  
KARTA Z HISTORII RODu HAllERÓW (CZ. 2)

Cezary Emil, który po osiedleniu się w zaborze rosyjskim stał się 
czynnym członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie 

Polskim, zakładał też w dobrach mianocickich sady, otaczał opieką 
lasy, w tym bukowe, z których stworzył coś w rodzaju rezerwatu. 
Rozbudował browar warzący szeroko rozpoznawalne piwo o bar-
dzo dobrym smaku; jak zaznaczają autorzy niedawno opracowa-
nych Dziejów Mianocic, miało smak i kolor piwa bawarskiego1  
Pałac otoczony ogrodami i pięknym parkiem (6 drzew to obecnie 
pomniki przyrody) stał się za czasów Julii i Cezarego Emila cen-
trum polskości i aktywności charytatywnej. Julia założyła ochronkę 
dla dzieci i szpital dla pracowników majątku aby – jak czytamy we 
wspomnieniach Cezarego Emila – „nikt z pracujących nie chorował 
w niewygodzie i miał czyste łóżko i opiekę”. W tym celu sprowa-
dził Cezary Emil ss. felicjanki z Krakowa, które prowadziły szpita-
lik i ochronkę. uczono dzieci pracowników historii i języka pol-
skiego oraz katechizmu, a starsze dziewczęta szycia i kroju. Julia 
i Cezary Emil w poczuciu obowiązku rodzinnego byli również ofia-
rodawcami środków pieniężnych na budowę, a następnie na bieżące 
potrzeby Domu ubogich Fundacji ludwika i Anny Helclów, gdy 
został otwarty w 1890 r. Łożyli też fundusze na Dom Biednych 
Sierot przy ul. Smoleńsk i na inne krakowskie instytucje dobro-
czynne. 

Przebywając często w Krakowie, ze względu na prace renowacyj-
ne w Hotelu Saskim, utrzymywał stałe kontakty z konserwatywnymi 
działaczami niepodległościowymi skupionymi wokół Galicyjskiego 
Towarzystwa Gospodarczego i redakcji dziennika „Czas”, który był 
również organem opozycji przeciwko margrabiemu Aleksandrowi 
Wielopolskiemu i jego polityce w Królestwie Kongresowym. Kon-

1 S. Madejska-Tkaczyk, l. Madejski, Dzieje Mianocic, „Gazeta Miechowska” 2005, 
nr 139, 140, 145, 146.
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serwatyści, z którymi Cezary Emil był związany, a więc tzw. „Biali” 
czy „Stańczycy”, rozważali przygotowanie powstania, ale dobrze 
przemyślanego i wywołanego w stosownej chwili. Przewidywali jego 
wybuch na wiosnę. Ale, jak wiemy, wybuch powstania przyspieszyła 
„branka” zarządzona przez margrabiego Wielopolskiego w nocy z 14 
na 15 stycznia 1863 r. Dlatego w lutym, po klęsce oddziałów  
płk. Apolinarego Kurowskiego pod Miechowem i pacyfikacji Mie-
chowa przez Moskali (17 luty), wywiózł Cezary Emil żonę z dziećmi 
do Krakowa (małżeństwo doczekało się pięciorga dzieci, ale w tym 
roku już nie żyli Stanisław, Maria i Jan; pozostali ciężko chory neu-
rologicznie Kazimierz (ur. 1851 r.), i Józef (ur. w 1852 r.)). Cezary 
Emil pozostał do połowy marca w Mianocicach, nie mając wyraźne-
go zamiaru włączenia się w powstanie. Ale posłał dwie siostry feli-
cjanki, ze swojej ochronki, do opieki nad rannymi po rzezi miechow-
skiej i wspomagał darami funkcjonujący tam szpital. W tym czasie 
kilkakrotnie spotykał się z gen. Marianem langiewiczem, gdy ten po 
zwycięskich bitwach pod Staszowem w Górach Świętokrzyskich, 
idąc spod Małogoszczy (klęska 24 lutego) zatrzymał się w okolicach 
Miechowa i Skały, ażeby zreorganizować i uzupełnić swoją armię 
powstańcami zgrupowanymi w obozach w Goszczy (koło Kocmyrzo-
wa) i Sosnówce (koło Nowej Słupi). 10 marca 1863 r. langiewicz 
został dyktatorem powstania, a szefem jego sztabu pułkownik Wła-
dysław Bentkowski, znajomy Cezarego Emila. Po raz kolejny spotkał 
się Cezary Emil z langiewiczem, gdy ten wyruszył z Goszczy przez 
Marchocice i Śladów, na czele połączonych oddziałów, do lasów 
w rejonie Książa Wielkiego i zatrzymał się w Antolce (położonej 
między Mianocicami i Miechowem). Cezary Emil dostarczył wtedy 
dla nich duże ilości żywności i furażu oraz odbył długa debatę z Dyk-
tatorem i szefem sztabu. Jednakże nie zachował dobrej opinii w swo-
ich wspomnieniach – tak o szefie sztabu, jak i pozostałych dowód-
cach. Pisał o ich słabej orientacji w sytuacji politycznej i wojskowej, 
o nieznajomości dyslokacji wojsk rosyjskich oraz o nierozpoznaniu 
terenu. Twierdził, że charakteryzowali się bezradnością. Cezary Emil 
przestrzegał Dyktatora przed pewnym agentem Funkensztejnem, któ-
ry przywoził wiadomości o ruchach wojsk rosyjskich do sztabu lan-
giewicza i był darzony zaufaniem przez Dyktatora. W rzeczy samej 
okazał się on później szpiegiem opłacanym przez Rosjan. Po ataku 
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Moskali na Giebułtów koło Miechowa, którego właścicielami byli 
Władysław i Anna z Helclów Bielscy (14/15 marca 1863 r.) i zbrod-
niach tam dokonanych, Cezary Emil udał się do Krakowa, gdzie po 
pewnym okresie wahań wszedł do Komitetu Obywatelskiego Galicji, 
w którym Rząd Narodowy reprezentowali komisarze Seweryn Elża-
nowski i Józef Grabowski. Należeli już do Komitetu inni jego znajo-
mi, umiarkowani działacze niepodległościowi: prof. hr Stanisław Tar-
nowski (przywódca „Stańczyków”), leon Chrzanowski (poseł do 
Sejmu Krajowego Galicji i Rady Państwa), Anastazy Benoe (właści-
ciel Niegowici), hr Józef Baum (poseł do Sejmu Krajowego Galicji 
i Rady Państwa), Karol Rogawski (powstaniec krakowski; poseł do 

Cezary Emil Haller z wnuczkami Celiną i Marią
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Sejmu Krajowego Galicji), leon Skorupka (poseł do Sejmu Krajo-
wego Galicji), Izydor Dymidowicz (sędzia krakowski). Komitet za-
opatrywał w broń oddziały powstańcze i wyprawiał je do Kongre-
sówki. Wierząc w obiecaną przez Francję i Anglię interwencję zbroj-
ną przeciwko Rosji, objął Cezary Emil w Komitecie niezwykle od-
powiedzialne stanowisko naczelnika Wydziału Skarbowego, poz- 
bawionego źródeł stałego dochodu, podczas gdy na cele powstania 
potrzebne były ogromne sumy. Rozpisana więc została pożyczka na-
rodowa, którą poparło wielu ziemian, obywateli Krakowa i okolic, 
ale wpłaciło pieniądze niewielu jak ks. Władysław Sanguszko czy  
ks. Alfred Potocki. Tak więc żeby podołać obowiązkom Cezary Emil 

Dwór w Mianocicach – strona północna
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musiał wykładać własną gotówkę, a nawet obciążył hipotekę swojego 
majątku, zaciągając pożyczki (m.in. u bankiera Wincentego Kirchma-
jera 20 tys. reńskich dla Komitetu Galicji Wschodniej we lwowie). 
Co więcej, w Hotelu Saskim odstąpił salę balową na szpital dla ran-
nych powstańców. Jednakże w wyniku rewizji w mieszkaniu Izydora 
Dymidowicza znaleziono tekę komisarza Elżanowskiego z protoko-
łami z posiedzeń Komitetu i spisem jego członków. Po kilku dniach 
władze aresztowały Cezarego Emila, któremu ponadto zarekwirowa-
no 18 tys. rubli, które otrzymał od Elżanowskiego aby zwrócić dług 
Kirchmajerowi. Stało się to w momencie, gdy właśnie miał zamiar 
zrezygnować z prac w Komitecie (zresztą potem władze austriackie 
oddały mu te pieniądze). Wraz z nim uwięziono Stanisława Tarnow-
skiego, Józefa Bauma i Anastazego Benoe. leona Chrzanowskiego 
już wtedy nie było w Komitecie, a Karol Rogawski zdążył wyjechać 
do Wiednia. 

O tym jakie panowały patriotyczne nasrtoje w domu Cezarego 
i Julii świadczy list napisany przez dziesięcioletniego syna Józia 
12 kwietnia 1863 r. z życzeniami dla Matki: 

W dzień imienin życzę Mamie aby Mama była zdrowa, aby Mama była ciągle przy 
nas aż do śmierci, aby Mama doczekała się Króla Polskiego na tronie, aby Mama żyła 
na chwałę Bożą i nas widziała żyjących w bojaźni i łasce Bożej, a na chwałę Pana 
Boga i pociechę Mamy i Taty. Życzę Mamie toż samo długiego życia, aby się Mama 
doczekała tego roku, w którym będziemy mogli iść do wojska polskiego, a nie do 
austriackiego lub rosyjskiego. Życzę Mamie aby Mama tako dobrze spała jak ja i nie 
budziła się przed siódmą godziną z rana, aby Mama doczekała się tego, aby chłopi 
nie pili wódki.

A tymczasem Cezary Emil, najpierw zatrzymany w areszcie 
w Krakowie, został przewieziony do lwowa w początkach 1864 r. 
i poddany wnikliwemu śledztwu prowadzonemu przez radcę sądo-
wego Józefa Kuczyńskiego, który był dobrze poinformowany 
o działalności władz powstańczych. Dwunastoletni Józio znów pisał 
do Matki:

Droga Mamo, Niech się Mama nie smuci, że Tatę aresztowali, bo Tata nic sobie 
z tego nie robi, a nam będzie wolno odwiedzać Tatę i jeść posyłamy Tacie; rewizja 
u Taty nie była ścisła i nic nie znaleziono, ale aresztowano Tatę z rozkazu, który 
przyszedł ze lwowa, co nas bardzo dziwi. Całuję rączki Mamy.
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W rzeczywistości „Tata” bardzo ciężko przeżył śledztwo, rozcho-
rował się w więzieniu i załamała go również przerażająca, własna 
ruina materialna. Rzeczywiście, trzeba dodać, że w listach po po-
wstaniu styczniowym Cezary Emil nieustannie skarży się na długi 
i trudności finansowe, z jakimi musieli z żoną się borykać. Wbrew 
pozorom radca Kuczyński podobno chciał oskarżonych nawet unie-
winnić, ale został skrytobójczo zamordowany. Tak więc wyrokiem 
sądu wojennego Baum i Benoe zostali uwolnieni, natomiast Cezary 
Emil został skazany na 8 lat ciężkiego więzienia, w twierdzy 
w Ołomuńcu na Morawach, razem ze Stanisławem Tarnowskim, 
skazanym na 12 lat za zorganizowanie oddziału powstańczego pod 
dowództwem Zygmunta Jordana, i innymi działaczami Komitetu 
Galicji Zachodniej i Wschodniej oskarżonymi także o zbrodnię 
stanu, a dokładnie, jak głosiła sentencja wyroku: „o naruszanie 
spokoju publicznego przez wspieranie powstania polskiego”. Na 
początku, wspominał Cezary Emil, byli w Ołomuńcu traktowani jak 
zwykli zbrodniarze, złagodzenia tego trybu doczekali się dopiero po 
interwencji Mikołaja Zyblikiewicza (w tym czasie posła do Sejmu 
Krajowego Galicji) u ministra Antona von Schmerlinga, cesarskie-
go sekretarza stanu. Więźniom zdjęto kajdany, otrzymali papier 
i pióra, mogli pisać, czytać, chodzić na spacery, grali w pikieta, 
a Cezary Emil zdołał dokończyć swego dzieła translatorskiego 
i przetłumaczył III tom Die Landwirtschaftliche Tierproduction 
A. Weckherlina. Chwalił się w listach do żony, że wyhaftował na-
wet poduszkę na ołtarz! Cały czas myślami był w Mianocicach, 
którymi zarządzał w jego imieniu (i zgodnie z listownymi wska-
zówkami) małoletni syn Kazimierz. Po roku twierdzy Cezary Emil 
i Stanisław Tarnowski zostali ułaskawieni przez cesarza, a na prze-
łomie września i października 1865 r. byli już w Krakowie. Obcią-
żeni zostali jednak kosztami procesu i utrzymania w więzieniu.

Ponieważ Cezary Emil otrzymał czasowy zakaz przekraczania 
granicy zaboru austriackiego, nie mogąc powrócić do Mianocic 
pozostał wraz z rodziną w Krakowie. Tutaj stał się opiekunem 
i współpracownikiem swojego szwagra, profesora prawa Antoniego 
Zygmunta Helcla, który chociaż ciężko chory, nie przerywał pracy 
nad swoim wielkim dziełem historyczno-prawnym Starodawne 
Prawa Polskiego Pomniki, ale potrzebował w niej pomocy. Cezary 
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Emil pomagał mu w zbieraniu źródeł i opracowywaniu do nich 
komentarzy. W 1867 r. przyszła na świat córka Cezarego i Julii – 
Elżbieta, która była wielką radością i nadzieją rodziców. Ale i ją 
zabrała po dwóch latach szkarlatyna i zapalenie nerek. Działo się to 
już we lwowie, ponieważ w 1869 r. Cezary Emil przyjął mandat 
do Sejmu Krajowego Galicji, stał się również członkiem Wydziału 
Krajowego tegoż Sejmu i przeniósł się z rodziną do lwowa. Mar-
szałek krajowy ks. leon Sapieha przeznaczył mu Departament 
Szpitalnictwa i Cezary Emil położył duże zasługi kierując tym De-
partamentem. Wprowadził inspektorów szpitalnych, zainicjował 
budowę zakładu dla umysłowo chorych w Kulparkowie, założył 
przytułek dla małych dzieci we lwowie, oszczędnie gospodarował 
funduszami szpitalnictwa etc. W 1874 r. wystąpił z Departamentu 
Szpitalnictwa wskutek konfliktów z władzami i różnymi urzędnika-
mi, którzy obrzucali go fałszywymi oskarżeniami i zarzutami, sami 
ciągnąc korzyści ze szpitali, i powrócił wraz z rodziną na stałe do 
Mianocic. Nie zrezygnował jednak ze służby publicznej i pełnił 
jeszcze funkcję posła do parlamentu wiedeńskiego w latach 1876–
–1877. Następnie zrezygnował z tego mandatu na rzecz brata Wła-
dysława, właściciela Polanki. Był ponadto jednym z założycieli 
Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych ubezpieczeń (tzw. Flo-
rianki), powstałego w 1874 r. na gruncie pierwszego polskiego za-
kładu ubezpieczeniowego czyli Towarzystwa ubezpieczeń od Ognia 
„Florianka” (1860). W Przeglądzie Polskim, organie konserwaty-
stów galicyjskich, prowadził swój stały felieton poświęcony krajo-
wym sprawom ekonomicznym. Tutaj też ogłosił wspomnienia po-
święcone szwagrowi Antoniemu Zygmuntowi Helclowi.

Po śmierci dwudziestokilkuletniego Kazimierza (1875 r.) jedyny 
pozostały przy życiu syn Józef (1853–1923) poślubił 25 listopada 
1879 r. w Warszawie, w kościele ss. Wizytek Celinę Borzęcką (1857–
–1914), której matka Celina z Chludzińskich Borzęcka (1833–1913) 
po śmierci męża Józefa Borzęckiego założyła wraz z młodszą córką 
Jadwigą Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Je-
zusa Chrystusa, formalnie zatwierdzone przez Kościół 6 stycznia 
1891 r., podczas gdy wspólnota istniała już w Rzymie od 1882 r. 
uroczystość beatyfikacji Matki Celiny Borzęckiej odbyła się w Rzy-
mie w bazylice św. Jana na lateranie 27 października 2007 r.
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Późne lata życia przyniosły Cezaremu Emilowi więcej smutków 
i goryczy niż satysfakcji. Doświadczenia więzienne odbiły swoje 
piętno na jego zdrowiu fizycznym i psychicznym. Do tego dołą-
czyły się tragiczne straty osobiste (przedwcześnie zmarłe dzieci, 
zmarli trzej bracia, siostra i synowa) i nieudane przygody z polity-
ką galicyjską. W 1881 r. przeżył pożar dworu w Mianocicach, 
a w 1892 – kwitnącego browaru. 20 sierpnia 1893 r. zmarła 
w Mianocicach na meningitis Julia, która została pochowana 
w wystawionym przez Cezarego Emila grobowcu rodzinnym – 
mauzoleum na cmentarzu w Książu Wielkim. Cezary Emil przeżył 
żonę o 22 lata. W 80. roku życia przeszedł ciężką operację, po-
nadto złamał nogę, ale wszystko przetrzymał, bo od sił fizycznych 
dziwniejsza była siła duszy z jaką znosił choroby, smutki i nie-
szczęścia. Osiągnął wiek 93 lat i na pewno wielką radością jego 
starości były nie tylko wnuki, ale i prawnuki, a więc dzieci jego 
wnuczki Celiny, która poślubiła administratora dóbr mianocickich 
Witolda Morawskiego. Jak wspominała druga wnuczka Cezare-
go – Emila Maria z Hallerów Oskierka – zwracał on i w starości 
uwagę swoją niezwykle ciekawą fizjonomią i pałającymi czarny-
mi, pełnymi doświadczenia i mądrości oczami. Sam Julian Fałat, 
wielki artysta malarz i dyrektor Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięk-
nych, prosił go, aby zechciał mu pozować do portretu. 

Cezary Emil zmarł 9 lipca 1915 r. w Mianocicach. Na tablicy 
nagrobnej wystawionej przez syna Józefa w mauzoleum Hallerów 
w Książu Wielkim czytamy: 

Cezary Hallenburg Haller ur 11 Kwietnia 1822 r. w Krakowie Zm 9 lipca 1915 r.  
w Mianocicach. Całe życie poświęcił wiernej służbie Bogu i Ojczyźnie. Oby przykład 
jego przyświecał potomnym. 

Dopiero po pogrzebie znalazła rodzina krótki list-testament Ce-
zarego, ze wzruszającą prośbą o skromny pochówek. Cezary Emil 
pisał: 

Dzieci moje najdroższe, Wobec straszliwych klęsk, jakie kraj nasz dotykają, proszę 
Was i zaklinam żebyście mnie pochowały w sposób jak najskromniejszy, bez żadnej 
wystawy, mianowicie trumnę sosnową niech zrobi stolarz Księżki. Ciało przewieźcie, 
bez spraszania dalszych sąsiadów, rano do Kościoła, a po odprawieniu dwóch mszy 
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św. na cmentarz. Mowy niech żadnej nie będzie. Gdy nastaną czasy spokojniejsze 
i okoliczności pozwolą może być odprawione skromne nabożeństwo solemne.

Wśród wielu listów kondolencyjnych nadszedł również z Wied-
nia, na ręce wnuczki Celiny Morawskiej, list od bratanka Józefa 
Hallera, przyszłego „błękitnego generała” (wówczas pułkownika) 
i jego żony Aleksandry, napisany jej ręką z powodu ciężkiej niemo-
cy Józefa po wypadku samochodowym pod Częstochową w maju 
1915 r. Aleksandra Hallerowa pisała: 

Kochana Celinko,
Szczery żal nas ogarnia po śmierci Stryja. Wprost nie można sobie wyobrazić, że nie 
stanie już tego cichego, łagodnego staruszka, i że rodzina straciła swego kochanego 
Dziadka i Stryja, który każdego tak rozumiał, i dla każdego miał kącik swoim sercu! 
Dla Was droga Celinko strata tym cięższa, żeście stale z nim żyli i przebywali – ro-
zumiemy to i współczujemy z Wami serdecznie. Piszę w swoim i Józia imieniu, 
któremu pisać ciężko w pozycji leżącej i będziecie go mieli za wytłumaczonego. On 
strasznie żałuje, że tak dawno Stryja nie widział, a myślał zajechać do Was będąc 
w Królestwie – Bóg zrządził inaczej – i teraz biedak ciężko pokutuje za jazdę do 
Królestwa; był w Piotrkowie, jechał ku I Brygadzie i w drodze utknął! Kuracja 
w Częstochowie okazała się fatalna. Teraz dopiero w 3 miesiącu cierpień i udręki 
znalazł się w dobrych rękach tutejszych lekarzy – lecz niestety strup się przyplątał – 
musi leżeć bez ruchu, sił brak, serce osłabione. Westchnijcie za jego zdrowie, bo 
tylko w mocy Bożej by polepszenie nastąpiło prędzej niż wiedza lekarzy obiecać 
może. 
Ściskamy Was wszystkich serdecznie, 
Józiowie Hallerowie

A w obszernym wspomnieniu zamieszczonym w dwóch nume-
rach krakowskiego „Czasu”2 Stanisław Tarnowski pisał o Cezarym 
Emilu Hallerze tymi słowami:

Zeszedł ze świata człowiek, o którym ludzie wiedzieli nie dosyć, a wart był, żeby 
o nim wiedzieli, żeby go znali. Przeżył 93 lat, a przeżył je szlachetnie, godnie, poży-
tecznie. Miał rozum, miał zdolność do pracy i skuteczność pracy, miał sumienie 
najczystsze, serce najlepsze, miłość ojczyzny gorącą i zawsze czynną, miał stałość 
przekonań i zasad, miał dla przeciwnych wyrozumiałość i względność, a we wszyst-
kim, co mówił i robił – nie było nigdy cienia myśli o sobie! Przez całe swe długie 
życie „przeszedł dobrze czyniąc”.

2 „Czas” 1915, nr 432, s. 434.
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Stanisław Cinal

FRANEK CZOPEK „Z BuDKI”1

Franciszek Czopek (1882– 
–1945) to rodowity korab-

nianin, od urodzenia kolejarz. 
Miał dwa lata, kiedy przez Skawi-
nę przeprowadzono linię kolejo-
wą. Widok pędzącego z hukiem 
po torach pociągu zupełnie go 
zniewalał. Można pomyśleć, że 
już wtedy czuł, iż jego miejsce 
jest na kolei. Później realizował 
tę pasję ciężką pracą, aż do 
funkcji dróżnika, pełniącego sta-
łą służbę w budce nr 39 w Ko-
rabnikach, obecnie wyburzonej. 
Jego przydomek „z budki” od-
różniał go od Franka Czopka 
„z Piasków” – przysiółka Korabnik. Założona przez niego w ubie-
głym stuleciu rodzina była ewenementem w naszej wspólnocie pa-
rafialnej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. 
Rodzina liczyła łącznie dziewięć córek i siedmiu synów. Po latach 
składała się z 66 członków, w tym 36 wnuków. 

Jej początkiem w 1907 r. był ślub Franka z wdową ludwiką 
Guzik z liskiewiczów, matką trojga dzieci: czteroletniej Anielci, 
trzyletniego Stasia i dwuletniej Marysi. Wcześniej przed sześcioma 
laty ludka liskiewiczówna była jego jedyną miłością. Pretendował 
nawet do jej ręki, ale przegrał z Antonim Guzikiem. Wtedy ludka 
ciągle powtarzała: „nie dość, że niski, to jeszcze o dwa lata młod-
szy”. Dopiero po nagłej śmierci męża – Antoniego Guzika – zmie-
niła sposób myślenia o Franku. ukrytym skarbem jego charakteru 

1 Autor serdecznie dziękuje p. Marii Styrylskiej za udzielenie wszechstronnej pomo-
cy merytorycznej podczas prac nad niniejszym artykułem. 

Franciszek Czopek (1882–1945)
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były skłonności opiekuńcze, na których można było polegać, a po-
łączone z wiernością i zaufaniem stworzyły poczucie bezpieczeń-
stwa. Nic więc dziwnego, że kiedy Franek zaproponował jej zawar-
cie małżeństwa, z radością przyjęła propozycję. Wzajemnie zauro-
czeni rozpoczęli szczęśliwe wspólne życie. Rok po ślubie – 
w 1908 r. – przyszedł na świat ich pierwszy syn Zygmunt, a później 
córki: Irena – w 1909 r. i ludwika – w 1911 r., oraz syn Józef – 
w 1913 r. Franek miał już za sobą kawał ciężkiej roboty na kolei. 
Naprawa torowiska pochłaniała go całkowicie. Z biegiem czasu za 
rzetelnie i po nowatorsku prowadzony remont torowiska awansował 
do zespołu nadzoru technicznego. Była to praca okresowa, dużo 
lżejsza, ale wymagająca drobiazgowej dokładności. Stałym zaję-
ciem była służba obejmująca nadzór torowiska i bezpieczeństwa 
polnych dróg w Korabnikach na przejazdach kolejowych. Kolej 
w tych czasach była w grupie najlepszych płatników, dlatego połą-
czone zarobki Franciszka nie tylko pokrywały rodzinne wydatki, ale 
również umożliwiły gromadzenie oszczędności na budowę domu. 
Czopkowie zamieszkiwali wówczas strażnicę kolejową nr 39. 

Niestety, po ośmiu latach pełnych radości, pozbawionych jakich-
kolwiek konfliktów, rodzina znalazła się w ogromnej rozpaczy. 
W 1915 r. po krótkiej chorobie zmarła ukochana żona, matka sied-
miorga dzieci. Ojciec, obciążony wzmożoną służbą na kolei w cza-
sie trwania I wojny światowej, niewiele mógł w domu pomóc. 

Maszerują żołnierze ck armii. W tle budynek dworca głównego w Skawinie, 1914 r.
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Opiekę nad rodzeństwem przejęła najstarsza córka, dwunastoletnia 
Anielcia. Dopiero w 1918 r., trzy lata po śmierci matki, sytuacja 
rodzinna znacznie się poprawiła, kiedy Maria Kowalska, 16 lat 
młodsza od Franciszka, zdecydowała się go poślubić. Z tego mał-
żeństwa w latach 1919–1933 urodziło się dziewięcioro dzieci 
o imionach: Stasia, Antonina, Anna, Marcin, Piotr, Maria, Franek, 
Jan i Teresa. 

W 1938 r., w przeddzień Bożego Narodzenia, na uroczystą wie-
czerzę w dopiero co postawionym domu, dziś przy ul. Korabnickiej 
122, stawiła się cała rodzina. Przy wigilijnych stołach, zastawio-
nych trzydziestoma siedmioma talerzami (z jednym wolnym dla 
przybysza), modlitwę rozpoczęli Franciszek z żoną Marią w sposób 
sobie właściwy. Stojąca pośrodku między nimi najmłodsza córka – 
pięcioletnia Terenia – po swojemu przytulała się do ojca, liczącego 
wówczas 56 lat. Była jego ulubienicą, zresztą jak całe wcześniejsze 
potomstwo. Franciszek był ojcem pozbawionym jakiegokolwiek 
dystansu wobec przyjścia na świat kolejnego dziecka. Każde nowe 
życie było dla niego darem, dlatego z godnością je przyjmował 
i dbał o dobre wychowanie. W rodzinie panował duch miłości, 
a dzieci czuły się w niej bezpiecznie. Najstarsze były już „na swo-
im”. Na wigilijną wieczerzę przybywały już z własnymi rodzinami. 
Aniela z mężem Władysławem Czopkiem (zbieżność nazwisk) 
i z synami: Staszkiem, Władkiem i Jankiem, oraz z córką Marysią. 

Zniszczony most na Skawince (fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego)
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Na wigilię przybyli z własnego wybudowanego na Szwabach domu. 
Ich trzynastoletni syn Staszek w czasie modlitwy wigilijnej nie 
mógł ścierpieć dziecinnego zachowania u boku dziadka Teresy – 
ciotki. Siostra Anieli, Maria Butyn, przybyła z mężem i synami: 
Witoldem, Adamem i Staszkiem z niewykończonego, ale już za-
mieszkałego domu na pograniczu Piasków z Bełkami, dziś na 
ul. Łanowej 51 w Korabnikach. Jedyny rodzony brat Anieli i Marii 
Staszek Guzik na wigilię przyjechał z żoną i trójką synów aż z Wo-
łynia, gdzie się osiedlił po zakończonej wojnie z bolszewikami 
w 1921 r. Był żołnierzem ochotnikiem. Później, w lutym 1940 r., 
Sowieci całą rodzinę deportowali na Wschód, z którego do Korab-
nik po zakończonej wojnie powrócił tylko Stanisław, żołnierz 
II Korpusu gen. Andersa. 

Przeciwległe miejsca przy stołach zajęły rodziny z pierwszego 
małżeństwa Franka. Synowie: Zygmunt z żoną Zofią i kilkumie-
sięczną córeczką Czesławą, oraz Józef z żoną Apolonią, córki: Irena 
Paluchowska z mężem Stanisławem i córką Ireną. ludwika Nazim 
z mężem Józefem i synem Adamem. uroczystą wieczerzę przy 
wigilijnych stołach zamykało rodzeństwo z drugiego małżeństwa 
Franka. Córki: Stasia, Tosia, Ania i Marysia modliły się razem 

Pracownicy kolei przed dworcem w Skawiniem, 1920 r. (fot. ze zbiorów M. Tarnopol-
skiego)
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z braćmi: Marcinem, Piotrkiem, Frankiem i Jankiem. Była to jedy-
na w swoim rodzaju wigilia, której powtórki z tak licznie zgroma-
dzoną rodziną już później nie będzie. 

23 stycznia 1945 r. był ostatnim dniem niemieckiej okupacji 
w Korabnikach. Już w samo południe w kierunku Sidziny grupa 
Sowietów przekroczyła torowisko obok budki nr 39. Nie był to 
rutynowy zwiad. Byli to zwyczajni czerwonoarmiści. Do Korabnik 
szli na chybił trafił, plądrując po drodze domy, przeważnie rozglą-
dając się za jedzeniem, pozostawionym przez ukryte w piwnicach 
rodziny. Na łąkach upusty ostrzelani zostali przez Niemców ukry-
tych w wyżłobieniach strumyka Rzepnik. Oślepiające słońce odbite 
w tafli białego śniegu uniemożliwiało jakąkolwiek obronę, ratowali 
się ucieczką w bezpieczne miejsce za skarpą torowiska. Tu zajęli 
stanowiska obronne. Tymczasem Niemcy po podpaleniu zagrody 
Styrylskich na Bełkach (często używany sposób wyznaczania gra-
nicy frontu przez Niemców) miejsce ataku opuścili. Jeden z Rosjan, 
tych ostrzelanych na łąkach, korzystając z ciszy, jaka zapanowała 
po niemieckim ataku, przyszedł do rodziny Czopków. Maria Styryl-
ska, dziś 86-letnia córka Franciszka, wspomina:

Rodzina Franciszka Czopka rozpisana w jednym pokoleniu



Pośród nas ukrywających się w podpiwniczeniach strażnicy, ciekawość zobaczenia 
żołnierza sowieckiego rywalizowała z radosną wieścią końca okupacji niemieckiej 
Z przewieszoną na piersiach pepeszą sołdat usiadł przy oknie, aby mieć na oku po-
zostawionych na stokach wału swoich towarzyszy. Robił wrażenie bardzo młodego 
żołnierza i jakby usiłował rozładować trzymany w rękach karabin – może niemiecki. 
W pewnej chwili karabin wystrzelił. Stałam w tym czasie przy ojcu, pochylonym nad 
otwartą szufladą kredensu, kiedy padł strzał, po którym tato z przestrzeloną skronią 
runął na podłogę w kałużę krwi. Te kilka ostatnich chwil ojca głęboko wryły się 
w moją pamięć. 

Franciszek Czopek odszedł do Pana 23 stycznia 1945 r. w wieku 
63 lat. uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej parafii  
św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie 28 stycznia przy licznie 
zgromadzonych Korabnikach.

P.S. Serdecznie dziękuję Marii Styrylskiej za odszukanie i genealo-
giczne opisanie swojej rodziny, które w całości wykorzystałem 
w artykule. Wielka szkoda, że ta żmudna praca zakończona nieomal 
w dniu wydania książki Jadwigi Pierzchały „Korabniki – zarys 
dziejów” nie wzbogaciła ją o historię rodziny Czopków w VI roz-
dziale poświęconym mieszkańcom Korabnik.
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Janusz Bierówka

POŻARY, KTÓRE NISZCZYŁY RADZISZÓW

W kronice parafialnej, choć nie tylko, można wyczytać, że  
Radziszów trawiło wiele pożarów i to takich, w których 

w popiół zamieniało się po kilkanaście zabudowań jednocześnie. 
Pożary te wzmogły się po zbudowaniu i uruchomieniu w 1884 r. na 
terenie naszej miejscowości linii kolejowej. Wówczas to w ramach 
Kolei Transwersalnej otwarto kilka linii kolejowych, o łącznej dłu-
gości 577 km, w tym właśnie na odcinku ze Suchej do Skawiny. 
Parowozy, w których palono węglem, wyrzucały z kominów iskry, 
które często płonęły jeszcze długo poza kominem. Przy bezwietrz-
nej pogodzie, iskry spadały w pobliżu kolejowych skarp i gasły. 
Inaczej było, gdy trwały susze i wiał wiatr. Jednym z większych 
i udokumentowanych pożarów to ten z 22 czerwca 1917 r. Donie-
sienia prasowe z tego okresu informują, że temperatury były bardzo 
wysokie i utrzymywały się od długiego czasu. Trawy i ściółka leśna 
były wysuszone. Co jakiś czas wybuchały pożary. lato to nie 
oszczędziło i naszej miejscowości. A oto, co donosiła gazeta „Czas” 
z 25 czerwca 1917 r. (poniedziałek) w wydaniu wieczornym  
(nr 289, s. 2). Tytuł krótkiej wzmianki to Pożar Radziszowa: 

 
Z Radziszowa donoszą: Dn. 22 bm. około godz. 3 po południu iskra lokomotywy 
pociągu, zdążającego z Krakowa do Suchej przy silnym wietrze, wznieciła ogień 
w jednym z zabudowań w Radziszowie, leżącym w pobliżu wału kolejowego. 
W jednej chwili ogień objął całe domostwo, przenosząc się z niezmierną szybkością 
na sąsiednie zabudowania. Pożar trwał do późnej godziny; zniszczył około 50 do-
mów mieszkalnych, nie licząc budynków gospodarczych. Z pomocą pospieszyły 
straże ogniowe z Rzozowa, Skawiny, Woli Radziszowskiej i Mogilan. Katastrofa 
przybrała tem większe rozmiary, ponieważ pożar wybuch w porze gdy ludność pra-
cowała w polu, a w domach pozostały tylko dzieci. Z większych budynków ocalał 
kościół i dom Kółka roln., organistówka i szkoła. Dla przyjścia z pierwszą pomocą 
pogorzelcom, którzy utracili całe mienie i pozostawioną w domach gotówkę, zawią-
zał się z inicjatywy miejscowej inteligencyi, komitet ratunkowy. Komitet ten zwró-
cił się także o pomoc do posła Banasia.
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Jak zatem widać, tragedia dotknęła wielu mieszkańców naszej 
wsi. Gdy przyjmiemy, że w tym okresie w naszej części kraju ro-
dziny były zwykle wielodzietne, również i w Radziszowie, nie 
trudno sobie uzmysłowić, że kataklizm mógł pozbawić dachu na 
głową nawet kilkaset osób. Czerwiec to okres tzw. przednówka, 
kiedy spichlerze bywały już puste, więc bieda w tej sytuacji jeszcze 
się zwielokrotniła. 

Podczas ostatniej wielkiej powodzi w Radziszowie, na początku 
naszego stulecia, byliśmy świadkami, jak wiele osób pomagało sobie 
nawzajem. Jak wiele pomocy dotarło do poszkodowanych z różnych 
regionów Polski. Akcję pomocową wszyscy zawdzięczali mediom, 
które natychmiast nagłośniły o rozmiarach tragedii i utracie mienia 
przez ludzi. A jak było w przypadku wspomnianego pożaru w 1917 r.? 
Okazuje się, że nie było inaczej. Gazety które nagłośniły tę tragedię, 
natychmiast spowodowały też, że na pogorzelców wiele ludzi wpła-
cało niemałe sumy pieniędzy. Poza tym mieszkańcy Radziszowa też 
pomagali sobie nawzajem. Szczególną rolę odegrał wówczas pro-
boszcz ks. Władysław Prorok. A oto, co podała gazeta „Głos Narodu” 
w czwartek 26 czerwca 1917 r. (wydanie poranne; nr 175, s. 2):

Na pogorzelców w Radziszowie złożyli: P. Stanisław Konopka 200 K; P. Olga Hal-
lerowa pół m. ziemniaków i 100 K; Starostwo Podgórze 1600 kg mąki; Gmina Rzo-
zów 373 K 60 h; Wydział Powiatowy Wieliczka 500 K; P. Aleksander Dreknler 10 
K; P. Zygmunt Kulczyński 200 K; Ks. Jan Sadowski 20 K; Eksc. Namiestnik 1000 
K; Dr leopold Mussil 50 K; Składka kościelna Radziszów 3140 K 60 h; P. Jan Bujas 
z Raby Wyżnej 10 K; Maria Kawka z Bidzińsk 11 K; P. Poseł Andrzej Średniawski 
100 K; P. Poseł Dr Banaś 100 K; Joachim Okarmus z Rzozowa znalezione 40 K; 
Anna Krupnik 2 K; Tekla Jurek 2 K; Zofia Ziorko 4 K; Stanisław Korczyński 20 K; 
Zofia Okarmus 30 K; Edward Korczyński 50 K; ks. Stanisław Ochalski 15 K; P. F. 
lubański z Krakowa 10 K; Składka kościelna Stryszów 100 K; Ks. Jan Stojanowski 
5 K; Arcybr. Matek Chrześcijańskich 30 K; Fabryka cykoryi w Skawinie 400 kg kawy 
„Enrillo”; Ks. Franciszek Nowobilski z Woli Radziszowskiej 50 K; P. Wincenty 
Schmidt z Krzywaczki 200 K; Ks. Kowalówka z leńcz, ziemniaków, zboża itd. 
przeszło 100 kg; Kopaczyński i Spółka 10 K. Razem 3597 K 20 h. Komitet ratunko-
wyw Radziszowie dziękując za ofiary, uprasza o dalsze składki na ręce przewodni-
czącego ks. proboszcza Władysława Proroka lub w administracyi „Głosu Narodu”.

Tekst powyższy daje zatem do zrozumienia, że to pierwsze z wpłat 
na poszkodowanych, ale wcale nie ostatnie. uświadamia również, że 
tak jak teraz, przed wielu laty też sobie pomagano i dzielono się
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w sytuacjach ekstremalnych. Jak wynika z tekstu, wpłacającymi byli 
byli ludzie zamożni, właściciele majątków, ale i zwykli ludzie, po-
ruszeni rozmiarem pożaru.

Fakt ten zapewne spowodował też, że powołana do życia 10 lat 
wcześniej radziszowska straż pożarna, tym bardziej stała się po-
trzebna i przypieczętowało to potrzebę jej ukonstytuowania.

�

Panorama Radziszowa (fot. J. Bierówka)
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Zuzanna Wędzicha

BYć KOBIETĄ, BYć KOBIETĄ…

W klubie „Seniorek” uroczyście i radośnie obchodzono Dzień 
Kobiet na spotkaniu wtorkowym w dniu 11 marca br. Mało 

kto wie, że święto to ustanowiono w 1910 r. jako wyraz równo-
uprawnienia kobiet. Pierwowzorem Dnia Kobiet były obchodzone 
w starożytnym Rzymie Matronalia, Święto związane z początkiem 
roku, macierzyństwem i płodnością. Rok 1975 został ogłoszony 
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Dwa lata później 
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której 
Dzień Praw Kobiet i Pokoju na świecie mógł być obchodzony  
w dowolnym wybranym przez państwa członkowskie dniu, zgodnie 
z tradycją danego kraju. Z powyższych danych wynika, że błędem 
jest wiązanie Dnia Kobiet z tradycją PRlu. Korzenie jego sięgają 
znacznie głębiej, a że każda okazja do okazania bliźnim sympatii 
jest dobra.

Gdzie Ci mężczyźni, orły, sokoły, herosy? Cóż bez nich wart 
byłby świat? Kobieta i mężczyzna to para, która jest fundamentem 
istnienia ludzkości.

Dzień Mężczyzn został zapoczątkowany 19 listopada 1999 r. 
w Trynidadzie i Tobago przy wsparciu ONZ. W Polsce nie istnieje 
tradycja obchodzenia tego święta. Niektóre media próbują jednak je 
wprowadzić na dzień 10 marca. Tradycja święta zapoczątkowana 
została w 1999 r. Na świecie przyjęto datę 19 listopada, a w Polsce 
dwa dni po Święcie Kobiet. 

W Klubie „Seniorek” uczciliśmy te dwa święta wspólnie – panie 
i panowie – w myśl równouprawnienia. Były żarty, piosenki wspól-
ne przy akompaniamencie Maryli Borowieckiej, Mariana Czapkie-
wicza, Feliksa Szczypczyka i ostatnio dołączyły skrzypce p. lecha 
Greli. Zarząd natomiast przygotował, po zapoznaniu z faktami hi-
storycznymi, konkurs. Wystąpiły trzy panie: Zofia Maślanka, Janina 
Kałuska, Zuzanna Wędzicha i trzech panów: Gustaw Kargul, Zdzi-
sław Samborski, Tomasz Pulchny. Za prawidłowe odpowiedzi Ma-
ria Blus i Janina Kwarciak wręczyły symboliczne nagrody.
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Anna Kudela

FElIKS SPÓlNIK (1926–2014)

Wiadomość o śmierci śp. 
Feliksa Spólnika ciężkim 

smutkiem okryła serca miesz-
kańców Skawiny. Zmarły był 
człowiekiem ogólnie znanym, 
szanowanym i bardzo lubianym  
Całe swe pracowite życie prze-
żył w naszym mieście, a z racji 
pełnienia przez sześćdziesiąt lat 
funkcji kościelnego był świad-
kiem najważniejszych momen-
tów życia tysięcy skawinian: 
chrztów, pierwszych komunii,  
bierzmowań, ślubów, aż  po os-
tatnią posługę – pogrzeb. I oto 
15 stycznia br. my, skawinianie, 
z żalem odprowadziliśmy Go na 
miejsce wiecznego spoczynku…

Feliks Spólnik urodził się w 1926 r. Miał trzynaście lat, gdy 
wybuchła II wojna światowa. Wcześnie zaczął pracować, bo tylko 
to chroniło polską młodzież przed wywózką na przymusowe robo-
ty do Niemiec. Już po wojnie, gdy miał 21 lat, podjął dwie bardzo 
ważne decyzje: po pierwsze – ożenił się, po drugie – podjął pracę 
w skawińskim kościele parafialnym jako kościelny. Obie decyzje 
okazały się bardzo trafne, obie owocowały przez następne dzie-
siątki lat. Odtąd Jego życie toczyło się między Szamotownią, ko-
ściołem i rodziną. Niełatwo było pogodzić  pracę w zakładzie 
przemysłowym z funkcją kościelnego w dużej parafii, ale okazało 
się to możliwe. Od najwcześniejszych godzin porannych pan Fe-
liks uwijał się między ołtarzem a zakrystią, przygotowując wszyst-
ko, co było potrzebne do kolejnych mszy świętych. Potem – Sza-
motownia, a późnym popołudniem – znów kościół, i tak było rok 

Feliks Spólnik 
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za rokiem. Nigdy żadnego prze-
oczenia, żadnej wpadki. Wyda-
wać się mogło, że nasz Ko-
ścielny wrósł w naszą świąty-
nię, że stał się jej częścią.

W atmosferze serdecznej mi-
łości rodzinnej i głębokiej reli-
gijności wyrastały dzieci Spól-
ników. Pan Feliks był szczęśli-
wy, gdy obaj jego synowie zo-
stali kapłanami, a w rodzinie 
córki pojawiło się dziecko – 
wnuczę Pana Kościelnego i Jego 
Żony. Niedługo potem zginął 
śmiercią tragiczną ich młodszy 
syn, ks. Adam. Trzeba było wiel-
kiego hartu ducha, by nie zała-
mać się od tym ciosem. Ale siły 
wewnętrznej temu człowiekowi 
nie brakowało. Okazało się to 
już w pierwszych latach powo-
jennych, gdy został aresztowany za działalność antykomunistyczną 
i skazany na dziesięć lat więzienia. Odsiedział około 2 lat – potem 
objęła Go amnestia.

Po aresztowaniu ks. proboszcza Stanisława Buchały odwiedzał 
go, kiedy tylko było to możliwe, przemycając do więzienia komu-
nikanty. Wiązało się to z dużym ryzykiem, ale podjął je bez waha-
nia – wiedział, że tylko w ten sposób mógł pomóc swemu Probosz-
czowi. Pomogli mu także inni parafianie; uwięziony duszpasterz nie 
został osamotniony.

Pan Felek (tak o nim w Skawinie mówiono), na pierwszy rzut 
oka był zwyczajnym człowiekiem, ale miał szereg niezwykłych, 
pięknych cech charakteru. Jedną z nich była ogromna życzliwość 
do ludzi i świata. Nie było w nim wrogości wobec tych, którzy nie 
podzielali Jego poglądów, którzy się pogubili na ścieżkach życia 
lub byli zbyt słabi, by żyć godnie. Raczej im współczuł, niż osądzał. 
Był po prostu dobry i ta dobroć promieniowała z Niego na otocze-



nie. Można było na Nim polegać. Wzbudzał zaufanie nawet w tych, 
którzy go bliżej nie znali. Potwierdzeniem powszechnego szacunku 
były przyznane Mu odznaczenia kościelne i świeckie – medal od 
Ojca Świętego Jana Pawła II w 1987 r., na czterdziestą rocznicę 
objęcia stanowiska kościelnego w naszej parafii, kolejny medal Jana 
Pawła II wręczono mu w 2009 r., gdy przechodził w stan spoczyn-
ku, oraz medal Burmistrza Miasta i Gminy Skawina „Pro Memoria” 
z okazji 60 lecia pracy w naszym kościele.

My, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, mamy szcze-
gólny, dodatkowy powód do żalu z powodu odejścia Feliksa Spól-
nika: kochał on swoje miasto i znał je, jak mało kto. Sam stał się 
żywą legendą Skawiny. Jaka szkoda, że nie zdołaliśmy więcej za-
czerpnąć z Jego wiedzy, póki był z nami! 

Każda śmierć boli bliskich, którzy pozostali. Śmierć Feliksa 
Spólnika zraniła całą naszą społeczność. Zachowamy Pana we 
wdzięcznej pamięci i w naszych modlitwach, Panie Felku!
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Kazimiera Skałuba

WSPOMNIENIE O EuGENIuSZu KRZEMIENIu

Towarzystwo Przyjaciół Ska-
winy poniosło kolejną, nie-

powetowaną stratę: odszedł od 
nas na zawsze kolega Eugeniusz 
Krzemień. Inżynier Krzemień 
pochodził z Wodzisławia Ślą-
skiego. Z domu wyniósł religij-
ne wychowanie, przywiązanie 
do Śląska i głęboki patriotyzm. 
Do Skawiny przyjechał w maju 
1954 r., gdy powstała Huta Alu-
minium (pierwotna nazwa: Za-
kłady Metalurgiczne). Tu podjął 
pracę i założył rodzinę. W Hu-
cie pracował do końca jej funk-
cjonowania. W końcowych la-
tach był zastępcą kierownika 
odlewni. Jako emeryt pracował jeszcze w wymiarze pół etatu 
w dziale Głównego Technologa, a później w dziale marketingu. 
Kiedy powstała spółka „Benda-lütz Skawina”, utworzona przez 
Zakłady Metalurgiczne i zakład „Benda-lutz Werke” z Austrii, 
pełnił także rolę tłumacza ze strony ZM. W swojej karierze zawo-
dowej miał także okres pracy pedagogicznej w liceum Ogólno-
kształcącym w Skawinie i w Technikum Elektryczno-Mechanicz-
nym. lubił pracę z młodzieżą. Wspólnie rozpoczęliśmy współpracę 
liceum Ogólnokształcącego z Gimnazjum w Sankt Augustin  
w Niemczech i wymianę młodzieży, która trwała kilkanaście lat. 

W TPS był od początku jego istnienia – należał do założycieli. 
Był członkiem I Komisji Rewizyjnej – od czerwca 1981 r. i kolej-
nych – do 6 września 2005 r., kiedy to został wybrany Wiceprze-
wodniczącym Zarządu. Aktywnie uczestniczył w działalności TPS, 
był pomysłodawcą wielu inicjatyw. Wspólnie ze Zbigniewem Ra-

Eugeniusz Krzemień (fot. M. Kopeć)
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czyńskim redagował w latach 1982–1983 gazetkę ścienną w rynku, 
prezentującą zabytki Skawiny, aktualności w mieście i działalność 
TPS. Za swoją działalność został wyróżniony tytułem: „Zasłużony 
Członek TPS” w 2011 r. Był też wieloletnim członkiem Skawiń-
skiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, od początku kontaktów 
pomiędzy niemieckim miastem Hürth i Skawiną. Pełnił rolę tłuma-
cza podczas spotkań i oficjalnych wizyt. W latach 1997–2005 był 
członkiem zarządu SSPM (I i II kadencja).  Za swoją działalność 
zawodową otrzymał odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1973 r.), 
Złoty Krzyż Zasługi (1980 r.) i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski (1989 r.). Był szlachetnym człowiekiem, cenionym m.in. 
za wysoką kulturę osobistą i życzliwość w kontaktach międzyludz-
kich, solidną pracę i działalność społeczną. Swoim dzieciom i wnu-
kom przekazywał wartości wyniesione z rodzinnego domu.

Zmarł 3 kwietnia 2014 r. Odszedł niespodziewanie po krótkiej 
chorobie, w wieku 80 lat. Pożegnaliśmy Go 7 kwietnia. uroczy-
stość pogrzebowa rozpoczęła się Mszą Św. w kościele Miłosierdzia 
Bożego a pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Skawi-

uroczystość pogrzebowa (fot. A. Odrzywołek)



nie. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu rodzina, przedstawiciele 
TPS, SSPM, byli koledzy z pracy, przyjaciele i znajomi. Obecny 
był przedstawiciel miasta Hürth – były deputowany do CDu Bun-
destagu Willi Zylajew oraz Dieter lutz z małżonką – jeden z wła-
ścicieli Benda-lutz w Austrii. Członkowie TPS żegnali Eugeniusza 
ze sztandarem, do którego była przypięta czarna żałobna wstęga. 
Przewodniczący Zarządu – Stanisław Grodecki przypomniał Jego 
zasługi dla TPS i pożegnał Go w imieniu członków Towarzystwa:

Rodzina, znajomi, przyjaciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Skawi-
ny, z kraju i zza granicy żegnają dzisiaj Eugeniusza Krzemienia.
Ale w sposób szczególny, ze sztandarem owianym żałobną czarną wstęgą pożegnają 
Go członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
Śp. Eugeniusz był jednym z inicjatorów i założycieli TPS. Blisko trzydzieści lat był 
i działał we władzach TPS, poświęcając mu swoją wiedzę, doświadczenie, umiejęt-
ności, nie szczędząc swego czasu. Był pomysłodawcą wielu cennych i innowacyjnych 
działań stowarzyszenia. Zanim powstał Biuletyn Informacyjny TPS, przemianowany 
później na Informator TPS, pan Eugeniusz na początku lat osiemdziesiątych informo-
wał mieszkańców Skawiny o wydarzeniach w mieście, historii Skawiny i działalności 
TPS za pomocą tablicy informacyjnej na skawińskim Rynku. Informacje te były re-
gularnie aktualizowane. Tablica informacyjna była często oblegana przez mieszkań-
ców miasta 
Za swoją działalność w roku 2011 otrzymał tytuł „Zasłużonego Członka Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny”.
Ale pan Eugeniusz był nie tylko działaczem TPS. Był przede wszystkim człowiekiem, 
którego wysoka kultura osobista, umiejętności i dyscyplina osobista zjednywała mu 
wielu przyjaciół. Wokół siebie emitował pozytywną aurę i energię. Nawet najbardziej 
ostre dyskusje, ostre wymiany zdań w obecności pana Eugeniusza musiały przerodzić 
się w kulturalną i merytoryczna dyskusję.
Pamięć o śp. Eugeniuszu Krzemieniu pozostanie w sercach i myślach członków To-
warzystwa Przyjaciół Skawiny na zawsze.
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NASzE SprAWY

29–30 STYCZNIA 2014 R.
W ciągu dwóch styczniowych dni skawiniacy otrzymali kolejną 
porcję wzruszeń i powodów do zachwytu. SDŚ wystawił czteroak-
towy dramat pt. Wędrówki Aniołów. Jest to kontynuacja ubiegło-
rocznego Snu Aniołów. W przyszłym roku zobaczymy część III, 
bowiem całość ma być trylogią. Wędrówki składają się z czterech 
dosyć luźno ze sobą powiązanych aktów (obrazków scenicznych), 
które poprzedza prolog, a kończy epilog. W każdym akcie cierpie-
nie ludzkie ma inną twarz, w każdym pomoc drugiego człowieka 
może nie usunąć, ale złagodzić udrękę życia. Czy ta pomoc nadej-
dzie? Wśród ludzi są Anioły… Spektakle SDŚ zawsze miały piękną 
oprawę artystyczną, a światło i muzyka podkreślały głębię diświad-
czeń losu. W Wędrówkach Aniołów oprawa muzyczna była tak 
świetna, że stawała się wartością samoistną.

(A. K.)

31 STYCZNIA 2014 R.
W ostatni piątek styczniowy, zgodnie z utrwaloną już tradycją, od-
był się w Sokole Gminny Przegląd Grup Jasełkowych, a dokład-
nie – jego dziesiąta edycja. Wzięły w nim udział, w kolejności 
występowania, następujące zespoły: grupa „Z potrzeby serca” i jej 
opiekun Arkadiusz Drozdek, reprezentujący Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy przygotowali spektakl pt. Z Raju do Be-
tlejem; Zespół Teatralny Zespołu Katolickich Szkół, prowadzony 
przez Marzenę Grodniewicz, Jolantę Kijak i Elżbietę Mordarską 
pokazał spektakl Betlejem polskie; Szkolne Koło Caritas nr 34 ze 
Szkoły Podstawowej nr 4, prowadzone przez Krystynę Czerw, wy-
stawiło widowisko pt. Korzenie; Koło Teatralno-Regionalne ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 pod kierunkiem Beaty Drążek, Małgo-
rzaty leśniak i Anny Wiewióry opracowało Jasełka z Małym Księ-
ciem;  Grupa Jasełkowa ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Dro-
gach wraz z opiekunką Agnieszką Giermek przygotowała Nasze 
Betlejem; Grupa Teatralna „Bajka” ze Szkoły Podstawowej im. 
Św. Stanisława przy Zespole Szkół Publicznych w Radziszowie 
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i opiekunka Iwona Jaśkowiak wystawiły Jasełka na wesoło  za-
równo teksty, jak ich realizacja sceniczna, bardzo się podobały 
i widowni, i członkom jury, co znalazło wyraz w ostatecznym 
werdykcie. Spektakl Z Raju do Betlejem rozpoczęto od Księgi Ro-
dzaju. Połączenie środków technicznych z teatrem aktorskim, ba-
letem, pantomimą i teatrem światła stworzyło niezwykły, podnio-
sły klimat. W Betlejem polskim wydarzeniom scenicznym towa-
rzyszyła świetna muzyka i wielogłosowy, piękny śpiew. Akcja Ko-
rzeni przeniesiona została w nasze współczesne czasy, a jej boha-
terami stali się potomkowie świadków Narodzenia Pana. Arcycie-
kawy pomysł, w dodatku zrealizowany z dużą dozą humoru. 
W Jasełkach z Małym Księciem Dobro ciężko zmagało się ze 
Złem, bo Szatani wymyślili skuteczną broń przeciw Miłości – 
chroniczny brak czasu! W Naszym Betlejem zaskoczyła nas piękna 
wizja stworzenia świata oraz świetne solo skrzypcowe – Ave Ma-
ria. Jasełka „Bajki” skrzyły się humorem i ironią, zabawnymi pa-
radoksami (Anioł rozmawiający przez komórkę!) i nawiązaniem 
do naszych doświadczeń. Jury miało więc ciężki orzech do zgry-
zienia. Ostatecznie przyznano trzy I miejsca ex aequo; dwa drugie  
ex aequo i jedno trzecie. I miejsca zajęły: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy, Zespół Katolickich Szkół oraz Radzi-
szów, Szkoła Podstawowa. II miejsca: Koło Caritas z SP 4 oraz  
SP w Wielkich Drogach. III miejsce: Koło Teatralno-Regionalne 
z SP 2. Przyznano również cztery równorzędne indywidualne wy-
różnienia. Otrzymali je: Rafał Wi ę c k o w s k i  z Zespołu Katolic-
kich Szkół za podwójną rolę Żyda i Śmierci; Bartłomiej G r z e-
s i a k  z Wielkich Dróg za rolę Pastuszka; Dariusz G w i ż d ż  
z SOSW za rolę Zajączka; Daria J a s k u ł a  z Radziszowa za po-
dwójną kreację Pastuszka i Śmierci. Ten udany przegląd potwier-
dził jeszcze raz wartość zbiorowego wysiłku, był bowiem wspól-
nym dziełem wykonawców, nauczycieli i części rodziców, zaanga-
żowanych mocno w przedsięwzięcie. Perfekcyjna organizacja  
ze strony Pracowników Centrum z panią Małgosią To m a l ą  na 
czele zasługuje na szczególne uznanie. Dziękujemy! Wszyscy 
wkładacie w ten przegląd serce, toteż trafiacie prosto do serc od-
biorców 

(A. K.)
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21 luTEGO 2014 R.
W Muzeum Regionalnym odbyło się otwarcie wystawy obrazów 
Józefa Bolisęgi z Jurczyc. Obecna była rodzina artysty, burmistrz 
Skawiny Adam Najder, członkowie różnych stowarzyszeń oraz 
mieszkańcy miasta i gminy. Kapela ludowa z Radziszowa w stro-
jach skawińskich „Sokołów” witała gości i towarzyszyła im do 
końca spotkania, prezentując swój program artystyczny. W repertu-
arze zespołu była pieśń poświęcona artyście. Obecna była sołtys 
Radziszowa pani Zdzisława Bała, była solistka kapeli, która nawet 
dołączyła do zespołu w odpowiednim momencie programu.Wysta-
wę otworzył dyrektor Muzeum Czesław Gąsiorowski. Artysta przy-
jął gratulacje od Burmistrza, Dyrektora Muzeum, Sołtys, przewod-
niczącego Stowarzyszenia „Nasz Radziszów” p. Janusza Bierówki 
i od kapeli – której jest członkiem. Otrzymał upominki książkowe 
oraz komplet pędzli do malowania. Były też gratulacje od innych 
uczestników spotkania. Józef Bolisęga urodził się w 1938 r. w ro-
dzinie góralskiej w Podobinie (gm. Niedźwiedź). Pracował w go-
spodarstwie rolnym. Piękno otaczającej go w młodości przyrody 
znalazło później odzwierciedlenie w jego twórczości. Po ukończe-
niu 18 lat wyjechał na Śląsk i zatrudnił się w przedsiębiorstwie, 
które później budowało wały przeciwpowodziowe w Radziszowie. 
Tu znalazł swoje rodzinne szczęście i pracę. Później zamieszkał 
z rodziną w Jurczycach. Zaczął malować w 1958 r. Maluje olejną 
farbą, głównie krajobrazy, drewniane domy i kościółki, sceny obra-
zujące pracę na wsi oraz konie. Swoje prace wystawiał w Bratysła-
wie, lipsku, Sztokholmie i w trzech edycjach Ogólnopolskiego 
Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej w naszym mieście.Zdobył kilka 
wyróżnień. Był jednym z założycieli Kapeli ludowej w Radziszo-
wie (w 1980 r.). Razem z kapelą zwiedzał Europę. Członkowie 
kapeli przybliżali słuchaczom kulturę Radziszowa i gminy Skawina 
oraz zdobywali nagrody. W dniu 19 sierpnia 2002 r. kapela witała 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Radziszowie.Pan Józef jest osobą 
pogodną, życzliwą, z humorem nawiązuje kontakt z otoczeniem. 
W swojej twórczości ukazuje piękno ziemi ojczystej. Warto zoba-
czyć wystawę jego obrazów, co potwierdzają obecne na wernisażu 
Czesława Kopeć, Zofia Płonka i Kazimiera Skałuba.

(K. S.)



MARZEC–KWIECIEŃ 2014 R.
24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 4 podsumowano XI edy-
cję Tygodnia Regionalnego. W tym roku program tej imprezy, 
trwającej przez wiele tygodni, był wyjątkowo bogaty i różnorodny. 
Samych konkursów różnego rodzaju i dla różnych grup wiekowych 
było sześć (w szkole i gminie), a poza tym warsztaty, spotkania, 
zawody… W większości z nich uczestniczyliśmy albo jako goście, 
albo jako jurorzy. Z podziwem obserwowaliśmy ogrom pracy i wi-
doczne osiągnięcia „Czórki”. Serdecznie gratulujemy!

(A. K.)


