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Stanisław Cinal

o DoKtorZe JanIe StefanIe,  
DoWÓDCY elItarneJ KomPanII  
„HarnaŚ II” KraKoWSKIeGo KeDYWu

rok 1944, Boże narodze-
nie w okupowanej Ska-

winie. Dwa dramatyczne wy-
darzenia zakłóciły atmosferę 
tych świąt. Pierwszym z nich 
były trzy amerykańskie latają-
ce fortece B-17, przelatujące 
nad miastem w samo połu-
dnie, w  czystym jak kryształ 
powietrzu. Jak się później oka-
zało należały one do grupy 
bombowej 301, wchodzącej  
w skład 15 armii uSa. Bom-
bardowały one zakłady che-
miczne w Blachowni Śląskiej. 
nie miały szans na powrót do bazy we Włoszech, bo ich sil-
niki zostały uszkodzone przez niemiecką artylerię przeciwlot-
niczą. leciały więc na wschód, szukając lądowisk armii Czer-
wonej. Dużo poniżej dwóch pierwszych maszyn leciała trzecia, 
która niespodziewanie zawróciła, i z kierunku północnego, od 
strony tyńca, z wielkim hukiem nadleciała nad Skawinę. trzy-
dziestometrowa rozpiętość skrzydeł, ponad dwadzieścia me-
trów długości, kadłub z trzynastoma sztukami broni maszyno-
wej, umieszczonej w obrotowych wieżyczkach i bocznych sta-
nowiskach strzeleckich — wszystko to, widziane z tak bliska, 
robiło niesamowite wrażenie. uwagę zwracało nieruchome 
śmigło czwartego silnika i ciągnąca się z trzeciego silnika smu-
ga dymu. maszyna wyraźnie traciła wysokość, co zmusiło pilo-
tów do awaryjnego lądowania. Szczęśliwie wylądowali „na 

Jan Stefan (1899–1978)
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brzuchu”. Byli przekonani, że znaleźli się po rosyjskiej stronie 
frontu. Dopiero kiedy zobaczyli zmotoryzowany oddział żan-
darmerii niemieckiej na kobierzyńskich polach, zrozumieli, 
w  jakiej sytuacji znalazła się cała dziesięcioosobowa załoga, 
której nawigator pomylił Kraków z... Kijowem.

Zupełnie inne, zagrażające całemu miastu zdarzenie miało 
miejsce tego samego dnia wieczorem: w Skawinie został  
zabity niemiecki pilot. Zastrzelił go ludwik Pajakowski, żoł-
nierz „Harnasia”, później „Błyskawicy” I Baonu partyzanc-
kiego „Skała”. Przed Bożym narodzeniem dostał urlop, któ-
ry postanowił spędzić z rodziną. tego feralnego wieczoru,  
26 grudnia, wracał właśnie od matki do domu, kiedy przed 
knajpą na Szpicu (lokal na rogu ulic Kazimierza Wielkie-
go i  Korabnickiej, obecnie mieści się tam pizzeria Calzone) 
wpadł na znajomego. obaj panowie poczęstowali się alko- 
holem. Zapraszając ludwika na piwo, kolega uszczypliwie  
powiedział: „siedzisz w  tym lesie, a tu żona z pilotami amory 
uprawia. o,  zobacz, jeden z nich właśnie wychodzi, zrobił 
nam miejsce w knajpie”.

reakcja była błyskawiczna i zupełnie nieoczekiwana: Pają-
kowski podszedł do niemca i wystrzelił w niego kilka kul z pi-
stoletu. usłyszał wtedy: „rany boskie, coś ty zrobił, tak mi się 
tylko powiedziało po pijanemu...”

niesłychane, że ludwik, „sierżant ryś”, który w siedmio-
godzinnej bitwie pod Złotym Potokiem 11 września 1944 r. 
zdumiewał opanowaniem i odwagą, w tej sytuacji okazał się 
tak nieodpowiedzialny! Złożyło się na to kilka czynników — 
przede wszystkim stres i wypity alkohol, ale także dbanie o do-
bre imię swojej pięknej żony. a żona jego swoją urodą zawsze 
zwracała na siebie uwagę mężczyzn, ale tylko tyle i nic więcej. 
Głupi, nieprzemyślany, złośliwy żart pijanego kolegi ściągnął  
na mieszkańców Skawiny śmiertelne niebezpieczeństwo: na 
zamach na życie niemieckiego oficera okupanci odpowiadali 
zazwyczaj pacyfikacją miejscowości. Zrozpaczony Pająkowski 
udał się więc do dra Stefana. W rękopisie, który pozostał po 
doktorze, czytamy: 
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W drugi dzień Bożego narodzenia w godzinach wieczornych wpadł do mnie 
do domu mój człowiek, będący na urlopie świątecznym, ze słowami: „Panie 
doktorze, ratuj! — zabiłem niemca!” okazało się, że idąc od matki zastrzelił 
niemca przed knajpą na Szpicu [...].
[...] Skoncentrowałem całą uwagę i udałem się do znajomego austriaka, kapi-
tana saperów, dowódcy miasta (otto floremna) i szczerze mu przedstawiłem, 
co zaistniało. obiecałem mu wszystko, by tylko ratować miasto i ludzi. Kapi-
tan zawezwał swego sierżanta, całą sprawę mu przedstawił. Po naradzie zażą-
dali całej ubitej świni i dwudziestu tysięcy złotych [średni zarobek robotnika  
wynosił ok. 125 zł, więc kwota 20 tys. zł stanowiła równowartość miesięcznego 
wynagrodzenia 160 osób — przyp. S. C.]. [...] ubitą świnię miałem już przy-
gotowaną — pieniądze wspólnie z dyrektorem „roli” nazimem zebraliśmy [...]. 
Kapitan odpowiednio przeprowadził śledztwo i gdy za dwa dni przybyło Ges- 
tapo, nie dopuścił do żadnej akcji.

ta krótka, żołnierska relacja nie w pełni odzwierciedla  
dramatyzm ostatnich dni grudnia 1944 r. Wiadomość o wy-
padku lotem błyskawicy obiegła Skawinę. mieszkańcy zamarli 
z przerażenia. Sprawnie przeprowadzona, kierowana przez 
dra Stefana akcja powiodła się dzięki współdziałaniu zaledwie 
kilku osób: doktora, Władysława nazima, ks. proboszcza Sta-
nisława Buchały oraz austriaka ottona florema, który przed-
stawił gestapowcom śmierć niemca jako wynik bójki między 
samymi żołnierzami. Wersję tę potwierdziła właścicielka lokalu 
na Szpicu, folksdojczka m. Prokopowa (nazywana potocznie 
Prokopką). opowiedziała ona, że musiała siłą usunąć pijanych 
własowców z roa (ruskaja oswoboditielnaja armia), którzy 
wywołali awanturę zakończoną bijatyką z niemieckimi pilo- 
tami. Prokopowa brała również aktywny udział w zbiórce pie-
niędzy dla okupanta. mózgiem całej operacji był dr Jan Stefan 
„Wet”, człowiek który ocalił Skawinę.

WIęCeJ o DoKtorZe JanIe StefanIe
Jan Stefan. Złośliwcy czasem pytali ironicznie: są dwa imiona, 
a gdzie nazwisko? nazwisko rodowe jego dziadka pozostało 
w Kongresówce jeszcze w XIX w. Kiedy dogorywało powstanie 
styczniowe, jeden z jego uczestników, późniejszy dziadek dra 
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Stefana, uciekł przed carską 
policją do Galicji, do lwo-
wa. Wiadomo jak okrutne re-
presje spotykały powstańców 
w zaborze rosyjskim. Dzia-
dek osiadł zatem we lwowie 
i tam założył rodzinę. Wolał 
jednak zachować ostrożność, 
bo w zaborze austriackim ro-
iło się od carskich agentów, 
i pozostał przy powstańczym 
pseudonimie zamiast nazwi-
ska. Jego synem był Wojciech 
Stefan, ożeniony z ewą an-
druszyn, a ich dzieckiem  — 
Jan Władysław, który urodził 
się we lwowie 5 lipca 1899 r. 
Kiedy był chłopcem wołano 
na niego Władek. Jan Wła-
dysław ukończył gimnazjum 
i  słynącą z wysokiego poziomu nauczania akademię medy-
cyny Weterynaryjnej we lwowie. miał 19 lat, kiedy w 1918 r. 
jego miasto stało się areną ostrego konfliktu z ukraińcami.  
tak jak jego rówieśnicy chwycił za broń i walczył. Został od-
znaczony srebrnym Krzyżem obrony lwowa oraz odznaką 
honorową „orlęta”. lwów pozostał wolny, ale nie na długo. 
ukraińcy wzięli okrutny odwet w czasie II wojny światowej. 
Piotr Bielecki, wnuk Jana Stefana, w swej opowieści o dziad-
ku słusznie zauważył, że ukraińców lepiej mieć za przyjaciół 
niż za wrogów.

Później Jan Stefan walczył z bolszewikami już w mundu-
rze kawalerzysty ochotniczego szwadronu przy kadrze 14 Puł-
ku ułanów Jazłowieckich. ułanów nazywno jazłowieckimi po 
ciężkim boju, jaki stoczyli w obronie sióstr niepokalanek w Ja-
złowcu. W dniach 11–13 lipca 1919 r. udało im się odeprzeć 
atak przeważających sił wroga (2,5 brygady) i nie dopuścić go 

Jan Stefan (po prawej), kawalerzysta 
14 Pułku ułanów Jazłowieckich, wojna 
polsko-bolszewicka (foto z archiwum 
teresy Bieleckiej)
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do klasztoru. nadanie ułanom takiej nazwy było zatem wyra-
zem uznania i wdzięczności.

W sierpniu 1920 r. w czasie natarcia I armii Konnej Siemio-
na Budionnego na lwów Jan Stefan, jazłowiecki ułan, i jego 
współtowarzysze ponownie stanęli do walki w obronie miasta. 
W bitwie pod Zadwórzem, na przedpolu lwowa, zostali okrą-
żeni i dosłownie szablami musieli sobie wycinać drogę w za-
gonach kawalerii Budionnego. Potem, w dwóch decydujących  
bitwach — pod Zamościem i Komarowem — jazłowieccy 
ułani, a wśród nich Jan Stefan, odnieśli kolejne zwycięstwa.  
Budionny został pobity przez świeżo sformowaną dywizję ka-
walerii płk. Juliusza rómmla. 

Jan Stefan został ranny w nogę w Bitwie Warszawskiej.  
to zakończyło jego udział w wojnie z bolszewikami. odzna-
czony medalem Pamiątkowym za udział w wojnie 1918–1921, 
mógł się wreszcie zając swoim życiem. Pracował w wielkich 
majątkach ziemskich na Wołyniu. Poznał śliczną dziewczy-
nę Stanisławę, która została jego żoną. urodziła mu syna Jur-
ka, a po paru latach córeczkę terenię. W 1937 r. państwo Ste-
fanowie sprowadzili się do Skawiny. Szybko zaaklimatyzowali 

Wiec na skawińskim rynku na rzecz funduszu obrony narodowej, 1939 r. Dru- 
gi od prawej dr Jan Stefan, współzałożyciel fon (foto ze zbiorów tPS)
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się w nowym miejscu, zyskali zaufanie i szacunek czego do-
wodem było powołanie dra Jana Stefana na stanowisko komi-
sarza miejscowego obrony przeciwlotniczej 4 kwietnia 1939 r.

lata WoJenne
Było zupełnie oczywiste, że człowiek z taką przeszłością nie 
będzie czekał z założonymi rękami, na to, co los przynie-
sie. Doktor Stefan już w pierwszym roku wojny zorganizo-
wał w  Skawinie punkt kontaktowy dla osób przeprowadza-
nych przez Węgry do francji, gdzie gromadziły się niedobitki 
naszych wojsk i ochotnicy mający nadzieję, że u boku silnego 
sojusznika zdołają pokonać wroga, choć okupanci zajęli cały 
nasz kraj. 

Pod pseudonimem Wet por. Stefan został zaprzysiężony jako 
dowódca powstającego oddziału dywersyjnego, którego zada-
niem było prowadzenie walki bieżącej przez sabotaż i dywer-
sję. W 1944 r. zadanie to zostało poszerzone o budowę struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Skawiny. Wcześ- 
niej, w lecie 1943 r. na odprawie z komendanturą Kedywu  
obwodu Kraków–Południe Wet usłyszał: „Drugiego oficera  
z takim bagażem doświadczeń wojskowych i siłą moralną na 
terenie Skawiny nie znajdziemy”. ta pochlebna opinia była  
w pełni uzasadniona. Zastępcą Weta został otton Krüger  
„otek”. W skład pięcioosobowego patrolu dywersyjnego oprócz 
niego weszli: Jerzy Stefan „Jaszczur” — syn Weta, mieczysław 
fidziński „Grom”, Jerzy Wilczek i aleksander Szajer.

Sam Wet, wykorzystując swoje stanowisko, przez całe lata 
sabotował zarządzenia niemieckie dotyczące hodowli i kontyn-
gentów. okupant traktował Generalną Gubernię jako żywie-
niowe zaplecze armii i III rzeszy, natomiast miejscowa ludność 
otrzymywała śmiesznie małe przydziały. Wet, odpowiedzialny 
za czystość mięsa dla armii, w czasie uboju dokonywał podziału 
na mięso czyste, które odkładał dla niemców, i mięso rzekomo 
zarażone, które należało spalić. oczywiście mięso tak zakwali-
fikowane na drugi dzień trafiało do oddziałów leśnych oraz do 
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sióstr służebniczek, które pro-
wadziły w Skawinie jadłodaj-
nię dla ubogich. Po ubój z ca-
łego tygodnia niemcy przy-
jeżdżali w poniedziałki, we 
wtorki resztę uboju odbierali 
partyzanci. ale był taki wto-
rek, kiedy przed rzeźnią stała 
już załadowana fura, przy niej 
uwijali się furmani posiadają-
cy krótką broń, a na podwór-
ko zajechał samochód, z któ-
rego wysiadło trzech gesta-
powców. na ich widok por. 
Wet osłupiał. Wpadka wyda-
wała się nieunikniona. Szybko 
jednak odzyskał przytomność 
umysłu, jak na ułana przys- 
tało. Podszedł do nieproszo- 
nych gości. Celowo stanął 
między nimi a furmanką, żeby 
któremuś nie przyszło do gło-
wy sprawdzić, co jest pod plan- 
deką. oświadczył, że dziś właśnie ma urodziny i zaprasza ich 
do biura. Potem już spokojnie częstował niemców laborato-
ryjnym spirytusem, rozcieńczonym sokiem oraz pyszną szyne- 
czką, której niemcom w Krakowie brakowało.

W lipcu 1944 r. oddział dywersyjny Weta został przemiano-
wany na kompanię „Harnaś II” 3 Pułku Strzelców Podhalań-
skich zgrupowania operacyjnego „Śląsk Cieszyński”. W  skład 
stanu osobowego oddziału weszli między innymi: Bahyrycz 
Stanisław, Balon rozalia, Biegajski antoni, Chmielewski 
adam, Chmura Jan, Czopek marian, Czopek Kazimierz, Czo-
pek Stanisław, Czopek Stefan, fidziński mieczysław, fidziń-
ski Kazimierz, Gil, Janowski Bronisław, Klimas marian, Koza-
necki aleksander, milc mieczysław, milc Witold, milc Wła-

Po lewej ludwik Pająkowski „ryś”. 
Jego I Baon „Skała”, maszerując na po-
moc walczącej Warszawie, 11 września 
1944 r. stoczył bój z niemcami na ba-
gnach Złotego Potoku (foto z archi-
wum Włodzimierza rozmusa „Buńka”)
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dysław, motyl Jan, ocetkiewicz marian, ozóg marian, Pałac, 
Pyzik marian, rapij marcin, Scheur aleksander, Sieprawski 
marian, Sitarz mieczysław, Skołyszewski Stefan, Słania Bo-
lesław, Sośniecki Walenty, Stanek tadeusz, Stefan Jerzy, Wil-
czek Jerzy, Wojtylak antoni, Szuster (Schuster) Juliusz, Czar-
nota andrzej, Czarnota michał, Pająkowski ludwik. trzeba 
podkreślić, że Wet był świetnym konspiratorem — w jego od-
dziale nigdy nie zdarzyła się wsypa.

We wrześniu 1945 r. oddział dywersyjny „Harnaś II” dopeł-
nił obowiązku ujawnienia, zdając broń i materiały wybucho-
we przed Komisją likwidacyjną armii Krajowej okręgu Kra-
kowskiego mieszczącą się w gmachu urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie przy ul. Basztowej. ujawnienie poprzedziło złoże-
nie wieńca na Grobie nieznanego Żołnierza, połączone z de-
filadą oddziału.

KonIeC WoJnY — I Co DaleJ?
Czas powojenny nie przyniósł ani upragnionego spokoju, 
ani stabilizacji. Dla rodziny Stefanów był to bardzo trud-
ny okres. tu i ówdzie pojawiły się jakieś idiotyczne pomó-
wienia o współpracę z administracją niemiecką. nowe władze 
krzywym okiem patrzyły na akowców. na propagandowych 
plakatach widniał napis „aK — zapluty karzeł reakcji”. Był 
to czas donosów i oskarżeń, na podstawie których nKWD 
aresztowało i wysyłało w głąb rosji oskarżone osoby. Spotka-
ło to dwóch sołtysów z naszego terenu.  Jan Stefan zwolnio-
ny ze stanowiska weterynarza miał kłopoty w pozyskaniu no-
wej pracy. W domu Stefanów gwałtownie pogorszyła się sy-
tuacja materialna. Doktor znalazł na szczęście zajęcie w War-
szawie. Do domu wracał w soboty, na życie rodzinne miał 
tylko niedziele. Pewnego razu nie przyjechał w ogóle i nie 
dawał znaku życia. Żona rozpoczęła poszukiwania w Warsza-
wie i po kilku dramatycznych dniach odnalazła go w Krako-
wie, w urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Zatrzymano go 
na przesłuchanie.
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Cały ten czas rodzina Stefanów odczuła dotkliwie. Sytuacja 
poprawiła się dopiero w 1957 r., kiedy doktor rozpoczął pracę 
w Instytucie Zootechniki w Krakowie i w rolniczym Zakła-
dzie Doświadczalnym uJ, do którego należało gospodarstwo 
w Polance Hallera. 

We wspomnieniu pt. Dziadek Piotr Bielecki odnotował epi-
zod związany z marcem ’68: 

Pamiętam, jak pewnego popołudnia podniecony dziadek przyjechał z pra-
cy z  Krakowa (dziadek pracował wtedy jako adiunkt w Instytucie Zootech-
niki przy ul. Sarego) i po trzech głębokich oddechach, jeszcze zaaferowany,  
zaczął opowiadać. na ul. Waryńskiego (dziś ul. Gertrudy) panowie w niebie-
skich mundurach, przy pomocy kolektywu robotniczego, zaczęli okładać bied-
nego studenta pałkami. Interwencja dziadka była natychmiastowa. Po prośbach, 
aby przestali katować chłopaka, które nie odnosiły skutku, dziadek wyciągnął 
legitymację biegłego sądowego. nastąpiła konsternacja. niezbyt rozgarnięci mi-
licjanci nie zauważyli, że była to legitymacja biegłego sądowego ale do spraw 
weterynaryjnych, zaprzestali jednak bicia studenta.

Wet zbliżał się wtedy do siedemdziesiątki, ale do końca był 
czuły na ludzką krzywdę i miał kawaleryjską fantazję.

Doktor Jan Stefan zmarł 2 października 1978 r. w Skawi-
nie. Spoczywa na cmentarzu parafialnym. mijając jego grób, 
pomyślmy czasem, że leży tam człowiek niezwykły, człowiek, 
który kiedyś ocalił nasze miasto. 

PoDZIęKoWanIe
Serdeczne podziękowania składam Pani teresie Bieleckiej  
za udostępnienie rękopisów, zdjęć i paniątek po swoim ojcu 
doktorze Janie Stefanie oraz za użyczenie opracowania syna 
Piotra Bieleckiego pt. Dziadek. Przy opracowaniu artykułu 
korzystałem z następujących materiałów: Ruch oporu w cza-
sie okupacji hitlerowskiej w Skawinie i okolicy Józefa nowaka, 
Zbigniewa raczyńskiego, Jerzego Studenckiego, Z ziemi wło-
skiej do Polski Szymona Serwatki i michała muchy oraz W od-
działach partyzanckich i Baonie „Skała” Włodzimierza rozmu-
sa (Kraków 1987).
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Stanisław Cinal

WSPomnIenIe o Karolu StYrYlSKIm

W dniu 21 grudnia 2014 r. 
w Zabierzowie zmarł 

Karol Styrylski, ostatni żoł-
nierz III Batalionu „Biedron-
ka” 12 Pułku Piechoty aK 
i wieloletni członek towarzy-
stwa Przyjaciół Skawiny. 

Karol Styrylski urodził się 
w Korabnikach 7 stycznia 
1922  r. jako syn franciszka  
i marii z d. Caban. miał sie- 
dem sióstr i  dwóch braci. 
W wieku 16 lat rozpoczął pra-
cę przy elektryfikacji Skawiny. 
montaż sieci napowietrznej 
stał się jego ulubionym za- 
jęciem, zwłaszcza pod nadzorem Bolesława Jamroza, który był 
jego szefem, a także komendantem oSP w Skawinie. nic więc 
dziwnego, że kolejną pasją Styrylskiego była straż pożarna. 
uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zachwycał go 
piękny mundur i błyszczący hełm. W czasie okupacji należał 
do tych, którym zawsze udawało się wyjść cało z niebezpiecz-
nych sytuacji. my, wierzący, nazywamy to opatrznością Bożą.

Wiosną 1942 r. Styrylski został wcielony do Baudienstu 
i  skierowany do pomocniczej organizacji budowlanej. Wyko-
nywał różne prace. te najbardziej przykre — kopanie trzech 
dołów o wymiarach 4 × 4 × 4 m dla Żydów rozstrzelanych na 
drodze ze Skawiny do tyńca — zapamiętał.  

Po rozwiązaniu Baudienstu w rusocicach Styrylski został 
przeniesiony do zakładów flugmotorenwerke (przed wojną 
Polskie Zakłady lotnicze) w rzeszowie. Zamieszkał u krew-
nych we wsi Staroniwa koło rzeszowa. Jednak powtarzające 

Karol Styrylski 
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się spóźnienia, wynikające z codziennych uciążliwych dojaz-
dów do zakładu, połączone z szykanami w pracy spowodowały, 
że Styrylski postanowił szukać zatrudnienia w Skawinie. opu-
ścił Staroniwę w momencie, kiedy zainstalowane we wsi trans-
formatory energetyczne wysokiego napięcia zostały ostrzelane 
przez partyzantów, w wyniku czego zakłady flugmotoren- 
werke i część rzeszowa przez kilka dni pozbawione były prą-
du. reakcją niemców na to wydarzenie była błyskawicznie 
przeprowadzona pacyfikacja wsi. Gestapo, stosując swoje me-
tody, przystąpiło do poszukiwania sprawców. na plac spędzo-
no mieszkańców. Brano ich po kolei do stolika, przy którym 
siedzieli gestapowcy. Sołtys po rozpoznaniu danej osoby mu-
siał podać jej nazwisko, które gestapowcy sprawdzali z zapisem 
w dowodzie osobistym. Pięćdziesięciu sześciu mężczyzn, któ-
rych nazwisk sołtys nie wymienił lub których nazwiska pomy-
lił, zostało rozstrzelanych. Styrylski byłby również wśród nich, 
ponieważ sołtys go nie znał. 

W Skawinie kolega z Baudienstu tomasz marszałek namó-
wił Styrylskiego do pracy w jednym z warsztatów wojskowych. 

oSP Skawina, 1942 r., drugi od lewej Karol Styrylski (foto ze zbiorów muzeum 
regionalego w Skawinie)
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Podczas zbierania danych osobowych zauważono brak jego 
zwolnienia z firmy flugmotorenwerke w rzeszowie. Było to 
powodem zatrzymania i przewiezienia go do rzeszowa, gdzie 
powróciła sprawa jego udziału w akcji ostrzelania transfor-
matora we wsi Staroniwa. W siedzibie SS na Zamku w rze-
szowie w czasie przesłuchania osoba pełniąca funkcję proto-
kolanta i tłumacza, znana Styrylskiemu ze Skawiny, poręczy-
ła za niego, potwierdzając jego nieobecność w tym czasie we 
wsi. Sprawa została umorzona i Styrylski powrócił do flug-
motorenwerke, gdzie zaczęła już działać organizacja powią- 
zana z aK. Jako elektryk mógł on poruszać się po terenie ca-
łego zakładu, nie wyłączając obiektów przyległych, takich jak 
obóz żydowski, źródło najtańszej siły roboczej, i baraki Bau-
dienstu. Do przenoszenia nielegalnych przesyłek w zakładzie 
oraz w przyległych obiektach zwerbował go pracownik Przy-
bylski, poznaniak, żołnierz aK, który był pomysłodawcą i ko-
ordynatorem tej akcji. Gdy zachodziła potrzeba przerzucenia 
przesyłki na wydział zakładu lub do obozu żydowskiego, lub 
do junaków Baudienstu, w miejscach tych fingowano awarię 
instalacji elektrycznej i wzywano elektryka Styrylskiego. Pod-
czas gdy on „usuwał usterkę” do torby z narzędziami wrzuca-
no przesyłkę, której odbiór odbywał się na podobnych zasa-
dach w wyznaczonym miejscu. Styrylski miał zakaz kontaktu 
z osobami wrzucającymi lub odbierającymi przesyłki, miał je-
dynie udawać zaaferowanego pracą robotnika, który zostawił 
torbę na boku. 

Pewnego razu podszedł do niego Żyd o nazwisku Sznur i po- 
prosił o doręczenie listu rodzinie mieszkającej przy ul.  Krzy-
wej  6 w Krakowie. Styrylski doręczył korespondencję. odpo-
wiedź przyszła w niedzielę, gdy pojechał do Skawiny na odpo-
czynek. Kiedy w poniedziałek Sznur otrzymał list od rodziny, 
był tak zaskoczony i szczęśliwy, że zapragnął się jakoś zrewan- 
żować — chciał wcisnąć do kieszeni „listonosza” być może 
ostatnią dwudziestozłotówkę. oczywiście pieniędzy tych Sty-
rylski nie przyjął, ale zobaczył to rumuński folskdojcz o  na-
zwisku Witman i doniósł gestapowcowi dyżurującemu w  za-
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kładowej komórce. Gestapo najpierw przeprowadziło gruntow-
ną rewizję w baraku żydowskim. Potem wzięli Sznura na prze-
słuchanie. Gdy Styrylski wrócił z pracy w terenie, czekał już  
na niego strażnik fabryczny z poleceniem doprowadzenia go na 
przesłuchanie, które tak oto wspomina: 

Idąc na gestapo sądziłem, że to już mój koniec. Chwilę czekaliśmy pod drzwia-
mi, ponieważ jeszcze trwało przesłuchanie Sznura. Gdy otwarły się drzwi, zo-
baczyłem go ledwo trzymającego się na nogach, zmaltretowanego i zakrwawio-
nego. Weszliśmy do środka. Przy dużym stole pośrodku pokoju siedziało trzech 
gestapowców. Dwóch miało pejcze, a przed tym w środku, który mówił czystą 
polszczyzną, leżał pistolet. ten z pistoletem zapytał: „Co masz do tego Żyda?”
„Dawał mi pieniądze na chleb” — odpowiedziałem  —  „ale oddałem mu te 
pieniądze i na tym koniec” — dodałem. na tym przesłuchanie się skończyło. 
nawet mnie palcem nie tknęli. Po jakimś czasie Sznur zapytał mnie, co zezna-
łem. okazało się, że na przesłuchaniu jakimś cudem Sznur zeznawał dokładnie 
tak samo, jak ja, i to nas uratowało. 

nazajutrz w czasie krótkiej wymiany zdań na stołówce Sty-
rylski usłyszał od Przybylskigo: „zawieszam akcję przesyłek, 
ponieważ gestapo wpadło na jej trop”. W tym samym dniu, 
nie główną brama, lecz bocznymi drzwiami, Styrylski po raz 
ostatni wyszedł z zakładów flugmotorenwerke w rzeszowie.  

W Skawinie czekała na niego przykra wiadomość. uwielbia-
ny przez niego kierownik Bolesław Jamróz, komendant oSP 
w  Skawinie, żołnierz batalionu „Biedronka”, pełniący funk-
cję szefa kancelarii baonu, został rozstrzelany 27 maja 1944  r. 
w  Krakowie przy ul. Botanicznej. Dla Styrylskiego śmierć ta 
stała się impulsem do walki zbrojnej z okupantem. Zaprzysię-
żony przez dowódcę „Biedronki” kpt. franciszka Guzika „Płu-
ga” i Stanisławę Caban „arkę” powiększył grupę łączników 
Stanisława ożoga „Koguta”. Z kolei ucieczka z zakładu w rze-
szowie została mu w dowodzie osobistym „fałszywką wypro-
stowana” przez arbeitsamt (urząd Pracy) w Skawinie, które-
go pracownikiem był franciszek Guzik. teraz Styrylski mógł 
bez obaw szukać nowej pracy. W batalionie „Biedronka”, jako 
„mruk” lub „Struga”, był pierwszym przybocznym łącznikiem 
„Pługa”. Z działalności tej grupy na uwagę zasługuje akcja 
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przeprowadzenia trzech anglików we wrześniu 1944 r. do ba-
onu w Wieliczce. Byli to oficerowie zestrzeleni nad III rzeszą, 
którym udało się zbiec z obozu jenieckiego. Przed zakończe-
niem wojny w marcu 1945 r. Styrylski został powołany do woj-
ska i służył w 6 Samodzielnej Brygadzie Saperów w Warsza-
wie jako telegrafista. Po powrocie z wojska wiosną 1947 r. oże-
nił się z Janiną z d. Chudoba i zamieszkał w Zabierzowie. tam 
założył rodzinę. Karol i Janina mają czterech synów: adama, 
marka, andrzeja i Jana. mieszkając w Zabierzowie, Styrylski 
musiał często powracać myślami do swych rodzinnych stron:  
Korabnik i Skawiny, bo kiedy w 1981 r. rozpoczęło działalność 
towarzystwo Przyjaciół Skawiny, był on jednym z pierwszych 
jego członków. Co roku uczestniczył w spotkaniu opłatkowym. 
opowiadał o starej Skawinie i Korabnikach, gawędy te robi-
ły wrażenie i pozostawały na długo w pamięci. ale najmilszą 
niespodziankę sprawili nam jego bliscy — syn adam i synowa 
anna, którzy ufundowali szwedzki stół na spotkaniu opłatko-
wym w 2009 i 2010 r. 

23 grudnia 2014 r. rodzina i liczne grono przyjaciół od-
prowadziło Karola Styrylskiego na wieczną wartę. Spoczął na 
cmentarzu parafialnym w Zabierzowie. nie żegnamy Cię Ka-
rolu! W naszych sercach będziesz żył wiecznie!

W artykule autor wykorzystał fragmenty wspomnień Karola Styrylskiego spi-
sanych w Zabierzowie w 1999 r. przez Bolesława Jamroza i zamieszczonych 
w „Informatorze” w numerach 48 i 51.
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Stanisław Grodecki 

27 SPotKanIe oPłatKoWo-noWoroCZne 
toWarZYStWa PrZYJaCIÓł SKaWInY 

Do tradycji naszego towarzystwa należą coroczne spo-
tkania opłatkowe. tym razem spotkanie odbyło się 

20  stycznia w sali skawińskiego „Sokoła”. miło było patrzeć, 
jak szybko zapełniała się sala. nic dziwnego, atmosfera jesz-
cze świąteczno-noworoczna, a wystrój wnętrza dopełniał 
podniosły nastrój. W tak miłej atmosferze przewodniczący 
tPS Stanisław Grodecki przywitał wszystkich przybyłych 
członków towarzystwa i zaproszonych gości. Wśród nich 
był włodarz naszego miasta norbert rzepisko. radę miejską 
reprezentował Witold Grabiec. obecni byli także przed-
stawiciele współpracujących z  nami organizacji. Gościliśmy 
m.in. małgorzatę niechaj ze Stowarzyszenia „nasz radzi-
szów”, Halinę Jaskierną ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zie-
mi Krzęcińskiej, Bronisława Biesia ze Stowarzyszenia „Jaś-
kowice — nasza Przyszłość”, Jadwigę Dudę ze Stowarzy-
szenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” oraz wielu innych zna-
mienitych gości. 

Życzenia noworoczne w imieniu Zarządu tPS złożyli: anna 
Kudela, ewa tarnopolska i Stanisław Grodecki. Potem nastą-
piło tradycyjne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. 
W tle słychać było polskie kolędy i pastorałki. 

Po złożeniu życzeń rozpoczęło się wspólne, głośne kolędo-
wanie przy świątecznie zastawionych i udekorowanych stołach. 
tegoroczne spotkanie opłatkowe umilała nam kapela „Sokół 
Haller” pod kierunkiem jej założyciela andrzeja tatki.

Przerwy między występami kapeli znakomicie urozmaicał 
Stanisław lupa, należący do naszego towarzystwa. okazał się 
on wspaniałym animatorem, zachęcał do wspólnego śpiewania 
na głosy wesołych pastorałek. W tak miłej i radosnej atmosfe-
rze spędziliśmy prawie cztery godziny.



— 19 —

P o D Z I ę K o W a n I a

Zarząd towarzystwa Przyjaciół Skawiny s e rdeczn i e  dz i ę-
ku j e wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotka-
nia. Bez ich wsparcia i aktywnego udziału nie byłaby możli-
wa tak podniosła atmosfera. Dziękujemy naszym koleżankom: 
Zofii K aper z e, Krystynie S o j ce, ewie tarnopo l sk i e j, 
Zofii Grodec k i e j i elżbiecie Panek za wspaniały wys- 
trój sali oraz udekorowanie stołów. Bogate i wykwintne za- 
stawienie stołów smakołykami było możliwe dzięki wspar-
ciu rodzinnej cukierni ryszarda i andrzeja Z a j ąców, któ- 
rzy bezpłatnie dostarczyli tradycyjny chrust oraz skawińskie  
rogale. oprawę fotograficzną spotkania zapewnił Józef nie-
cha j, któremu także gorąco dziękujemy.
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leszek nowak

HIStorIa ZaKłaDÓW elementÓW  
BuDoWlanYCH W SKaWInIe*1

W pierwszych latach istnienia elektrowni Skawina wszyst-
kie odpady po spaleniu węgla trafiały na składowisko 

w  Kopance. Stało się to poważnym problemem dla miasta 
i  jego mieszkańców. Stąd też zgodnie z zarządzeniem mini-
sterstwa Budownictwa i Przemysłu materiałów Budowlanych 
z dnia 30 kwietnia 1958 r. utworzono przedsiębiorstwo pod 
nazwą: Zakłady elementów Budowlanych w Skawinie. Jego 
zadaniem była utylizacja popiołów lotnych z elektrowni przez 
wykorzystanie ich do produkcji ściennych materiałów budow-
lanych. W 1960 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę: Zakłady 
Produkcji elementów Budowlanych „Skabet”. Wydział I roz-
począł pracę w maju 1961 r., a 1 sierpnia ruszyła regularna pro-
dukcja. Do końca roku wyprodukowano 35 687 m3 blocz-
ków betonu komórkowego. W kolejnych latach wytwarzano 
ok. 190 000 m3 rocznie, a w 1964 r. osiągnięto poziom blisko 
220 000 m3. tym samym rocznie utylizowano ok. 110 000 ton 
popiołów lotnych. Ponieważ koncepcja wykorzystania odpa-
dów sprawdziła się, a popyt na materiały budowlane był bar-
dzo duży, w marcu 1971 r. rozpoczęto produkcję na Wydzia-
le  II. Zdolność produkcyjna wzrosła do 340 000 m3 rocznie. 
W  tym czasie przedsiębiorstwo zatrudniało ok. 450 osób. 
W  1979 r. „Skabet” połączono z krakowskim Przedsiębior-
stwem Przemysłu Betonów „Prefabet” i nadano mu nazwę: 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet” Kraków, Za-
kład Produkcji elementów Budowlanych Skawina. W 1981 r. 
zakład otrzymał status przedsiębiorstwa państwowego i nazwę: 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „Prefabet” Skawina. 

*1Pierwodruk: Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Praca zbiorowa, Skawina 
2014, s. 173–174.



— 21 —

W drugiej połowie 1988 r. ze względu na zmieniającą się sy-
tuację na rynku materiałów budowlanych oraz wyeksploatowa-
ny park maszynowy podjęto decyzję o wyłączeniu z produk-
cji Wydziału II, a 31 marca 1990 r. również Wydziału I. Jed-
nak już w kwietniu tego samego roku rozpoczęto produkcję 
betonu komórkowego w nowo wybudowanym i wyposażonym 
w nowoczesne maszyny oraz urządzenia Wydziale III o zdol-
ności produkcyjnej 220 000 m3 rocznie. W tym samym czasie 
powstało osiedle dla pracowników przy ul. Kopernika, liczące 
cztery budynki ze 180 mieszkaniami. W ramach prywatyzacji 
1 lipca 1993 r. wojewoda krakowski sprzedał PPB „Prefabet” 
Przedsiębiorstwu Produkcji usług i Handlu „Prevar”, Spółce 
z o.o. udziałowcami tej spółki byli: elektrownia Skawina Sa, 
Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego „opolwap”, Ce-
mentownia małogoszcz, małopolska Spółka Handlowa oraz 
pracownicy skawińskiego „Prevaru”. 

„Prevar” — budynek dozowni; zdjęcie z 1998 r. (fot. l. nowak)
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W latach 1996–1999 zakład został zmodernizowany: skom-
puteryzowano proces dozowania surowców, zautomatyzowa-
no smarowanie form, wprowadzono precyzyjne krojenie z do-
kładnością do 1 mm oraz zastosowano nowe surowce, czyli 
lekkie kruszywo granulowane Pregran i ciepłochronną zapra-
wę murarską Izogran. oba produkty powstały przy zastosowa-
niu oryginalnych polskich technologii i współudziale pracow-
ników „Prevaru”. W tym czasie zakład zatrudniał 194 osoby. 
W marcu 2005 r. „Prevar” kupiła Grupa H+H. Do tego czasu 
zakład wyprodukował ponad 10 mln m3 materiałów budowla-
nych, utylizując tym samym ok. 7 mln m3 popiołów lotnych. 
Wyprodukowane przez „Prevar” materiały budowlane umoż-
liwiły wybudowanie blisko 150 tys. domów jednorodzinnych. 
Dwa lata temu Zakłady elementów Budowlanych zniknęły 
z  przemysłowej mapy miasta. Dyrektorami zakładu byli: le-
chosław Sidor (1958–1961), Henryk marchwicki (1961–1971), 
Jan Górski (1971–1979), leopold falkowski (1979–1980), ry-
szard Śmiłek (1980–1991), leszek nowak (1991–2002) oraz 
andrzej Sewcz (2002–2004).
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anna Kudela, Stanisław Grodecki

traDYCJe Kulturalne W SKaWInIe*1

Kultura średniowieczna kształtowała się pod wpływem 
dwóch ważnych czynników: chrześcijaństwa oraz rodzimej 

tradycji i  obyczaju. obydwa te elementy były początkowo so-
bie przeciwstawne, z  czasem jednak zaczęły się przenikać 
i tworzyć spójną całość. 

W KręGu KulturY relIGIJneJ
Przez wiele wieków życie kulturalne naszej społeczności kon-
centrowało się wokół parafii. Kościół spełniał przede wszyst-
kim funkcje religijne, ale jednocześnie zaspokajał inne wyż-
sze potrzeby mieszkańców. W  świątyniach rozbrzmiewała  
muzyka organowa i  śpiewy, zarówno chóralne, jak i  solowe. 
W ołtarzach i na ścianach świątyni znajdowały się piękne ma-
lowidła i  pełne ekspresji figury. niestety, niewiele z  nich do-
trwało do naszych czasów.

Skawińska świątynia została spustoszona w  czasie roko-
szu Zebrzydowskiego oraz potopu szwedzkiego. W  1704  r. 
podczas pożaru w  mieście budynek spłonął. Kościół odbu-
dowano w  1720  r. W  1815  r. spłonął ponownie. W  trakcie 
jego kolejnej odbudowy w  1826  r. dokonano pewnych prze-
róbek. obecny kościół jest murowany, ma wielobocznie zam- 
knięte prezbiterium nakryte sklepieniem zwierciadlanym oraz  
korpus trzynawowy z  dwiema nowymi nawami bocznymi  — 
niższą i  wyższą. Przy prezbiterium od północy mieści się za-
krystia, przy korpusie od południa — kruchta, od zacho-
du zaś wieża przebudowana pod koniec XIX  w. według pro-
jektu Władysława ekielskiego oraz nowa kruchta. Jeden 
z  portali gotyckich przeniesiono z  prezbiterium do zakry-

*1 Pierwodruk: Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Praca zbiorowa, Skawina 
2014, s. 193–213 (fragmenty).
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stii, drugi umieszczono w  korpusie od południa. W  drugim 
portalu osadzono jedyny zachowany do dziś fragment z  XIV-
-wiecznej, Kazimierzowskiej świątyni: kute, żelazne drzwi. 

Zabytkowy charakter ma barokowa chrzcielnica z brązu oraz 
polichromia w kolorze tęczy, odsłonięta i odnowiona z końcem 
ubiegłego stulecia, a  powstała na przełomie XVII i  XVIII  w. 
Przedstawia ona narzędzia męki Pańskiej. Z  XVII  w. pocho-
dzi wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. nieco młodszy jest 
obraz Przebudzenie pasterzy. Z XIX w. pochodzą kolejne dzie-
ła sztuki: Matka Boska Bolesna, Ukrzyżowanie Walerego elia-
sza radzikowskiego, znajdujący się w  ołtarzu głównym, oraz 
Złowienie ryby ze złotym staterem, który, podobnie jak Przebu-
dzenie..., jest darem dla świątyni. najstarszą i  jedną z najpięk-
niejszych budowli w Skawinie jest mały kościółek pod wezwa-
niem ofiarowania najświętszej marii Panny, zbudowany pod 
koniec XVI w. lub na początku XVII w. i usytuowany poza mu-
rami miejskimi jako kościół przyszpitalny. to w nim w 1602 r. 

Kute drzwi z XIV w. (fot. P. Kutaś) Szopki w muzeum regionalnym



— 25 —

ks. Piotr Dudułka, proboszcz bierkowski oraz altarysta ołtarza 
ofiarowania nmP w  kościele parafialnym w  Skawinie, ufun-
dował probostwo szpitalne. Wspomniany ołtarz i  kościółek 
szpitalny pod tym samym wezwaniem były związane personal-
nie i majątkowo. W kościółku do dziś zachował się barokowy 
ołtarz główny z  obrazem namalowanym w  1640  r., przedsta-
wiającym ukrzyżowanie Jezusa.

W kręgu kościoła kształtował się też teatr religijny, wywo-
dzący się z misteriów bożonarodzeniowych i pasyjnych, zwią-
zany ściśle z rokiem liturgicznym.

W okresie świąt narodzenia Pańskiego inscenizowano po-
kłon pasterzy, hołd trzech Króli i  okrucieństwo Heroda, 
a  w  czasie triduum Paschalnego przedstawiano obrazy męki 
Pańskiej.

Inscenizacje narodzin Chrystusa dotrwały do naszych czasów 
w formie jasełek. Zachowały się wspomnienia z tych przedsta-
wień. organizowały je siostry służebniczki, a wykonywała ska-
wińska młodzież w  latach 20. i 30. ubiegłego wieku. również 
w  czasach współczesnych większość szkół i  grup działających 
przy parafiach co roku przygotowuje takie widowisko, co za-
inspirowało Centrum Kultury i Sportu w Skawinie do zorga-
nizowania gminnych przeglądów grup jasełkowych. Pierwszy 
konkurs miał miejsce w  2004  r. trudno ustalić, na kiedy da-
tują się początki szopkarstwa w Skawinie. od dawna funkcjo-
nował w  naszym mieście zwyczaj chodzenia z  szopką — je-
den aktor odgrywał jasełka, manipulując lalkami, drugi przy-
grywał na harmonii. Skawińska szopka posiadała dwanaście 
par lalek, a wśród nich takie postaci, jak: pasterze, krakowiacy,  
ułan, Żyd, góralka od Żywca, rusini, cyganka, cygan, czarow-
nica, Herod, śmierć oraz diabeł. W  muzeum regionalnym 
w  Skawinie znajduje się piękna, duża szopka skawińska wraz 
z  kukiełkami (dar Władysława Szklarskiego). W  drugiej po-
łowie XX w. wystawiał on w niej jasełka lalkowe. W muzeum 
znajduje się też druga domowa szopka, podarowana przez an-
drzeja różyckiego. obecnie tradycje szopkarstwa kultywuje 
Chrześcijański ośrodek Kultury, który co roku organizuje kon-
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kurs szopek wykonanych z różnych materiałów, indywidualnie 
i  zespołowo, w różnych konwencjach, poczynając od tradycyj-
nych, a na najbardziej nowatorskich kończąc.

DaWne ZWYCZaJe SKaWIŃSKICH „KantKÓW” 
I  nIe tYlKo
tradycje ludowe Skawiny i  okolic są nierozerwalnie związane 
z  folklorem małopolskim. na dziedzictwo kultury materialnej 
składały się skawińskie garnki, a  potem kafle, skrzynie drew-
niane i wyroby wiklinowe. obrzędy ludowe natomiast niespe-
cjalnie różniły się od innych galicyjskich zabaw i  zwyczajów. 
Ich opisy pióra skawińskich nauczycieli: anieli Korzeniowskiej, 
Stanisława Czai-Brzostyńskiego i Wojciecha Gazdeczki moż-
na znaleźć w krakowskim muzeum etnograficznym.

Do najbardziej oryginalnych postaci legend należał „Kan-
tek”. W czasie zapustów noszono po Skawinie kukłę ze słomy 
okrytą płaszczem, w którym chował się parobek. Kukłę nazy-
wano Kantkiem, stąd przezwisko nadane skawinianom przez 
ludność okolicznych wiosek: „ty skawiński Kantku” — mawia-
no. Kantek rósł lub malał, tańczył, płatał widzom figle, jednym 
słowem — zabawiał ludzi. Dzięki staraniom dyrektora Czesła-
wa Gąsiorowskiego zrekonstruowaną kukłę można zobaczyć 
w muzeum regionalnym w Skawinie.

Z pochodzącej z  1904  r. relacji Wojciecha Gazdeczki wy-
nika, że jeszcze na początku XX  w. w  Skawinie nie ubierano 
choinek tylko zawieszano u  powały podłaźniczki. również te 
przedmioty można oglądać w muzeum regionalnym, w okre-
sie Bożego narodzenia.

liczne dawne zwyczaje skawińskie kojarzą się współczes-
nemu człowiekowi z  zabobonem, z  zaklinaniem losu. Słoma 
owsiana lub siano pod obrusem wigilijnym nie tylko przy-
pominało o żłóbku, ale według powszechnej opinii miało za-
pewnić dobrobyt. Po wigilii sypano wróblom pszenicę, by 
jej nie wydziobywały w  polu przed żniwami. Bydłu dawa-
no kawałek opłatka i po odrobinie wszystkich potraw wigilij-
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nych, by się dobrze chowało. Z pasterki należało wracać żwa-
wym krokiem, by najbliższe plony zebrać szybko i szczęśliwie.

W niedzielę Palmową połykano bazie z  poświęconych 
palm, by uchronić się od bólu gardła i  febry. Krzyżyki zro-
bione z końcówek palm, zatknięte w polu o świcie, miały za-
pobiegać gradobiciom. Poświęcone palmy wkładano za święty 
obraz, rzadziej wieszano na strychu. Wierzono, że uchroni to 
dom przed uderzeniem pioruna. resztki palm pieczołowicie 
przechowywano, a  podczas letnich, gwałtownych burz palono 
je, aby odwrócić nieszczęście. Gdyby ktoś w Wielki Czwartek 
uderzył miotłą konia lub krowę, zwierzę wkrótce by zdechło. 
W  tym dniu należało natomiast uderzyć palmowym krzyży-
kiem wszystkie cztery narożniki stodoły — był to pewny spo-
sób na odstraszenie myszy. Wielki Czwartek był też dniem 
rozprawienia się ze zdrajcą Judaszem. Starsi chłopcy ubie- 
rali słomianą kukłę przedstawiającą obłudnego apostoła i zrzu-
cali ją z  wysokiej wieży kościelnej na dziedziniec. tam już 
czekali inni, uzbrojeni w kije. Wszyscy udawali się na łąkę nad 
Skawinką, gdzie tłuczono Judasza, dopóki ostatnie źdźbło sło-
my nie spłynęło rzeką.

W Wielki Piątek o świcie należało umyć się w  potoku, 
by przez cały rok zachować czystość ciała i  duszy, a  jeśli 
ktoś wszedł do wody na kolanach, zapewniał sobie zdrowie. 
w Wielką Sobotę święciło się pokarmy. W znacznie większych 
niż dziś koszykach, pod lnianą serwetką znajdowały się pisan-
ki lub kraszanki, chleb, kiełbasa, słodka baba, sól, laska chrza-
nu i oczywiście cukrowy baranek.

Konsekwentnie przestrzegano zwyczaju, by dzień Bożego 
narodzenia oraz Wielkanoc spędzać w  gronie najbliższych. 
Wizyty można było składać w drugi dzień świąt.

W dniu św. Szczepana kolędnicy z  szopką, turoniem 
lub gwiazdą odwiedzali sąsiadów. Śpiewali kolędy, pastorałki 
i przyśpiewki, przymawiając się o poczęstunek. Byli wśród nich 
przebierańcy: chłop, Żyd, król i  inne jasełkowe postaci. Prze-
brani kolędnicy nierzadko inscenizowali mini scenki oparte 
na motywach jasełkowych, w  których chłop kłócił się z  Ży-
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dem, a diabeł kusił Heroda, który potem uciekał przed śmier-
cią, chowając się za ludzi i sprzęty. Było przy tym sporo śmie-
chu i dogaduszek.

Zupełnie świecki charakter miały przebieranki zapustne, 
kończące karnawał. Ich uczestnicy starali się tak przebrać 
i ucharakteryzować, by ich nie rozpoznano. W tym celu zmie-
niali sposób poruszania się, mimikę i głos, często uciekając się 
do groteski. W  Skawinie nazywano ich bokusami. Spośród 
zwyczajów związanych z życiem rodzinnym warto omówić ska-
wińskie wesele z  1881  r. opisane przez anielę Korzeniowską.

orszak ślubny wyruszał z  domu panny młodej. otwierali  
go muzykanci, którzy grali przez całą drogę, a  potem w  ko-
ściele, na chórze. Za nimi dwóch drużbów prowadziło pannę 
młodą. Pana młodego prowadziły z kolei dwie starsze druhny. 
W  jasno oświetlonym kościele uczestnicy orszaku dostawali  
zapalone świece, ksiądz śpiewał Veni Creator, a następnie udzie-
lał ślubu. Potem starostowie podpisywali stosowne dokumenty 
w zakrystii. Po ślubie państwo młodzi szli do domu weselnego, 
ale nie razem, każdy ze swoim starostą lub starościną.

aniela Korzeniowska zapisała słowa powitania wypowie-
dziane przez drużbę w domu weselnym, zaznaczając, że wycho-
dziło ono już z  użycia: „Witam tak godnych gości z  podróży, 
witam też z granic boskich powracające stadło małżeńskie, któ-
re z  rąk kapłańskich odebrali błogosławieństwo przy tak licz-
nie pożądanych gościach”2. 

Zebrani zasiadali do obiadu, po którym zaczynała się za-
bawa: starosta z  panną młodą prowadzili poloneza, przysta- 
wali przed orkiestrą i  śpiewali okolicznościowe pieśni oraz 
przyśpiewki. Polonez taki trwał co najmniej godzinę. tańczo-
no także krakowiaka, mazura, kadryla i  różne rodzaje polek. 
Po kolacji następowały oczepiny: przy wtórze okolicznościo-
wych przyśpiewek starościna zdejmowała wianek z głowy pan-
ny młodej i zakładała jej czepiec.

2 Cyt. za J. nowak, Z minionych lat — jak to niegdyś było — wesele w Skawinie, 
„Informator” 1986, nr 12, s. 10.



— 29 —

Wszystkie obecne na weselu kobiety kolejno poprawiały ten 
czepiec, wkładając pannie młodej do rąk pieniądze. Kiedy po 
oczepinach pan młody chciał wreszcie zbliżyć się do żony, sta-
rościna upewniała się, czy ją zna; sprawdzała to, nakrywając 
za jego plecami trzy osoby wielkimi prześcieradłami; przeko-
marzania trwały stosunkowo długo. Wreszcie kobiety stawiały 
sprawę jasno: „a nasz, panie młody, postaw sam tu wina, bo jak 
nie postawisz, to marysi nie ma”. oczywiście imię zmieniało 
się w  zależności od prawdziwego imienia panny młodej. Do-
piero po tym poczęstunku pan młody mógł pocałować żonę. 
następował ostatni taniec, w  którym uczestniczyły wszyst-
kie kobiety — nieznalezienie partnera było złą wróżbą. We-
dług Korzeniowskiej poprawiny odbywały się dopiero po kilku 
dniach, towarzyszyły im różne zabawy.

Po 1989  r. zaczęto kultywować nowe tradycje nawiązujące 
do dawnych zwyczajów. W  1998  r. w  parafii pod wezwaniem 
miłosierdzia Bożego w Skawinie ewa Hobrzyk zorganizowa-
ła konkurs pt. „tradycyjny koszyczek wielkanocny”. mieszkań-
com spodobał się pomysł. Gospodarzami corocznych konkur-
sów są proboszczowie obydwu skawińskich parafii: ks. Wło-
dzimierz łukowicz i ks. prałat edward Ćmiel, a wcześniej ks. 
leon Baran. Ze wszystkich przyniesionych koszyczków jurorzy 
wybierają 30 najpiękniejszych i najbardziej tradycyjnych, a  ich 
właściciele otrzymują nagrody.

oJCoWIe SKaWIŃSKIeJ KulturY
mimo trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej skawinianie 
garnęli się do wiedzy i  pielęgnowali swoje tradycje. Pojawili 
się liczni krzewiciele oświaty i  polskości. to dzięki nim kul-
tura regionu przetrwała do dzisiaj. należeli do nich ks. pro-
boszcz Józef oleaczek, dyrektor szkoły, Jan Gigoń oraz Jan 
Dąbrowski, oficer wojsk polskich w  1846  r. i  członek rady  
narodowej w 1848 r. ten ostatni w Skawinie spędził całe swoje 
życie, tu wychował i wykształcił gromadkę dzieci. Był człowie-
kiem oczytanym, powszechnie lubianym i  szanowanym. Gar-
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nęła się do niego młodzież, a  on budził w  niej zainteresowa-
nie książkami i  umacniał ducha narodowego. Po wielu latach 
tak go wspominano:

Jan Dąbrowski, ojciec generała dr. Dąbrowskiego i  profesora franciszka Dą-
browskiego, […] obywatel, posiadający jak na owe czasy wielką bibliotekę, 
w której oprócz klasyków rzymskich i  greckich znajdowały się najnowsze wy-
dawnictwa, na które stosunkowo nie bardzo zamożny obywatel nie szczędził 
grosza — chętnie pozwalał z niej korzystać obywatelom. Prenumerował „Czas” 
i „Goniec lwowski”, a po zawieszeniu tegoż „Przegląd lwowski”, „Diabeł” itp. 
z jego biblioteki korzystano w mieście. Przez niego utwierdzani byli w patrioty-
zmie ci, którzy zasilili szeregi powstańców 1863 r., a była to jak na nasze mia-
sto liczba pokaźna — przeszło dwudziestu3.

Jak wiadomo, w  ostatnich dziesięcioleciach XIX  w. zaco-
fana gospodarczo i  bardzo uboga Galicja cieszyła się jed-
nak pewnymi swobodami. Polacy mogli kultywować rodzi-
me tradycje, zachować i  manifestować tożsamość narodo-
wą, uczyć się i  studiować w  polskich szkołach w  języku oj-
czystym. Dopuszczano również pewną swobodę zrzeszania 
się, zwłaszcza w stowarzyszeniach oświatowych i  społecznych.  
to stworzyło warunki do szybkiego rozwoju kultury w  Ska-
winie. Inicjatorem dwóch ważnych przedsięwzięć kultu-
ralnych był Czesław Czapkiewicz, w  1889  r. kilkunasto-
latek, uczeń krakowskiego gimnazjum i  syn długoletnie-
go radcy miejskiego tomasza Czapkiewicza. W  czasie waka-
cji wraz z  kolegami (również dojeżdżającymi do krakowskich 
szkół średnich) oraz z  młodzieżą rzemieślniczą Skawiny za-
łożył amatorskie kółko teatralne, w  którym sam był aktorem 
i  reżyserem. I  tym sposobem zainicjował działalność, któ-
ra przetrwała do dziś. Przedstawienia odbywały się w różnych 
miejscach, „gdzie się dało”: w  sieni rodzinnego domu, w  „bu-
dzie” strażackiej (remizy wówczas jeszcze nie było), w  ogro-
dzie pani Schuenke, naprzeciw figury Chrystusa frasobliwego 
obok kościoła. Sytuacja lokalowa amatorskiego teatru popra-
wiła się dopiero po wybudowaniu gmachu „Sokoła”, w  któ-

3 H. Różycki, Monografia, s. 29 (maszynopis w zbiorach TPS).
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rym znalazła się scena z niewielkim zapleczem. Jeszcze przed 
I  wojną światową w  Skawinie osiedlił się przybyły z  ziemi 
krośnieńskiej człowiek wielu talentów — Jan Stefan lisow-
ski, zwany powszechnie oto-Panku. Świetnie grał na skrzyp-
cach, komponował, pisał różne sztuki teatralne i  reżyserował 
utwory, zarówno swoje, jak i  innych autorów. Skomponował 
muzykę m.in. do Karpackich górali Józefa Korzeniowskiego. 
Spośród jego utworów scenicznych największą popularnością 
cieszyły się: Sznur korali, Sen nocy majowej, Za promieniem 
gwiazdy betlejemskiej, Romans pani majstrowej, Bastion pierw-
szy — ognia! oraz sceniczna adaptacja powieści Henryka ró-
życkiego Umarła Babka w  Skawinie. liczne zdjęcia ze spek-
takli można oglądać na planszach w  muzeum regionalnym.

Z osobą Czesława Czapkiewicza wiąże się również powsta-
nie publicznej wypożyczalni książek. W  1889  r. założył on 
wraz z  kolegami Czytelnię mieszczańską i  został jej preze-
sem. Współzałożycielami byli: Bolesław Czapkiewicz — uczeń 
szkoły artystyczno-malarskiej w Krakowie, Ignacy Szpondrow-
ski i ferdynand Pachel — studenci seminarium nauczycielskie-
go, trzech gimnazjalistów: Damian i  marian muszyńscy oraz 
Józef Piątkowski, a także tomasz Kotulecki — absolwent gim-
nazjum, edward i  Jan Hachorkiewiczowie — rymarze, Sta-
nisław i  Władysław Pachlowie — uczniowie kształcący się 
w zawodzie piekarza, Henryk różycki — uczeń kształcący się  
na stolarza, i Stefan Pęcak — kształcący się na szewca. Pierw-
sze zbiory pochodziły z  darowizn założycieli. Prezes Czap-
kiewicz podarował kilkanaście swoich książek, pozostali też 
nie byli obojętni. Wszystkie pozycje porządnie skatalogowa-
no i  przystąpiono do działania. mała izdebka z  klepiskiem 
zamiast podłogi, wynajęta w domu Grabowskiego, była pierw-
szym lokalem wypożyczalni. Szafkę na książki pożyczyła mat-
ka młodych Czapkiewiczów. Zasoby biblioteczne były skrom-
ne, ale bardzo zróżnicowane: Robinson Crusoe, Don Kichote, 
Wieczory pod lipą..., Rzeź Humania, Blada hrabina, Adrianna, 
a także kilka roczników „Wędrowca”, „misji Katolickich” i „ty-
godnika Ilustrowanego”. Książek jednak przybywało. Wpi-
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sowe wynosiło 50 centów, a  składkami (cent dziennie) go-
spodarowano oszczędnie, więc w  miarę możliwości kupowa-
no nowe pozycje. magistrat odsyłał do Czytelni kolejne nu-
mery „Czasu”. Zdarzały się też darowizny, ale coraz bardziej 
palący stawał się problem braku mebli. ostatecznie wykonał  
je różycki, wystarczyło zakupić „tylko” deski. Biblioteka stała 
się miejscem wymiany poglądów i ożywionych dyskusji. Przy-
ciągała coraz więcej osób dorosłych, a jej duszą — jak pisał po 
latach H. różycki — stali się: Ksawery Palichleb — podmaj-
strzy murarski, Jan Sorosiński — zamożny masarz, oraz fran-
ciszek Pyzik — dobrze sytuowany kupiec. Wkrótce Czytelnia 
otrzymała nowy, dużo lepszy lokal — mistrz kowalski Wincen-
ty Grzywa oddał na potrzeby biblioteki jeden pokój w swoim 
domu. Z biegiem lat patronat nad biblioteką objęło towarzy-
stwo Szkoły ludowej, a  jej prowadzenie powierzono nauczy-
cielowi męskiej Szkoły Powszechnej antoniemu Kaczmarczy-
kowi.

Jeszcze przed wybuchem I  wojny światowej twórcze pasje 
skawinian znalazły nowy wyraz — nieprofesjonalne piśmien-
nictwo. feliks Pachel u schyłku życia spisał wspomnienia z po-
wstania styczniowego. Ich uwierzytelniony odpis jest w posia-
daniu tPS, które opublikowało pełny tekst w 79 numerze „In-
formatora”4. 

Drugi tekst poświęcony jest również udziałowi autora 
w  powstaniu 1863  r. Józef Kiełbus zatytułował go Pamiętnik 
obojga lat 1863–1864 płynących krwią i  łzami. Prawdziwe wy-
padki i  zdarzenia tak w  obozie, jak i  w niewoli. Wspomnienia 
te, liczące 98 stron, odnotowane są w  „Bibliografii pamiętni-
ków polskich i  Polski dotyczących. Druki i  rękopisy” edwar-
da maliszewskiego, wydanej w  1928  r. rękopis był wówczas 
w  posiadaniu Stanisława Zielińskiego. Spisano go w  1902  r. 
Jego dalsze losy nie są znane, a  dotychczasowe poszukiwania 
prowadzone przez tPS nie przyniosły zamierzonego rezul-

4 S. Grodecki, m. Kania, Pamiętnik Feliksa Piotra Pachla — powstańca stycznio-
wego, „Informator” 2013, nr 79, s. 11–23.
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tatu. Prowadzimy je jednak dalej, a Czytelników prosimy 
o wsparcie.

trzecim piszącym skawinianinem był wspomniany już Hen-
ryk różycki, autor historycznej powieści o Skawinie i  jej 
okolicach, której akcja rozgrywa się w  czasach Kazimierza 
III Wielkiego i ludwika Węgierskiego. W 1911  r. opracowa-
ło ją graficznie i wydało krakowskie wydawnictwo „Prawda”. 
ten sukces zachęcił autora do dalszej działalności literackiej, 
ale jego prace rzadko trafiały na maszyny drukarskie5. ręko-
pisy i  maszynopisy są starannie przechowywane przez pra-
wnuka autora Krzysztofa Jastrzębskiego. utwory te zaintere-
sowały również dra marcina Kanię z  uniwersytetu Pedago-
gicznego w  Krakowie, który opracował rękopisy i  przygoto-
wał do druku Rok 1863 w Skawinie oraz Bastera. oba utwory 
w niewielkim nakładzie trafiły do rąk czytelników na przeło-
mie 2014/2015  r. Ich wydanie było współfinansowane przez 
rodzinę Krzysztofa Jastrzębskiego oraz tPS.

Przegląd dokonań skawiniaków w  dziedzinie kultury pro-
wadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, rozkwit ży-
cia kulturalnego na przełomie XIX i  XX  w. dokonał się bez 
udziału czynników zewnętrznych, za sprawą samych miesz-
kańców. Bez wsparcia finansowego z zewnątrz skutecznie 
gromadzono skromne środki, które początkowo wystarczały. 
Po drugie, mieszkańcy przestali się zadowalać biernym udzia-
łem w  życiu kulturalnym. rozwijali swoje pasje twórcze 
i  choć trudno mówić o wielkich dokonaniach w  skali kraju, 
to przecież artyści amatorzy ubogacali się duchowo. Wresz-
cie po trzecie, za każdym nowym osiągnięciem krył się trud 
podjęty spontanicznie, wynikający z  głębokiego przywiązania 
do swojego miasteczka i  jego mieszkańców. ta umiejętność 
wspólnego działania i  lokalny patriotyzm pozwoliły rozwiązać 
niejeden problem.

5 Zob. m. Kania, „Umarła Babka w Skawinie...” — powieść i jej losy, „Informa-
tor” 2014, nr 82, s. 58–60; tenże, „Smok” Henryka Różyckiego — dzieło i jego losy, 
„Informator” 2015, nr 86, s. 61–67.
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Kultura I  roZrYWKa W  mIęDZYWoJenneJ 
SKaWInIe — roZKWIt CZYtelnICtWa  
I  ZaIntereSoWanIa fIlmem

odzyskanie niepodległości, rozwój przemysłu oraz elektryfika-
cja Skawiny podniosły standard życia ludzi. Znacznie zmala-
ło bezrobocie, poprawiły się warunki materialne, a na przeło-
mie lat 20. i 30. w wielu domach pojawiły się radioodbiorniki. 
Wszystkie te elementy ułatwiały dostęp do kultury. 

rozwijała się Czytelnia mieszczańska założona w  XIX  w. 
(teraz prowadziło ją towarzystwo Szkoły ludowej im. Zyg-
munta Krasińskiego w  Skawinie), czynna w  wyznaczone dni 
w  godzinach popołudniowych, co ułatwiało wymianę książek 
osobom pracującym. W  mieście działała też biblioteka para-
fialna, a  dzieci korzystały z  bibliotek szkolnych. Skawinianie 
chętnie wypożyczali i  czytali książki. Prasę codzienną i  kolo-
rowe pisma można było kupić w  placówce ruchu przy dro-
dze prowadzącej do stacji kolejowej (dzisiejsza ul. Sikorskie-
go). funkcjonowanie prasy przez całe dwudziestolecie między-
wojenne świadczyło o poprawie bytu i poszerzaniu horyzontów 
myślowych skawinian. Chętnie korzystano ze starych, wypró-
bowanych form rozrywki (wzbogacano je jednak o nowe ele-
menty). na balach w  „Sokole” grał bardzo ceniony skawiński  
zespół muzyczny Stepatora. Jego występy cieszyły się ogrom-
ną popularnością, a  udział w  balu stanowił swego rodzaju  
nobilitację. takie karnawałowe zabawy w  „Sokole” były nie-
zwykle ekskluzywne. Wspominała je nieżyjąca już skawinian-
ka Henryka Kupczyk: 

Pamiętam mój pierwszy bal. miałam osiemnaście lat i  właściwie złamałam 
nieco dyscyplinę szkolną, bo nie wolno było nam, uczennicom, chodzić na za-
bawy publiczne. ale rodzice pozwolili […]. miałam czarne czółenka i  suknię 
z białej tafty z pęczkiem groszków ze srebrnej lamy. Byłam trochę onieśmielo-
na i  oczarowana. Wszystko wydawało się takie piękne, odświętne […]. Spot- 
kała się tam sama elita: zamożni obywatele, pracownicy francka i  Szamo- 
towni, a także poczty i kolei6.

6 a. Kudela, To był bal!, „Skawina” 1994, nr 35.
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Bale, podobnie jak festyny, stanowiły dla uczestników wielką 
atrakcję, a dla organizatorów oznaczały przede wszystkim po-
tężny przypływ gotówki. robiono więc wszystko, by osiągnąć 
jak największy zysk. 

organizator zaczynał od powołania komitetu zabawowego, który negocjował 
warunki wynajmu sali i  rozdzielał zadania. ustalano, kto zajmie się zaprosze-
niami, kto dekoracją sali, kto będzie dyżurował przy wejściu i  kto będzie peł-
nił role porządkowe. Kobietom powierzano troskę o bufet: gospodarczym syste-
mem przygotowywano wszelkie smakowitości, od przekąsek poprzez barszczy-
ki, zawiesiste bigosy aż po apetyczne ciasta, ciasteczka i torty. Pomarańcze, cze-
kolady i  inne łakocie brano w komis. Długo kalkulowano z ołówkiem w ręku, 
co się najbardziej opłaci […]. organizatorzy dbali o to, by w szczytowym mo-
mencie zabawy ogłosić „czekoladowego walca” czy też kotyliona. Staranny dre-
naż portfeli w zamian za szampańską zabawę był układem uczciwym, akcepto-
wanym przez obydwie strony7.

niezależnie od rozrywek zbiorowych życie towarzyskie to-
czyło się w gronie rodzinny, przyjaciół i sąsiadów: odwiedzano 
się wzajemnie w niedzielne popołudnia lub wpadano do siebie 
na chwilę w dni powszednie. Zapracowane panie domu często 
wystawiały krzesło na ganek lub przed dom i rozmawiały z są-
siadkami, cerując pończochy, skarpety lub reperując dziecięce 
ubranka. W wolnych chwilach udawano się na spacer do parku, 
który powstał wokół „Sokoła”. Stał się on ulubionym miejscem 
zabaw dzieci, spotkań młodych ludzi i wytchnienia dorosłych. 
również dużą popularnością cieszyły się wyprawy do jednego 
z dwóch pobliskich lasów. Wycieczki do tyńca wymagały za-
rezerwowania sobie całego dnia — przeciętny skawinianin by-
wał tam co roku. W tamtym czasie opactwo niezamieszkane od 
1816 r. popadało w ruinę, ale piękne, tajemnicze miejsce poło-
żone wysoko nad zakolem Wisły sprawiało, że więź skawinia-
ków z tyńcem ciągle była mocna.

Pod koniec lat 30. w Skawinie powstało kino. Działało dwa 
dni w tygodniu w dużej sali „Sokoła”, którą na te dni wydzier-
żawiał Zdzisław Cyganik. Zamiana sali teatralnej na kino-

7 tamże.
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wą nie była trudna. Zainteresowanie sztuką filmową było tak 
duże, że jeszcze przed wybuchem wojny w  mieście powsta-
ło drugie kino, czynne również dwa dni w tygodniu. Po odda-
niu do użytku Domu Katolickiego (dzisiaj mieści się tam kino 
Piast) miasto zyskało drugi, prężny ośrodek kultury, w którym 
organizowano kursy, wygłaszano odczyty, odbywały się zebra-
nia. Znajdowała się tam spora scena, a KSm utworzyło własną 
grupę teatralną. twórcą i  reżyserem amatorskiego teatru był 
ks. Stanisław Czekaj. 

Dziełem skawinianina andrzeja Hałacińskiego była popu-
larna pieśń żołnierska Pierwsza Brygada, a przynajmniej jej trzy 
strofy. Była ona ulubioną pieśnią marszałka Józefa Piłsudskie-
go, a  także poważną kandydatką do roli hymnu państwowego. 
My, Pierwsza Brygada od 2007  r. jest Pieśnią reprezentacyj-
ną Wojska Polskiego.

najbardziej znanym skawińskim pisarzem był w  tych cza-
sach anatol Krakowiecki, urodzony 11 maja 1901  r. w  Pod-
górzu, poeta i dziennikarz, redaktor m.in. „na szerokim świe-
cie” czy „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. 7 października 
1939  r. został aresztowany przez nKWD, później trafił do ła-
grów Kołymy. Po zwolnieniu działał w Polskich Siłach Zbroj-
nych w  ZSrr, przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego. 
Zostawił spory dorobek literacki, w tym wspomnienia skawiń-
skie i  liczne wiersze pełne tęsknoty za ukochanym miastecz-
kiem. Zmarł nagle 7 kwietnia 1950 r. na emigracji w londynie. 

mieszkańcy realizowali swoje pasje społeczne w  licznie po-
wstających w  tym okresie organizacjach społecznych. Harmo-
nijny rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej.

WoJna I  PIerWSZe lata PoWoJenne —  
Kultura oręŻem W  WalCe Z  oKuPantem 
6 września 1939 r., kiedy wojska hitlerowskie zajęły Skawinę, 
życie naszego miasta zostało całkowicie sparaliżowane. Wpro-
wadzono, podobnie jak w  całej Generalnej Guberni, godzinę 
policyjną (prawie całkowity zakaz przebywania poza domem 
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w określonych godzinach — najczęściej od 22 do 6 rano), która 
znacznie ograniczyła życie towarzyskie. Zlikwidowano polską 
prasę, zastępując ją gazetami redagowanymi pod ścisłym nad-
zorem niemieckim. W  Krakowie ukazywał się „Goniec Kra-
kowski”, dziennik, który gazeciarze niemal natychmiast prze-
mianowali na „Pod-ogoniec”; całą ówczesną prasę — narzędzie 
zastraszeń i propagandy hitlerowskiej — nazwano jednym sło-
wem: gadzinówki. Zamknięto szkoły średnie i  wyższe uczel-
nie oraz teatry. Kina były czynne, ale wyświetlano w nich tyl-
ko filmy niemieckie, które do tego stopnia szkalowały Polaków 
i  inne narody słowiańskie, że w  podziemnej prasie ogłoszono 
ich bojkot. Dotyczyło to oczywiście także Skawiny. W „Soko-
le” nadal działało kino dwa dni w  tygodniu, ale co jakiś czas 
na budynku pojawiał się dosadny napis: „Polskie świnie siedzą 
w kinie, a Polacy w oświęcimie”. Skonfiskowano radioodbior-
niki; posiadanie aparatu radiowego, a nawet jego części groziło 
śmiercią, więzieniem lub zesłaniem do obozu koncentracyjne-
go. Zakazano zgromadzeń — wyjątek stanowiły nabożeństwa, 
ale już procesja poza teren kościoła była zabroniona. nie wolno 
było śpiewać ani grać hymnu państwowego. na czarnej liście 
znalazła się również pieśń Boże, coś Polskę i Rota. to samo do-
tyczyło utworów fryderyka Chopina. okupant starał się ode-
brać narodowi wszystko to, co związane z polskością. nie po-
trafił jednak odebrać mu nadziei i zdusić ducha walki. W Ska-
winie bardzo szybko zrodził się ruch oporu, który objął tak-
że oświatę i  kulturę. W  kilku domach urządzano potajemnie  
kameralne uroczystości trzeciomajowe, np. w  oddalonym od 
ulicy domu Szusterów-ludwikowskich. Ich organizatorami 
była głównie miejscowa młodzież. 

Z rąk do rąk przekazywano sobie gazetki konspiracyjne, tzw. 
bibułę. Skutecznym lekiem na przygnębienie i lęk przed przy-
szłością okazał się dowcip. Śmiech w czasach okupacji stał się 
wręcz źródłem siły w  myśl zasady, że wróg ośmieszony wy- 
daje się mniej groźny.

minęło pięć lat okupacji. Kiedy po kapitulacji powstania 
warszawskiego okupanci wysiedlili ludność cywilną, by doko-
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nać całkowitego zniszczenia Warszawy, kilka tysięcy wygnań-
ców z  dogorywającej stolicy zostało przewiezionych bydlęcy-
mi wagonami do Skawiny. Wysadzono ich na stacji i  pozo-
stawiono na łaskę losu. udręczeni, często chorzy, pozbawieni 
jakichkolwiek środków do życia tułacze zostali najpierw na-
karmieni, a  potem rozlokowani w  miasteczku i  okolicznych 
wsiach. W naszym mieście znalazł się antoni fertner, najpo-
pularniejszy przedwojenny aktor komediowy, oraz inne gwiaz-
dy kultury: artur maria Swinarski, Janina romanówna, ta-
deusz Wroński, a  także andrzej Hiolski. również wśród ska-
winian było wielu ludzi z  ogromnym talentem. to nasunęło 
znanemu skawińskiemu lekarzowi Jerzemu Polańskiemu myśl 
o  koncercie dobroczynnym, z  którego dochód byłby przezna-
czony na pomoc „skawińskim warszawiakom”. Władze oku-
pacyjne wyraziły zgodę i  tym sposobem odbyła się wielka  
impreza na wysokim poziomie, w której udział był niemal obo-
wiązkowy — chodziło przecież o pomoc rodakom! W koncer-
cie wzięli udział: kompozytor i dyrygent mieczysław mierze-
jewski oraz młodziutki andrzej Hiolski, później światowej sła-
wy śpiewak, który właśnie w Skawinie miał swój nieformalny 
debiut. Śpiewał solo, a  także w  duecie z  obdarzoną pięknym 
głosem żoną doktora Polańskiego. Pani Irena Polanowska gra-
ła koncert fortepianowy Jerzego Polańskiego, bo doktor ucho-
dził także za utalentowanego kompozytora (jego talent cenił 
wysoko sam Jan maklakiewicz). na skrzypcach grał tadeusz  

ß Program występu Zaczarowanej Ka-
peli w teatrze Starym oraz á Zaczaro-
wana Kapela w obiektywie marty Śla-
skiej (1945 r.)
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Wroński, znany wirtuoz, który po wojnie został dyrektorem 
Państwowej Wyższej Szkoły muzycznej w Warszawie. W kon-
cercie wzięła udział również Janina romanówna, a salwy śmie-
chu wywoływał antoni fertner w  Monologu Strońcia, napisa-
nym specjalnie na tę okoliczność przez Swinarskiego, a  po-
święconym oczywiście Skawinie. nigdy wcześniej ani później 
nie udało się zgromadzić w Skawinie tyle prawdziwych gwiazd 
na jednej imprezie. W koncercie tym ważną rolę odegrał zes- 
pół dziecięcy. najmłodsi mieszkańcy Skawiny w wieku od sied-
miu do kilkunastu lat grali na instrumentach, wśród których 
obok fortepianu i skrzypiec znalazły się męskie paski skórzane, 
proste narzędzia lekarskie i  zwykłe grzechotki. W repertuarze 
były również tańce, wierszyki i skecze. Kiedy w styczniu 1945 r. 
niemcy wycofali się ze Skawiny, nieoceniony doktor wznowił 
próby, poszerzył repertuar, i  tak powstała Zaczarowana Ka-
pela. Zespół zapraszany był na koncerty do Krakowa, tyń-
ca, radziszowa, Zakopanego i  oświęcimia. Dochód z  przed-
stawień umożliwił remont budynku szkolnego. odrodził się 
również teatr amatorski, jednak dawnego rozmachu nie udało 
mu się przywrócić. Kiedy Skawina zaczęła się rozrastać i przy 
większych zakładach powstały świetlice, zaczęto również two-
rzyć różnego rodzaju zespoły: poczynając od teatrów amator-
skich, poprzez zespoły rewiowe, na kabaretach kończąc. miały 
one stałych bywalców, dawały ciekawe przedstawienia, dobrze 
wpływały na rozwój skawińskiej kultury, ale przestały już być 
główną formą kontaktu ze sztuką. Zakłady pracy woziły pra-
cowników do krakowskich placówek kulturalnych i  dopłacały 
do biletów wstępu, więc konkurencja była duża. niemniej ruch 
amatorski nigdy nie zamarł, a do jego przedwojennych anima-
torów dołączyli utalentowani przybysze, wśród których kre-
atywnością i  zaangażowaniem wyróżniał się edward Kosow-
ski z  klubu elektroska. największą popularnością cieszył się 
amatorski teatr lalkowy działający przy Skawińskich Zakła-
dach Koncentratów Spożywczych, złożony i prowadzony przez 
30 lat przez Władysława Szklarskiego (ur. 4 maja 1924 r.).  od 
chwili, gdy Szklarski, wracając do ukochanego domu z obo-
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zu koncentracyjnego, zobaczył teatr marionetek w morawskiej 
ostrawie, marzył o zbudowaniu niewielkiej scenki dla dzieci.

W ten sposób chciał im pomóc, by choć na moment mog- 
ły zapomnieć o trudnych doświadczeniach wojennych. udało 
się to, gdy objął stanowisko świetlicowego przy fabryce Środ-
ków Kawowych w  Skawinie. Budową sceny zajął się stolarz 
Władysław Skołyszewski, natomiast dekoracje zostały wyko-
nane przez ludwika lipowczana. najtrudniejszym etapem był 
wybór członków zespołu spośród pracowników fabryki. Intui- 
cja Władysława Szklarskiego była jednak niezawodna. eki-
pa została dobrana doskonale, a  lalki zyskały duszę. Premiera 
pierwszego spektaklu odbyła się 11 grudnia 1949 r. w świetlicy  
fabrycznej. Przybyło tak wiele ludzi, zarówno dzieci, jak i do-
rosłych, że nie sposób było wszystkich pomieścić. Przedstawie-
nie było powtarzane dwukrotnie, ale i  tak nie wszystkim uda-
ło się zobaczyć Królewnę Śnieżkę. 15 grudnia tegoż roku spek-
takl prezentowany w  radziszowie spotkał się z  żywym przy-
jęciem. Przedstawienia były również odgrywane w  krakow-
skich fabrykach. teatrzyk Szklarskiego odegrał bardzo ważną 
rolę w  rozwoju skawińskiej kultury. Po entuzjastycznym przy-
jęciu zespół ze zdwojoną siłą przystąpił do pracy nad kolejnym 
przedstawieniem, tj. bajką ludową Gabrieli Kownackiej O Kasi, 
co gąski zgubiła. adaptacja odniosła sukces, sztukę wystawiono 
m.in. w  Krakowie i  myślenicach. W  samej Skawinie przed-
stawienie obejrzało 5200 osób. teatrzyk rozwijał się, aktorzy  
podróżowali po kraju, np. odbyli trasę „po koloniach letnich”, 
brali udział w  różnych konkursach oraz przeglądach teatrów 
amatorskich. Z  czasem zespół bardzo się zintegrował, two-
rząc teatralną rodzinę, w której przygodę z  teatrem rozpoczy-
nały kolejne pokolenia aktorów. Jaką rolę odgrywał Pan Wła-
dysław? Był nie tylko reżyserem, ale i twórcą lalek, dla których 
stroje szyła jego żona. Sam pisał scenariusze na podstawie zna-
nych utworów literatury dziecięcej, sam komponował i wyko-
nywał muzykę. Sam wreszcie wychował kilka pokoleń anima-
torów lalek, którzy do dziś wspominają go z  wielkim senty-
mentem. Każdy występ teatru lalkowego był ważnym wydarze-



— 41 —

niem w życiu kulturalnym Skawiny, a sala gimnastyczna Szkoły 
Podstawowej nr 3, gdzie najczęściej odbywały się przedstawie-
nia, nie mogła pomieścić wszystkich chętnych. Pan Władysław 
zwykł mawiać: „Celem mojej twórczości jest zatrzymanie tego, 
co piękne i co przemija”.

teatrzyk Władysława Szklarskiego otrzymał wiele dyplo-
mów, wyróżnień i  wyrazów uznania. Działał do 1990 r., stale  
podnosząc poziom artystyczny widowisk. Bawił, uczył i  wy-
chowywał zarówno młodą, jak i dorosłą publiczność. Dla ścis- 
łości należy dodać, że Władysław Szklarski był także zdolnym 
malarzem, który utrwalał pejzaże naszych okolic, i który — na 
prośbę tPS — namalował planszę przedstawiającą skawinia-
ka, kobietę ze Skawiny i  parę skawiniaków na podstawie ry-
cin michała Stachowicza z  1810  r. okazały się one bardzo 
pomocne przy dokonanej przez muzeum regionalne rekon-
strukcji strojów skawińskich. W  muzeum regionalnym znaj-
duje się także teatr lalek, część kolekcji kukiełek oraz kroni-
ki teatru Szklarskiego, przekazane wraz z innymi eksponatami 

XX-lecie teatru lalek Władysława Szklarskiego, Skawina 1973 r. (foto ze zbio-
rów muzeum regionalnego)
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przez tPS. Władysław Szklarski otrzymał m.in. odznakę „Za-
służony Działacz Kultury” oraz Krzyż Kawalerski orderu od-
rodzenia Polski. Zmarł 8 marca 2001 r.

Inne PrZeJaWY ŻYCIa KulturalneGo
Choć zaraz po wojnie kultura wracała do łask powoli, skawi-
nianie sami starali się nadawać jej znaczenie w codziennym ży-
ciu. Wkrótce po wycofaniu się niemców w budynku „Sokoła” 
uruchomiono kino uciecha. W  repertuarze przeważały filmy 
rosyjskie o tematyce wojennej, takie jak: Zoja, Sekretarz Rej-
komu, Tęcza, oraz przedwojenne komedie zaliczane do klasyki 
gatunku, takie jak: Świat się śmieje i Cyrk. Często na ekran tra-
fiały polskie filmy sprzed wojny, z adolfem Dymszą, eugeniu-
szem Bodo, a  także melodramaty. rzadko wyświetlano dzieła 
kinematografii zachodniej. Bez względu na aktualny repertuar 
sala kinowa była zawsze pełna.

nieliczne, pochowane w  różnych miejscach aparaty radio-
we dostarczały szczęśliwym posiadaczom informacji i  rozryw-
ki. mimo dużego zapotrzebowania nie było możliwości ich 
zakupu. Komunikat o zakończeniu wojny dotarł jednak do ska-
winian z prędkością fal radiowych. mieszkający na rogu rynku 
i ul. Jana III Sobieskiego Stefan Zawiła ustawił swój odbiornik 
w  otwartym oknie, umożliwiając sąsiadom i  przypadkowym 
przechodniom wysłuchanie tej ważnej wiadomości. 

Życie w Skawinie niezupełnie wracało do normy. Władze 
nie zezwoliły na reaktywację ani „Strzelca”, ani „Sokoła”, a po 
pewnym czasie nakazały rozwiązanie KSm. Budynek w parku 
stał się obiektem wyłącznie sportowym, kino przeniesiono do 
Domu Katolickiego, który odebrano dotychczasowemu właści-
cielowi. Zmieniono mu wtedy nazwę na Junak.

W 1951 r. Skawina żyła swego rodzaju sensacją. Do miasta 
zjechała ekipa filmowa z  Jerzym Kawalerowiczem, by w Ska-
winie i  radziszowie kręcić film fabularny Gromada. Do fil-
mu zaangażowani zostali skawinianie m.in. marian lupa, Ka-
rol ocetkiewicz i  Jan Palichleb. Debiut Jerzego Kawalerowi-
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cza nie zapisał się w historii polskiej kinematografii jako dzie-
ło wybitne. W latach 50. musiał w końcu zostać zatwierdzony 
przez cenzurę. obecnie jednak docenia się jego wartość. Po-
kazywał tę część społeczeństwa (chłopów, robotników), któ-
rą wcześniej pomijano. Kiedy przed kilku laty film ponownie 
sprowadzono do Skawiny, do kina Piast, trudno było się na 
niego dostać, tym bardziej, że z tej okazji odbyło się spotkanie 
z zespołem realizatorów.

CZYtelnICtWo — SKomPlIKoWane loSY 
SKaWIŃSKICH BIBlIoteK
Dzisiaj wypożyczenie książki jest dziecinnie proste, ale w cza-
sie II wojny światowej, aby przeczytać swoją ulubioną lektu-
rę, trzeba było nie lada wysiłku, a niekiedy wręcz narażano ży-
cie. na szczęście znaleźli się ludzie, których odwaga i  miłość 
do literatury były silniejsze niż strach przed represjami. Po la-
tach ucisku czytelnictwo w  Skawinie rozkwitało, a  w  czasach 
współczesnych weszło w  okres cyfryzacji i  zdecydowanie po-
szerzyło swoją ofertę.

W dniu wybuchu II wojny światowej Skawina miała dużą, 
wzorowo prowadzoną bibliotekę towarzystwa Szkoły lu-
dowej, niewielką bibliotekę parafialną oraz biblioteki szkol-
ne. Zbiory tych ostatnich zostały skonfiskowane na początku 
okupacji wraz z  mapami i  globusami. nieco później zapadł 
wyrok na bibliotekę miejską: cały księgozbiór miał być skon-
fiskowany i  zniszczony. na szczęście dowiedział się o tym je-
den z  pracowników magistrackich i  natychmiast powiado-
mił nauczyciela prowadzącego bibliotekę — antoniego Kacz-
marczyka. W  kilka godzin spakował on do wielkich pudeł 
klasykę polską i  obcą oraz najlepsze książki dla dzieci i  mło-
dzieży. Część zostawił w  swoim mieszkaniu, część przekazał 
zaufanym osobom, by po wojnie nie zaczynać od zera. Gdy 
jednak okupacja się przedłużała, paczki stopniowo rozpako-
wywano, a  książki wymieniano między sobą, oczywiście bez 
kartotek, statystyk i katalogów.
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Czytano dużo. Dla dorosłych książka stanowiła odskocznię 
od okupacyjnej rzeczywistości, przed dziećmi otwierała nowe, 
nieznane światy. Po wycofaniu się niemców ogromna więk-
szość książek powróciła do biblioteki, która po latach przerwy 
wznowiła legalną działalność. mieściła się w  mrocznej, ma-
łej salce na parterze magistratu, w  bezpośrednim sąsiedztwie 
aresztu tymczasowego. Wyposażenie stanowiły stare meble 
z  prowizorycznymi półkami. taki stan rzeczy utrzymywał się 
długo, gdyż biblioteka nie miała swojego organu prowadzącego. 
towarzystwo Szkoły ludowej, rozwiązane przez okupantów 
w 1939 r., nie odrodziło się po wojnie. W  tej sytuacji najlep-
szym wyjściem wydawało się przejęcie biblioteki przez miasto, 
czego dokonano wiosną 1947 r. ta data dała początek skawiń-
skiej Bibliotece miejskiej. Drugą osobą w bibliotece (po wspo-
mnianym antonim Kaczmarczyku) stała się michalina Bali-
ga. na co dzień zdobywała pieniądze na chleb dla gromadki 
swoich dzieci, szyjąc pantofle, ale dwa popołudnia w tygodniu, 
kiedy można było wypożyczać książki, spędzała w  bibliotece. 
Inteligentna, oczytana, znała upodobania czytelników i  każ-
demu potrafiła zaproponować właściwą lekturę. niewątp- 
liwie jej działania przyczyniły się do powstania Koła Przyja-

ciół Biblioteki. Zasoby biblio-
teczne wzrosły z 2338 książek 
w  1949  r. do 3223 w  1951  r. 
Wzrosła także liczba wypoży-
czeń. Po odejściu na emerytu-
rę antoniego Kaczmarczyka 
w  1956  r. jego dwie kolejne 
następczynie nie związały się 
trwale z  biblioteką. Dopiero 
mianowanie Wandy macho-
wiczowej na stanowisko kie-
rowniczki w  czerwcu 1958  r. 
przywróciło bibliotece stabi-
lizację. Biblioteka otrzyma-
ła porządny lokal w kamieni-Wanda machowiczowa
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cy znanego notariusza Józefa Popkiewicza, w rynku pod nu-
merem 3. nowa siedziba była wystarczająco duża, by urządzić 
w niej kącik czytelniczy. W bibliotece organizowano wieczory 
autorskie, spotkania i  konkursy przyciągające miłośników sło-
wa. Po jednym ze spotkań niezrównany gawędziarz, publicy-
sta i rysownik antoni Wasilewski pozostawił mały, rysunkowy 
portret pani machowiczowej. Wspaniała atmosfera w skawiń-
skiej bibliotece została nawet uwieczniona w krótkim wierszu 
Jana Izydora Sztaudyngera: 

Skawino, głoszę to dla twej sławy…
Że zapach tu poparty filiżanką kawy,
Z żalem się z tobą człek rozstawa.
Jakże cudownie pachnie tutaj kawa…
reakcja tutaj była bardzo żywa
I nawet wieszak się urywa.

W czasach, gdy w Skawinie nie było nawet namiastki domu 
kultury, życie kulturalne mieszkańców koncentrowało się wła-
śnie wokół miejskiej biblioteki. W corocznych konkursach czy-
telniczych pt. „Złoty Kłos” triumfy święciły stałe czytelniczki: 
Stanisława Kośkiewicz, Wanda łukomska i  Kamila Klimas. 
W  kolejnych edycjach konkursu recytatorskiego laury zdoby-
wały: Jadwiga Kozłowska, niegdyś uczestniczka Zaczarowanej 
Kapeli dra Polańskiego, i  Irena malendowa. Ich recytacje sta-
ły się ulubionym punktem bibliotecznych spotkań. Poza tym 
organizowano wspólne wyjazdy do krakowskich teatrów czy 
operetki, a nawet dalsze wyprawy, np. do łańcuta. Koło Przy-
jaciół Biblioteki zaspokajało wiele potrzeb kulturalnych miesz-
kańców naszego miasta. Stało się ono ważnym miejscem inte-
gracji ludności napływowej i  starszych mieszkańców Skawiny. 
Potwierdziło się to wyraźnie w czasie przygotowań do jubile-
uszu 600-lecia Skawiny. Koło zorganizowało wówczas arcycie-
kawą wystawę dawnego rękodzieła skawińskiego oraz zacho-
wanych przedmiotów codziennego użytku. Duszą tego przed-
sięwzięcia była teresa Ciesielska, która opracowała scenariusz 
wystawy. ekspozycja zrobiła furorę. uzmysłowiła mieszkańcom 
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potrzebę poznawania i chronienia lokalnej tradycji oraz kultu-
ry duchowej i materialnej. Wtedy też zaczęła się krystalizować 
myśl o utworzeniu stowarzyszenia regionalnego, które powsta-
ło dopiero po 17 latach jako towarzystwo Przyjaciół Skawiny.

Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany. Wandę machowi-
czową zastąpiła Wanda frańczak, dla której biblioteka sta-
ła się drugim domem. Powstały filie osiedlowe, w  tym od-
dzielna dziecięca. W  1981  r. bibliotekę ulokowano na parte-
rze w pomieszczeniach budynku przy ul. Żwirki i Wigury 17. 
tam funkcjonowała do lipca 1992 r., kiedy to została włączo-
na w  strukturę nowo powstałego Centrum Kultury i  Sportu. 
W  tym czasie kierowniczką była teresa Baran. W  paździer-
niku 1992  r. Bibliotekę Główną oraz filię dla dzieci prze-
niesiono do dawnego budynku Komitetu miejskiego PZPr 
(ul.  mickiewicza 26). Początkowo zajmowała trzy pomiesz-
czenia na parterze, znajdowała się tam wypożyczalnia dla do-
rosłych, wypożyczalnia dla dzieci oraz gabinet kierownicz-
ki. Czytelnia mieściła się w  dwóch salach na pierwszym pię-
trze. tam też w  niewielkim pomieszczeniu zorganizowano 
magazyn najstarszych zbiorów. W 2004  r. na parterze budyn-
ku uruchomiono nową czytelnię oraz udostępniono stanowi-
ska komputerowe.

Budynek przy ul. mickiewicza 26, widok z 1981 r. (foto z archiwum tPS)
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W 2007  r. rada miejska podjęła uchwałę o rozłączeniu 
Centrum Kultury i  Sportu oraz miejskiej Biblioteki Publicz-
nej. W  wyniku przeprowadzonego konkursu w  lutym 2008  r. 
dyrektorem placówki został michał Grzeszczuk. W  ostatnich 
latach dokonano wielu inwestycji mających na celu popra-
wę infrastruktury mBP. obecnie zajmuje ona cały parter bu-
dynku przy ul. mickiewicza 26. mieszczą się tu: wypożyczal-
nia główna, oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnia oraz czy-
telnia komputerowa.

13 czerwca 2012 r., w ramach projektu realizowanego wspól-
nie przez urząd miasta i  Gminy Skawina oraz miejską Bi-
bliotekę Publiczną, uruchomiono nowy obiekt — multiCen-
trum, czyli multimedialną filię biblioteki. Jest ona dziesiątą 
tego typu placówką w  Polsce, pierwszą w  województwie ma-
łopolskim. Stanowi wielofunkcyjne oraz interaktywne centrum 
edukacji i  rozrywki umożliwiające realizację atrakcyjnych za-
jęć w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne. Jest 
również wielodziedzinową, nowoczesną pracownią, w której re-
alizuje się ideę nauki przez zabawę. oferta multiCentrum zo-
stała ujęta w kilka modułów tematycznych, przeznaczonych dla 
różnych grup wiekowych: multiDzieciak, multiSztuka, multi-
muzyka, mutitechnika, mutlinauka, multirobotyka (multi-

miejska Biblioteka Publiczna zaprasza Czytelników (foto ze zbiorów mBP)
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Klocki), multilingua (multiJęzyk). Są one charakterystyczne 
dla każdego multiCentrum. Ponadto w  skawińskiej placówce 
działa kilka autorskich modułów wpisanych w ofertę: multiSe-
nior, multinauczyciel, multiobywatel i e-multi. oprócz reali-
zacji różnotematycznych zajęć dla dzieci, młodzieży i osób do-
rosłych multiCentrum posiada dostęp do Internetu i świadczy 
różne usługi związane z informacją naukową.

Harmonogram działań i  oferta multiCentrum pozostają 
w bezpośredniej korelacji z organizacją roku szkolnego. oprócz 
regularnych odwiedzin grup istnieje możliwość zorganizowa-
nia jednorazowej wizyty. W okresie ferii zimowych i  wakacji 
multiCentrum zamienia się w miejsce, gdzie można miło spę-
dzić czas wolny. Stała oferta placówki obejmuje również zajęcia 
dla seniorów, cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem. Cy-
klicznie uruchamiane są m.in. warsztaty komputerowe. efek-
tem współpracy z  innymi placówkami są natomiast organizo-
wane w multiCentrum zajęcia dla nauczycieli. Placówka, jako 
filia miejskiej Biblioteki Publicznej, bierze także udział w pro-
jektach i wydarzeniach ogólnopolskich, takich jak np. corocznie 
obchodzony tydzień Bibliotek. Ponadto wykorzystywana jest 
jako przestrzeń wystawiennicza. eksponowane są tam zarów-
no prace uczestników zajęć, jak i artystów oraz twórców z oko-
lic Skawiny i spoza gminy.

Placówka cieszy się dużą popularnością. od samego począt-
ku zauważalny jest sukcesywny wzrost liczby odwiedzających. 

multiCentrum (foto ze zbiorów mBP)
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od maja do grudnia 2012 r., czyli w pierwszym roku działal-
ności, multiCentrum odwiedziło 6186 osób, w tym 3250 osób 
z  grup zorganizowanych. W  2013  r. odnotowano aż 20  241 
osób, z czego 7462 osoby to uczestnicy grup zorganizowanych. 
Wracając do mBP, należy wspomnieć, że sukcesywnie uzupeł-
niany jest jej księgozbiór; informacje o nim dostępne są w In-
ternecie za pośrednictwem katalogu elektronicznego. Biblioteka 
posiada różnorodną literaturę w  języku polskim i  angielskim.

Poszerzana jest także oferta edukacyjna dla przedszkola-
ków, prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów oraz kursy 
dla dorosłych. W miejskiej Bibliotece Publicznej odbywają się 
również spotkania autorskie i wernisaże wystaw. obecnie mBP 
posiada 8 filii i 11 punktów bibliotecznych. Jej zbiory liczą po-
nad 83,5 tys. pozycji, zarejestrowanych jest ok. 4,5 tys. czytel-
ników. Biblioteka prowadzi działalność wydawniczą (wydano 
m.in. Legendy i bajania Gminy Skawina, Przygody dzielnego So-
koła ze Skawiny) oraz realizuje własne projekty popularyzujące 
kulturę i czytelnictwo.

ofertę czytelniczą zdecydowanie poszerzono 1 maja 1976 r. 
Właśnie wtedy w  Skawinie zaczęła funkcjonować Biblioteka 
Pedagogiczna. Jej historia została przedstawiona w niniejszym 
numerze „Informatora”. 

PrZemYSł SZanSĄ na roZWÓJ KulturY
rozwój Skawiny jako ośrodka przemysłowego stworzył nowe 
szanse dla mieszkańców także w  sferze kultury. na terenie 
Huty aluminium powstało kino związkowe Hutnik, dużo 
większe od Junaka, ze sceną teatralno-muzyczną. odbywa-
ły się tu liczne imprezy kulturalne. Dzięki przedsiębiorczo-
ści kierownika tej placówki Bolesława Ciesielskiego w  Ska-
winie gościli artyści najwyższej klasy. na tej scenie wystąpiła  
sędziwa już wtedy mieczysława Ćwiklińska w  dramacie ale-
jandro Casony Drzewa umierają stojąc, tam też śpiewał Cze-
sław niemen, koncert zagrały Czerwone Gitary, no to Co, 
Karin Stanek, Kasia Sobczyk. to był jednak dopiero począ-
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tek… Bardziej kameralne imprezy organizowano w  ośrodku 
Gubałówka. tutaj odbywały się recitale. Śpiewała Iwona Boro-
wiecka, pierwsza gwiazda krakowskiej operetki, spotykano się 
z ryszardem filipskim, lucjanem Kydryńskim, z parodystami 
i  satyrykami. ośrodek tętnił życiem nawet w dni powszednie. 
Co drugi dzień spotykali się brydżyści. młodzież była przycią-
gana przez dwa magnesy: ogólnodostępny telewizor i  świet-
ny sprzęt muzyczny wraz z  płytoteką zawierającą trudno do-
stępne przeboje emitowane jedynie przez radio luxembourg. 
Kierownik klubu Władysław Szklarski czasem ulegał młodzie-
ży, pozwalał odsunąć na bok fotele oraz stoliki i urządzić po-
tańcówkę. Piękny lokal klubowy bywał też miejscem wielkich 
gali, np. z okazji 600-lecia Skawiny.

na przełomie lat 50. i  60. nastąpił masowy rozwój muzyki 
rozrywkowej. Gitarzyści samoucy łączyli się w  zespoły, które 
cieszyły się sporą popularnością. licealny zespół Żółtodzio- 
by ze Skawiny, wspierany przez miłośników żywego słowa,  
„obsługiwał” wszelkie spotkania kombatantów, spółdzielców, 
inscenizował bajeczki dla przedszkolaków. technikum z  kolei  
miało orkiestrę dętą i  świetny teatrzyk lalkowy Buratino. 
obie szkoły średnie nie tylko korzystały z  dostępnych dóbr 
kultury, ale ją współtworzyły. Wiedzę o muzyce rozwijało  
ognisko muzyczne prowadzone przez Jerzego Wiechoczka. 

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie zaprasza Czytelników (foto BP)
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Przez kilka kadencji był on radnym i  kierował Komisją Kul-
tury mrn. Wraz z żoną założył i wiele lat prowadził kronikę 
Skawiny, która zdobyła III nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie na najlepszą kronikę miejscowości. W  latach 60. powstało 
drugie ognisko muzyczne, kierowane przez Władysławę Ko-
złowską. W  historii Szkoły Podstawowej nr 1 złotymi zgłos- 
kami zapisał się zespół instrumentalno-wokalny fistułki zało-
żony w  1979  r. przez lecha Grelę. Zespół działał do 1986 r. 
Przez te lata obsługiwał i uświetniał wszystkie ważniejsze im-
prezy szkolne w  Skawinie oraz na terenie województwa kra-
kowskiego, dostarczając słuchaczom wielu wzruszeń. o wyso-
kim poziomie artystycznym tego zespołu mogą świadczyć po-
chlebne recenzje w prasie, występ w krakowskiej telewizji oraz 
nagrody zdobywane w konkursach wojewódzkich i międzyna-
rodowych. równocześnie lech Grela powołał do życia trzy-
głosowy chór a  cappella, który okazał się najlepszym chórem 
w województwie krakowskim.

WSPÓłCZeSne InStYtuCJe KulturY  
W  SKaWInIe
Skawina rozwijała się prężnie, należało więc pomyśleć o utwo-
rzeniu wyspecjalizowanej jednostki koordynującej i  inspirują-
cej działalność kulturalną w  regionie. miejsko-Gminny ośro-
dek Kultury powołano formalnie w październiku 1976 r. Swoją 
działalność rozpoczął jednak kilka miesięcy wcześniej, z chwi-
lą powołania lecha Greli na stanowisko dyrektora tej placów-
ki. Ponieważ ośrodek nie posiadał własnej bazy lokalowej, nie 
mógł spełniać podstawowej funkcji, czyli zaspokajać potrzeb 
kulturalnych środowiska. Skupił się głównie na działalności in-
struktażowo-koordynacyjnej, zapewniając pomoc merytorycz-
ną, organizacyjną i finansową istniejącym placówkom kultural-
nym. Przy finansowym wsparciu miejsko-Gminnego ośrodka 
Kultury uruchomiono m.in. Klub Plastyków i  klub środowi-
skowy retro. Dzięki współpracy ze Spółdzielnią mieszkanio-
wą powstały nowe kluby: Korabniki, Zachęta, Spółfilm, któ-
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re obok działającego klubu relaks zaspokajały potrzeby kultu-
ralne mieszkańców. Początki działalności ośrodka nie były ła-
twe. Jego pierwszą siedzibą była sala urzędu miasta i Gminy 
Skawina oddzielona od reszty niedawno odnalezioną kurtyną 
z dawnego „Sokoła”. miejsko-Gminny ośrodek Kultury został 
przekształcony w miejski Dom Kultury w 1986 r., gdy po dłu-
gotrwałym remoncie oddano do użytku budynek „Sokoła”. Ko-
lejni jego kierownicy kontynuowali działania rozpoczęte przez 
poprzedników. odbywały się plenery malarskie i wernisaże. Co 
dwa lata artyści amatorzy uczestniczyli w  biennale. Dyrektor 
mDK Stanisław Daniłoś, sam będąc poetą, zorganizował gru-
pę poetycką „Wyspiarze ze Skawiny”. Jego staraniem ukazał się 
tomik zawierający wybór wierszy poetów amatorów oraz sześć 
tomików autorskich. na bazie miejskiego Domu Kultury „So-
kół”, na mocy uchwały rady miejskiej z kwietnia 1992 r., po-
wstało Centrum Kultury i  Sportu w  Skawinie. obecnie ad-
ministruje ono następującymi obiektami: Pałacykiem „Sokół”, 
Halą Widowiskowo-Sportową w Skawinie, ośrodkiem Kultu-
ralno-rekreacyjnym „Gubałówka”, Dworem Dzieduszyckich 
w radziszowie, rynkiem w Skawinie, kinem Piast, kortem te-
nisowym, dwoma orlikami oraz Stadionem miejskim w  Ska-
winie. Centrum Kultury i  Sportu to jedna z  nielicznych tego 
typu instytucji w  województwie małopolskim, które sprawują 
pieczę nad tak dużą liczbą placówek, a przy tym posiadają bo-
gatą i różnorodną ofertę kulturalno-sportową.

misją CKiS jest „kształtowanie wrażliwości społeczeństwa 
na dobra kultury lokalnej oraz zachęcanie do uczestnictwa 
w  rekreacji i  sporcie”. Placówka skupia się na upowszechnia-
niu kultury, edukacji kulturalnej i  wychowaniu przez sztu-
kę oraz dba o prawidłowy rozwój psychofizyczny i  zdro-
wie mieszkańców gminy. Współpracuje z  instytucjami i  or-
ganizacjami oświatowymi oraz sportowymi. Jej zadaniem 
jest zapewnienie kadry do prowadzenia zajęć kulturalnych, 
sportowych i  rekreacyjnych, tworzenie warunków do rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego oraz koordynowanie dzia-
łalności kulturalnej i  sportowej na terenie gminy. W  CKiS 
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mamy następujące działy: Dział realizacji Projektów Kultu-
ry, Dział Sportu i rekreacji, Dział administracji, Dział mar-
ketingu i Pr.

Dział realizacji Projektów Kultury ma siedzibę w  Pałacy-
ku „Sokół”. Do jego zadań należy organizacja działań kultu-
ralnych i edukacyjnych. Swoją misję spełnia, prowadząc liczne 
sekcje kulturalne i  zespoły artystyczne, które umożliwiają ich 
uczestnikom rozwijanie talentów muzycznych, tanecznych, ak-
torskich, plastycznych czy wokalnych. Biorą oni udział w wielu 
przeglądach oraz festiwalach. Często prezentują się także pod-
czas imprez organizowanych na terenie gminy. Każdego roku 
ok. 700 osób bierze udział w zajęciach sekcji kulturalnych oraz 
różnych zespołów artystycznych. oprócz stałych zajęć Dział 
realizacji Projektów Kultury przygotowuje specjalny program 
ferii zimowych oraz organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci 
z  terenu gminy. Ponadto przygotowuje koncerty, spektakle te-
atralne, wystawy, wernisaże, spotkania, warsztaty edukacyjne. 
realizuje wiele imprez kulturalnych oraz okolicznościowych. 
aranżuje także konkursy z  różnych dziedzin kultury i  sztu-
ki, m.in. gminne eliminacje ogólnopolskiego Konkursu recy-

ã Klub Hutnika „Gubałówka” w Skawinie
około 1957 r. (fot mr); á sala wido-
wiskowa Klubu Hutnika (fot. mr);  
ß druk reklamujący rewię Umarła Babka 
w Skawinie, zorganizowaną w roku 1963 
w ramach obchodów 600-lecia miasta. Kie-
rownikiem wydarzenia był dr Jerzy Polański.
Wystąpił Zespół Pieśni i tańca „Śląsk” pod 
dyr. Józefa Pawlika oraz orkiestra jazzowa.
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tatorskiego, gminny przegląd grup jasełkowych oraz konkur-
sy plastyczne. Jest organizatorem wielu imprez plenerowych, 
oprócz Dni Skawiny — majówki z  Centrum, Dnia Dziecka, 
turnieju sołectw, dożynek gminnych czy wigilijnego spotka-
nia z  mieszkańcami. Dział realizacji Projektów Kultury, bę-
dąc częścią jednostki samorządowej, bierze udział w  ważnych 
skawińskich przedsięwzięciach, jest otwarty na inicjatywy róż-
nych środowisk, a także współpracuje z instytucjami i ośrodka-
mi kulturalnymi. Działalność kulturalna Centrum to również 
liczne imprezy cykliczne, do których można zaliczyć: Dni Ska-
winy (w czasie których gwiazdami wieczoru byli m.in.: Kombii, 
Perfect, Kayah, maryla rodowicz, Varius manx, Ira), festi-
wal muzyki organowej i Kameralnej czy otwarte mistrzostwa 
Polski modeli i  Budowli Kartonowych. W  kalendarium cy-
klicznie (co miesiąc) pojawiają się spotkania Skawińskiej aka-
demii Wiedzy i umiejętności; naszymi gośćmi są ciekawi lu-
dzie, pasjonaci sztuki, kultury, techniki, turystyki i sportu. raz 
w miesiącu skawińscy miłośnicy muzyki poważnej uczestniczą 
w  koncertach w  akademii muzycznej. Prawdziwym świętem 
dla wielbicieli teatru jest Skawiński tydzień teatralny, kiedy 
to prezentowane są spektakle w  wykonaniu artystów z teatru 
maska oraz innych, występujących gościnnie teatrów amator-
skich. Kilka razy w roku Galeria „Pałacyk” organizuje wernisaże 
i wystawy prac z  różnych dziedzin sztuk plastycznych: malar-
stwa olejnego, grafiki, fotografii, rzemiosła artystycznego, któ-
rych autorami są profesjonaliści i amatorzy, zarówno goście, jak 
i mieszkańcy gminy Skawina. Co roku w styczniu, przy współ-
udziale skawińskich szkół, przedszkoli, uczestników sekcji i lo-
kalnych zespołów artystycznych, odbywa się koncert w ramach 
finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Początek roku 
jest również bogaty w  wydarzenia, odbywają się liczne kon-
certy kolędowe oraz karnawałowe. oprócz wspomnianej ma-
ski, skupiającej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów 
i  młodzież pracującą, w  Skawinie działa teatr mrówy, w  któ-
rym występują uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów. 
obydwa teatry pracują od października do czerwca, odbywa-
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ją się wówczas zarówno zajęcia warsztatowe, które odkrywa-
ją, kształtują i doskonalą umiejętności aktorskie, jak i  regular-
ne próby poszczególnych inscenizacji. Co roku przygotowywa-
nych jest kilka spektakli premierowych, wystawiane są także te 
zrealizowane w  latach poprzednich. teatr w  Skawinie ma już 
stałą i  sprawdzoną widownię — zwykle każdą z  przygotowa-
nych sztuk podziwia kilkuset widzów. Spektakle prezentowane 
są na scenie CKiS, ale także w szkołach, świetlicach i klubach 
w okolicznych miejscowościach oraz na scenach zaprzyjaźnio-
nych domów kultury. obie grupy teatralne z  powodzeniem 
biorą udział w przeglądach i  festiwalach teatralnych o zasięgu 
wojewódzkim i krajowym. Pomysłodawcami ich nazw są sami 
uczestnicy, natomiast logo zostało zaprojektowane przez Ka-
zimierza Zajdę, grafika CKiS. Grupy powstały w październiku 
1997 r. i są prowadzone przez instruktorów CKiS: martę tyr-
pę i andrzeja morawę.

Pracownią modelarską od 1958  r. opiekował się Józef ma-
łysa. realizowała ona program określony przez ligę obrony 
Kraju. W  czasie zajęć modelarskich powstawały modele lot-
nicze, modele pływające, modele rakiet oraz modele karto-
nowe. Silna ekipa skawińskich modelarzy stała się inspiracją 
do organizowania przez CKiS okręgowych Zawodów modeli 
Pływających, Wojewódzkich Zawodów latawców oraz mi-
strzostw Polski modeli Kartonowych. od wielu lat pracownia 
specjalizuje się w budowie latawców płaskich i  skrzynkowych, 
które uczestniczą w  zawodach organizowanych na krakow-
skich Błoniach. W zmaganiach biorą udział całe rodziny, mo-
delarstwo nie zna bowiem granic wiekowych, a  Józef małysa, 
30 grudnia 2008  r. wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Ska-
winy”, jest wzorem i prawdziwą siłą napędową tego przedsię-
wzięcia.

Pracownia plastyczna, która działa przy CKiS, ma prawie 
25 lat. Pierwszym instruktorem, a zarazem jej inicjatorem był 
wspomniany już Kazimierz Zajda. Pracownią od 1994 r. opie-
kuje się małgorzata tomala, plastyk, scenograf i  dekorator 
wnętrz.
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Warsztaty wokalne organizowane są od 2005 r. W czasie za-
jęć instruktor uczy śpiewu rozrywkowego w grupie i solo. Po-
nadto doskonali warsztat wokalny uczestników, który obejmuje: 
emisję głosu, dykcję, pracę z mikrofonem, interpretację piosen-
ki, kształcenie słuchu, a  także przekazuje podstawowe zasady 
muzyki. Prowadzący sekcję Piotr majewski jest absolwentem 
Wydziału Wokalnego Szkoły muzycznej w Krakowie i  Stu-
dium Wokalno-aktorskiego im. D. Baduszkowej przy teatrze 
muzycznym w Gdyni. Stworzył kreacje aktorskie m.in. w mu-
sicalach Jesus Christ Superstar czy Hair. Pomimo tak krótkie-
go czasu funkcjonowania sekcji uczestnicy mogą się pochwa-
lić profesjonalnym repertuarem, który mieliśmy okazję usłyszeć 
niejednokrotnie przy okazji imprez artystycznych.

Klub Smoka obiboka prowadzi zajęcia rytmiczne dla dzieci 
w wieku od 4 do 6 lat. mają one na celu kształtowanie wraż-
liwości dziecka oraz rozwijanie jego predyspozycji muzycznych 
i ruchowych. Dzieci poprzez zabawy muzyczne i taniec rozwi-
jają swoją wrażliwość na świat artystyczny, kształtują estety-
kę ruchu. Ćwiczenia aktywizują ciało i  psychikę dziecka, wy-
pracowują umiejętność podporządkowania aparatu ruchowe-

Historyczna kurtyna z Pałacyku „Sokół” (fot. a. odrzywołek)
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go swej woli. Wpływają na rozwój zdolności intelektualnych 
oraz uczą koncentracji i  spostrzegawczości. Centrum Kultury 
i Sportu prowadzi także liczne zespoły na terenie gminy. Kilka 
z  nich odnosi sukcesy nie tylko na swoim „podwórku”. nale-
żą do nich: Chór Żeński „Cantica” z Woli radziszowskiej, or-
kiestra Dęta „Sygnał” z radziszowa i Zespół tańca towarzy-
skiego „no Silence” z  Jaśkowic. od 2007  r. dyrektorem CKiS 
w Skawinie jest Janusz Bysina.

muZeum reGIonalne W  SKaWInIe 
muzeum regionalnie w  Skawinie powstało na mocy umowy 
zawartej pomiędzy gminą Skawina a towarzystwem Przyjaciół 
Skawiny 23 stycznia 2008  r. tPS przekazało nowo tworzone-
mu muzeum swoje zbiory gromadzone przez 27 lat. Dyrek-
torem został wyłoniony w drodze konkursu historyk Czesław  
Gąsiorowski. muzeum zajmuje całe piętro Dworku ludwi-
kowskich.

Placówka prezentuje zabytki kultury ludowej Skawiny i oko-
lic. Zbiory muzealne upowszechniają wiedzę o historii mia-
sta, jego zabytkach, zwyczajach, obrzędach wśród mieszkań-
ców gminy i  poza nią. muzeum jest miejscem integrującym 
różne pokolenia skawinian, zarówno mieszkańców gminy, jak 
i  tych mieszkających w  odległych zakątkach Polski i  świata. 
Podstawą jego funkcjonowania jest ochrona zbiorów muzeal-
nych i  archiwaliów zgromadzonych m.in. na stałej wystawie 
pt. „Historyczne dzieje Skawiny” towarzystwa Przyjaciół Ska-
winy oraz dalsze gromadzenie zabytków kultury, sztuki ludowej 
i  regionalnej Skawiny i okolic. Szczególną formą działalności 
muzeum jest udostępnianie zbiorów muzealnych w  Interne-
cie, działalność wystawiennicza, wydawnicza oraz dydaktycz-
na prowadzona w  środowisku lokalnym, szczególnie w  szko-
łach. Zbiory podzielono na dwa działy muzealno-wystawienni-
cze w ramach ekspozycji stałej. Dział Historia miasta obejmuje  
ekspozycje: „Skawina w  okresie XIV–XVIII w.”, „Galicyj-
ska Skawina”, „Skawina międzywojenna”, „Skawina w  okresie  
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II wojny światowej” i „okres odbudowy i rozwoju Skawiny”. na 
Dział etnograficzny składają się zbiory kultury ludowej: rzeź-
by i  inne rękodzieło artystów ludowych, szopki bożonarodze-
niowe oraz charakterystyczne przedmioty codziennego użyt-
ku, jak również zwyczaje świąteczne, tradycje i obrzędy Skawi-
ny i okolic. Cennymi eksponatami są zrekonstruowane stroje 
skawinianki i skawiniaka, tkaniny haftowane wzorami skawiń-
skich hafciarek oraz skrzynie wianne. muzeum organizuje wy-
stawy czasowe. Pierwszą z  nich poświęcono Henrykowi ró-
życkiemu. Przez lata funkcjonowania muzeum prezentowalo  
różne wystawy, m.in.: „Katyń”, „rody skawińskie”, „Skawina 
w  filatelistyce” czy „Prasa i  ulotki opozycji demokratycznej 
w Polsce”. Były też wystawy poświęcone sztuce ludowej: „rę-
kodzieło artystyczne i  ludowe Skawiny i  okolic” oraz „Ikony 
i  hafty”. W  salach muzealnych odbyło się również kilka wy-
staw malarskich: „malarstwo ludwika z  Dołku lipowczana”, 
„malarstwo ludwiki Żarnowskiej” i  „obrazy marii Grucy”.

muzeum opracowało elektroniczny katalog zbiorów, uło-
żonych tematycznie. najcenniejsze eksponaty są dostępne na 
stronie internetowej. W  pracowni multimedialnej prowadzo-
na jest działalność edukacyjna. udostępniane są elektroniczne 
dokumenty archiwalne i  zbiory cyfrowe do pracy naukowo- 
-dydaktycznej. Szczególnie istotna wydaje się działalność edu-
kacyjna prowadzona wśród najmłodszych skawinian, łącząca 
naukę z elementami dobrej zabawy. muzeum regionalne zre-
alizowało i  nadal realizuje wiele ciekawych projektów i  pro-
gramów edukacyjnych. Zaliczyć do nich można m.in.: „tra-
dycyjną choinkę szkolną”, gminny konkurs „legendy i bajania 
Gminy Skawina”, „Skawińskie muzealne warsztaty plastyczne 
niepełnosprawnych”, „Skawińskie puzzle papieskie”, „Spotka-
nia rodów Skawińskich” i „Poszukiwacze śladów historii mia-
sta i okolic”.

W roku 2014 r., przy współpracy uczniów i nauczycieli Gim-
nazjum nr 2 w  Skawinie, muzeum regionalne reaktywowało 
działający w  latach 1949–1990 teatrzyk lalkowy, który otrzy-
mał imię swojego twórcy Władysława Szklarskiego.
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Krystyna Droździewicz, lidia Ippoldt, lucyna Podgórna, Zofia Bieś

o DZIałalnoŚCI  
BIBlIoteKI PeDaGoGICZneJ W SKaWInIe

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie rozpoczęła funkcjono-
wanie 1 maja 1976 r. Inicjatorem jej założenia był ówczes- 

ny Inspektor oświaty i Wychowania w Skawinie mgr mieczy-
sław Kozłowski. Zalążkiem księgozbioru stały się zbiory Po-
wiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie zlikwidowanej 
w 1975 r. w wyniku reformy administracyjnej kraju. Bibliote-
ka, której organizację powierzono pani Zofii Bieś, została zlo-
kalizowana w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7. 

W 1977 r. Biblioteka została włączona w strukturę Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie jako filia obejmu-
jąca zasięgiem swego oddziaływania miasto i Gminę Skawina; 
weszła tym samym do ogólnokrajowej resortowej sieci biblio-
tek pedagogicznych. merytorycznie została podporządkowa-
na Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, nato-
miast warunki lokalowe i zaplecze administracyjno-finansowe 
zapewnić miały lokalne władze administracyjne.

W 1978 r. Bibliotekę przeniesiono do budynku przy 
ul.  Buczka 2 (obecnie ul. Popiełuszki), gdzie przydzielono jej 
samodzielny pokój o powierzchni ok. 25 m2. W 1979 r., dzięki 
staraniom inspektora m. Kozłowskiego oraz życzliwości ów-
czesnego prezesa spółdzielni mieszkaniowej m. ortyla, Biblio-
teka otrzymała wreszcie zaspokajający jej potrzeby lokal miesz-
kalny typu m4 o powierzchni 50 m2, mieszczący się na parterze 
bloku przy ul. ogrody 26/63. rok później powierzchnia użyt-
kowa powiększyła się o przylegające mieszkanie typu m2, któ-
re przeznaczono na czytelnię.

lata 1980–1989 to okres stabilizacji, a także dynamiczne-
go rozwoju placówki. Ponieważ lokalne władze oświatowe nie 
szczędziły środków finansowych na Bibliotekę, jej zbiory szyb-
ko się powiększały, rosła liczba czytelników, zwiększyła się tak-
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że liczba pracowników — z jednego do pięciu: czterech pra-
cowników pedagogicznych (trzech zatrudnionych na pełny 
etat, jeden na pół etatu) oraz jeden pracownik obsługi zatrud-
niony na pół etatu.

W latach 1985–1989 przy Bibliotece działał Klub nauczy-
cieli nowatorów „novum”, który służył wymianie myśli i do-
świadczeń między nauczycielami, pełnił rolę „banku” różnych 
nowatorskich form twórczej pracy nauczycieli.

Pod koniec lat 80. w związku z kryzysem społeczno-ekono-
micznym tempo rozwoju Biblioteki gwałtownie zmalało. Przy-
znawane znikome środki finansowe pokrywały zaledwie pod-
stawowe potrzeby placówki. na książki zostawało niewiele.

Pod koniec 1990 r. spółdzielnia mieszkaniowa wypowiedzia-
ła lokal przy ul. ogrody. Władze samorządowe przyznały wów-
czas Bibliotece lokal przy ul. rynek 12. Kolejna przeprowadzka 
odbyła się w maju 1991 r. w bardzo trudnych warunkach: bra-
kowało środków finansowych na wszystko, a przede wszystkim 
na adaptację nowego lokalu na potrzeby placówki; poszczegól-
ne pomieszczenia remontowano i modernizowano stopniowo, 
w miarę możliwości. 1 czerwca 1991 r. Biblioteka otworzyła 
swoje podwoje. nowy lokal o powierzchni ok. 100  m2, który 
w 1993 r. po długich staraniach udało się powiększyć o przyle-
gające do magazynu pomieszczenie o powierzchni 20 m2, gdzie 
zorganizowano czytelnię.

rok 1991 był przełomowy. W maju zorganizowano prze-
prowadzkę do nowego lokalu (którego lokalizacja w centrum 
miasta okazała się bardzo korzystna dla czytelników), nato-
miast pod koniec tego roku zapadła ważna decyzja o zmianie 
podporządkowania Biblioteki. 1 stycznia 1992 r. urząd mia-
sta i Gminy Skawina przejął prowadzenie Biblioteki Pedago-
gicznej i od tego momentu finansował jej działalność. I tak 
jest do dnia dzisiejszego. natomiast formalnie i merytorycznie  
Biblioteka jeszcze przez dziewięć lat pozostawała w struktu-
rach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie jako 
jej filia. Brak było bowiem podstaw prawnych do uregulowania 
jej statusu jako samodzielnej placówki, a Kuratorium oświaty 
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w Krakowie zwlekało z ostatecznym wydaniem decyzji w tej 
sprawie. Dopiero reforma administracyjna kraju i kolejna no-
welizacja ustawy o systemie oświaty z 25 lipca 1998 r. stwo-
rzyły taką możliwość.

W 2001 r. podjęto starania o ostateczne uregulowanie statu-
su Biblioteki jako samodzielnej jednostki. Po uchwaleniu statu-
tu wprowadzono zmianę formalną na stanowisku osoby kieru-
jącej Biblioteką. Do tej pory był to kierownik. natomiast zgod-
nie z § 4 pkt 2 statutu Biblioteką kieruje dyrektor. obowiąz-
ki kierownika, a następnie dyrektora pełniła aż do 31 sierpnia 
2005 r. mgr Zofia Bieś. od 1 września 2005 r. funkcję dyrek-
tora pełni mgr Krystyna Droździewicz.

Czterdzieści lat istnienia Biblioteki Pedagogicznej w Ska-
winie to szereg podejmowanych na rzecz środowiska lokalne-
go inicjatyw i działań wspomagających pracę nauczycieli i bi-
bliotekarzy, uczniów i studentów oraz wszystkich zaintereso-
wanych ofertą Biblioteki.

Podkreślić należy, iż gromadzenie księgozbioru jest istotnym 
elementem pracy biblioteki, ale nie jedynym. By pozyskać no-
wych czytelników oraz zapewnić sobie renomę w środowisku, 
Biblioteka współpracę ze środowiskiem lokalnym wpisała na 
stałe w plan działań. nasza oferta skierowana jest do różnych 
grup odbiorców. oczywiście najważniejszą grupą pozostają na-
uczyciele, w tym nauczyciele-bibliotekarze ze szkół mieszczą-
cych się na terenie gminy Skawina. Dlatego wśród propono-
wanych im form rozwoju są m.in. konferencje z zakresu biblio-
terapii, bajkoterapii, bibliotekarstwa czy poświęcone regionali-
zmowi; kursy i warsztaty dla nauczycieli i studentów z zakresu 
biblioterapii, bajkoterapii, pedagogiki zabawy, integracji, komu-
nikacji interpersonalnej oraz spotkania Zespołu Samokształce-
niowego Bibliotekarzy Szkolnych. Szczególnie te ostatnie od-
bywają się regularnie od 2003 r., a prowadzącymi są specjaliści 
z różnych uczelni krakowskich i krakowskich bibliotek nauko-
wych. tematyka spotkań Zespołu Samokształceniowego zwią-
zana jest przede wszystkim z pracą bibliotekarza, ale również 
pedagogiczną nauczycieli-bibliotekarzy. 
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Ważna dla środowiska jest także działalność biblio- i bajko-
terapeutyczna. od wielu lat w Skawinie dużo uwagi poświęca 
się terapeutycznej funkcji książki. Biblioteka Pedagogiczna peł-
ni rolę koordynatora: tworzy i gromadzi warsztat biblioterapeu-
ty, szkoli nauczycieli, bibliotekarzy i studentów w tym zakresie 
oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców.

tradycje biblioterapii w gminie Skawina sięgają 2007 r., kie-
dy to 28 września zorganizowaliśmy pierwszą konferencję 
z tego zakresu pt. „Profilaktyczna i terapeutyczna wartość 
literatury — biblioterapia wsparciem oddziaływań pedagogicz-
nych szkoły”. Konferencja zorganizowana została przez Biblio-
tekę Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnię Pedagogiczno- 
-Psychologiczną oraz Powiatowy ośrodek Doskonalenia na-
uczycieli w Krakowie i skierowana była do nauczycieli, biblio-
tekarzy, psychologów z gminy i okolic. Przedsięwzięcie okazało 
się bardzo trafione, na ofertę odpowiedziało bowiem ponad 
170 osób z 32 miejscowości całej małopolski i  Podkarpacia. 

W 2008 r. zaproponowaliśmy temat „Czy biblioterapia może 
poszerzać ofertę edukacyjno-wychowawczą placówki oświa-
towej — warsztaty biblioterapeutyczne”, a ostatnia konferen-
cja z tego cyklu, która odbyła się w  maju 2009 r., poświęco-
na była alternatywnym formom zajęć pozalekcyjnych w szko-
le i placówce oświatowej — biblioterapii oraz muzykoterapii. 
W obydwu konferencjach wzięło udział ponad 100 osób: pe-
dagogów, psychologów, nauczycieli, bibliotekarzy, a nawet stu-
dentów z całej Polski.

W 2011 r. zaprosiliśmy bibliotekarzy i nauczycieli z gminy 
Skawina na spotkanie w Bibliotece Głównej uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie poświęcone biblio- i bajkoterapii, 
z wykładem dr marii molickiej i warsztatami samoakcepta-
cji. Konferencja była skierowana przede wszystkim do nauczy-
cieli, bibliotekarzy, wychowawców oraz terapeutów z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, którym zaproponowano tak-
że warsztaty biblioterapeutyczne. Warsztaty te pokazały, w jaki 
sposób można wykorzystać biblioterapię na zajęciach w szkole 
czy w placówce wspierającej rozwój dziecka.
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Z naszych obserwacji wynika, iż nauczyciele i wychowawcy 
są bardzo zainteresowani tematem, stąd Biblioteka postano-
wiła poszerzyć ofertę. na przełomie 2009/2010 zorganizowa-
ła kursy I i II stopnia z zakresu biblioterapii, które ukończy-
ło 20 nauczycieli i bibliotekarzy ze środowiska skawińskiego. 
W 2011 i 2012 r. zaproponowano z kolei nauczycielom przed-
szkoli i nauczania zintegrowanego kurs bajkoterapii. Bezpłat-
ny kurs cieszył się tak dużym powodzeniem, że uruchomiono 
trzy jego edycje, w których łącznie wzięło udział 80 nauczy-
cieli, uczących na terenie miasta i Gminy Skawina. W 2013 r. 
w ramach doskonalenia nauczycieli i studentów zorganizowa-
no kursy biblio- i bajkoterapii.

 Ważnym elementem gromadzonego w Bibliotece Peda-
gogicznej warsztatu biblioterapeuty są zbiory publikowanych 
scenariuszy zajęć (m.in. J. Bąk, e. Wiewióry-Pyki, m. Wój-
towicz) oraz literatura piękna. Wśród niej znajduje się bele-
trystyka polska i obca, ale także literatura faktu, autobiografie  
i biografie osób, których losy mogą posłużyć jako przykład 
opowieści biblioterapeutycznych, opowiadania i bajki tera-
peutyczne dla dzieci i dorosłych. Z uwagi na swoją specyfi-
kę Biblioteka Pedagogiczna nie gromadzi zbyt wiele beletry-
styki, ale posiada w zbiorach m.in. bajki terapeutyczne marii 
molickiej, Doris Brett, Krzysztofa Ibisza, roksany Jędrzejew-
skiej-Wróbel, jak również dwa tomiki bajek napisanych przez 
biblioterapeutów — nauczycieli praktyków, a wydanych przez 
urząd miasta i Gminy Skawina, Bibliotekę Pedagogiczną  
w Skawinie i Wydawnictwo Promo pod honorowym patrona-
tem Burmistrza miasta i Gminy Skawina adama najdera: Baj-
kowa niania oraz Magiczne bajki na dziecięce smutki, których do-
pełnieniem był audiobook Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki.

Z oferty Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie od wie-
lu lat mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Wiąże się to 
nie tylko z tradycyjnym udostępnianiem materiałów biblio-
tecznych, ale również bogatą i zróżnicowaną gamą imprez. 
Biblioteka proponuje przede wszystkim spotkania autor- 
skie — organizuje wraz z miejską Biblioteką Publiczną „Kra-
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kowski Salon Poezji” i „Skawiński Salon literacki”. na salo- 
nach goszczono m.in. Józefa Barana, ewę lipską, adama  
Ziemianina, michała rusinka, o. leona Knabita, ks. ada-
ma Bonieckiego oraz twórców lokalnych: Wiesława Czubaja, 
Zenona michalskiego, ewę Bartkowską, Kazimierę Skałubę,  
Sylwię Janik, Kazimierę Woźniak.

Biblioteka nie zapomina też o młodych mieszkańcach gmi-
ny: w tygodniu Bibliotek ogłasza krzyżówki, organizuje wy-
stawy biblioteczne (np. „Pisarze w karykaturze” czy „Biblio-
teka od kuchni”) oraz warsztaty dla przedszkolaków. Ponadto 
ogłasza gminne i międzynarodowe konkursy plastyczne, foto-
graficzne i literackie dla dzieci i młodzieży (np. „Jesteśmy auto-
rami baśni”, „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”, „Bohater ba-
śniowego świata Charlesa Perraulta”, „Wszechświat Stanisława 
lema”, „Psotki i śmieszki — w krainie poezji Janiny Poraziń-
skiej”, „Zwierzęta w lekturach szkolnych”, „moje miasto wczo-
raj i dziś”, „Wesołe wierszyki Jana Brzechwy”, „moja europa. 
Czym europa jest dla mnie”, „I ty zostań pisarzem — twórcą 
książki”, „Pejzaże mojego miasta”, „rynek skawiński w oczach 
dziecka”, „młodzi dzieciom bajki piszą”, „Barwy mojego mia-
sta”, „Śladami Kazimierza Wielkiego”, „Zabierz książkę na wa-
kacje”, „Granie przez czytanie”). Bierze udział w kampanii spo-
łecznej „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w akcji „narodowe 
Czytanie”, a także organizuje „salonowe” spotkania dla dzieci.

Z myślą o najmłodszych, ale też o ich rodzicach i wycho-
wawcach przygotowano trzy tomiki bajek terapeutycznych. 
Pierwszy pt. Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla najmłodszych 
to zbiór 13 tekstów poruszających takie tematy, jak: uzależ-
nienie od telewizji, komputera, lęk przed czymś nieznanym, 
lęk przed wizytą u lekarza, niska samoocena dziecka, poja-
wienie się rodzeństwa, higiena osobista, radzenie sobie ze zło-
ścią, nieśmiałością, smutkiem, zmęczeniem. Drugi — Magicz-
ne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych 
dzieci — to zbiór 13 bajek dotyczących negatywnego nastawie-
nia dzieci do niektórych zadań, np. do czytania; poruszają także 
problem dysleksji, trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych, 
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uzależnienia od Internetu, niskiego poczucia własnej wartości. 
W  oparciu o wybrane bajki w większości przedszkoli gminy 
udało się też przeprowadzić warsztaty terapeutyczne, w któ-
rych wzięły udział dzieci 5–6-letnie. trzeci zbiorek bajek te-
rapeutycznych — Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki. Bajki 
pomagajki dla dzieci młodszych i starszych, tym razem w formie 
audiobooka, pomaga dzieciom przezwyciężyć lenistwo, ego-
izm, łakomstwo, niechęć do noszenia okularów, uczy toleran-
cji. na tego typu bajki zwracano też uwagę rodzicom dzieci 
młodszych w  czasie spotkań dotyczących pedagogizacji doro-
słych. Dla rodziców nastolatków zorganizowano warsztaty bi-
blioterapeutyczne poświęcone profilaktyce uzależnień. W cza-
sie warsztatów wykorzystano literaturę terapeutyczną ze zbio-
rów Biblioteki, uczestnikom rozdano broszurki z tytułami ksią-
żek dotyczących uzależnień, które posiadamy w placówce. 

od kilku lat Biblioteka włącza się w organizowane przez 
urząd miasta i Gminy Skawińskie Dni Profilaktyki. Jednym 
z  efektów tej działalności są wydane wspólnie z umiG bajki 
terapeutyczne, konkursy dla młodzieży oraz rokrocznie przygo-
towywany w oparciu o nasze zbiory wybór literatury profilak-
tycznej Bądź bliżej dziecka, uchronisz je od uzależnień. 

W poczet czytelników Biblioteki Pedagogicznej wpisuje się 
coraz więcej uczniów przygotowujących się do egzaminu gim-
nazjalnego i maturalnego. Z myślą o nich placówka gromadzi 
lektury szkolne, kompendia wiedzy z języka polskiego, historii 
i innych przedmiotów. Dodatkowo organizowane są warszta-
ty dla maturzystów, poświęcone sposobom poszukiwania lite-
ratury na dany temat czy zasadom sporządzania przypisów bi-
bliograficznych. W 2015 r. wraz ze stowarzyszeniem „legalna 
Kultura” zorganizowano warsztaty poświęcone zagadnieniom 
prawa autorskiego i własności intelektualnej, w których wzięło 
udział ponad 200 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

Biblioteka zaistniała również na targach Książki w Krako-
wie, Katowicach oraz na targach Książki Dziecięcej w Krako-
wie, w  czasie których zorganizowała warsztaty bajkoterapeuty 
czne dla dzieci oraz promowała własną działalność wydawniczą.
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Placówka współpracuje też z innymi instytucjami i stowarzy-
szeniami, takimi jak: Polskie towarzystwo Biblioterapeutycz-
ne, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, miejska Biblioteka 
Publiczna w Skawinie, Specjalistyczna Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna w Skawinie, Centrum Wspierania rodziny, 
muzeum regionalne, Centrum Kultury i Sportu, towarzystwo 
Przyjaciół Skawiny, Skawińskie Centrum Wolontariatu, Ska-
wińskie Stowarzyszenie Partnerstwa miast, Skawińskie Sto-
warzyszenie Klubu Seniora „Seniorek”, Koło robótek ręcz-
nych „razemkowo”, Środowiskowy Dom Samopomocy, a tak-
że ze szkołami i przedszkolami działającymi na terenie gminy 
Skawina oraz z renomowanymi uczelniami wyższymi Krako-
wa i różnymi bibliotekami w całej Polsce. Wspólnie organizu-
jemy konferencje naukowe, warsztaty i kursy doskonalące, im-
prezy czytelnicze, wystawy i konkursy.

W ramach projektu „Holownik”, realizowanego przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy, w Bibliotece Pedagogicznej 
zatrudniono dwie podopieczne Domu jako wolontariuszki.

od 2015 r. placówka może pochwalić się certyfikatem 
„Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem” nadanym przez  
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i fundację SYnaPSIS.

Biblioteka chętnie angażuje się też w akcje charytatyw-
ne: zbiera nakrętki dla niepełnosprawnych dzieci, wspólnie ze  
Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa miast, małopol-
skim Kuratorium oświaty i Stowarzyszeniem Pomocy Pola-
kom na Wschodzie „Kresy” organizuje zbiórkę publiczną pod 
hasłem „Podręczniki dla Kresowiaków”.

mijające lata to ciągła modernizacja Biblioteki zwiększono 
liczbę etatów — z jednego do pięciu, poszerzono grono użyt-
kowników — początkowo czytelnikami byli tylko nauczycie-
le i studenci zameldowani na terenie gminy Skawina, obecnie 
z wypożyczalni i usług oferowanych na zewnątrz mogą korzy-
stać uczniowie wszystkich typów szkół, nauczyciele, studen-
ci oraz inne osoby pełnoletnie, i to bez ograniczeń meldunko-
wych. Powiększył się także księgozbiór — z 1339 woluminów 
przejętych w 1976 r. do 22  886 woluminów, placówka posia-
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da także zbiory audiowizualne w liczbie 257 egzemplarzy oraz 
oferuje 58 tytułów czasopism. nastąpiła całkowita kompute-
ryzacja zbiorów i usług z wykorzystaniem oprogramowania  
libra 2000; Biblioteka posiada także własną witrynę interne-
tową. Systematyczne, w miarę możliwości finansowych prowa-
dzone są remonty, zmodernizowano m.in. system ogrzewania 
oraz wymieniono okna. Istnieje również realna szansa na zmia-
nę siedziby w perspektywie najbliższych kilku lat

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie mimo trudności loka-
lowych i ograniczonych środków na zakup nowości wydaw-
niczych prowadzi aktywną działalność bibliotekarską, peda-
gogiczną, ale także marketingową. obecnie jest to warunek  
konieczny, należy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytel-
ników, stworzyć dla nich kompleksową ofertę usług.

rys historyczny placówki opracowano na podstawie artykułu p. Zofii Bieś Bi-
blioteka Pedagogiczna w Skawinie oraz kroniki Biblioteki Pedagogicznej w Ska-
winie.

Zajęcia dla dzieci na skawińskim rynku
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Kazimiera Skałuba 

PamIęCI KSIęDZa  
WłaDYSłaWa PIlarCZYKa

W poprzednim numerze 
„Informatora” ukazała 

się wiadomość o śmierci księ-
dza Władysława Pilarczyka 
i Jego pogrzebie. Ksiądz Wła-
dysław był kapelanem mało-
polskiego Związku regional-
nych towarzystw Kultury. 
Wspierał regionalistów ducho- 
wo i organizacyjnie. Jego msze 
święte i homilie dla regionali-
stów były przepojone miłością 
do ziemi ojczystej, do naszych małych ojczyzn oraz troską 
o  zachowanie i właściwe udokumentowanie rodzimych trady-
cji i obyczajów. 

Ksiądz Władysław urodził się 28 listopada 1931 r. w Kiczo-
rach na orawie, we wsi należącej do gminy lipnica Wielka, 
w rodzinie patriotycznej, podtrzymującej tradycje kulturowe. 
ukończył gimnazjum w nowym targu. Do stanu duchownego 
przygotowywał się w Krakowskim Seminarium Duchownym, 
a później podjął studia na Wydziale teologicznym uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze 
na Wawelu w czerwcu 1956 r. Pracował w kilkunastu para-
fiach, na początku w miejscowościach: radziechowy k. Żywca, 
Dobczycach, Jaworznie i Długoszynie. Przez wiele lat miesz-
kał w Krakowie.

Ksiądz Władysław kochał orawską kulturę, tradycje, muzy-
kę i strój górala orawskiego, który zakładał na szczególne oka-
zje. Z Jego inicjatywy w 1988 r. powstało towarzystwo Przy-
jaciół orawy, którego pierwszym prezesem był prof. ryszard 

Ks. Władysław Pilarczyk



— 69 —

Kantor — znany etnograf. Siedziba Zarządu tPo mieściła się 
w Krakowie przy ul. Jagiellońskiej. od 1992 do 2002 r. pre-
zesem tPo był ks. Władysław, a od 2002 r. — jego honoro-
wym prezesem. W 1995 r. Ksiądz przeszedł na emeryturę i od 
tego momentu mógł poświęcić więcej czasu na działalność re-
gionalną i społeczną. to dzięki niemu w 1999 r. powstała ma-
łopolska rada regionalnych towarzystw Kultury (mrrtK). 
W tym samym roku ukazał się I tom rocznika „małopolska. 
regiony — regionalizmy — małe ojczyzny”, którego wyda-
nie sfinansował w całości ks. Władysław. Był zastępcą redak-
tora naczelnego tego rocznika do 2015 r. rada powołała ma-
łopolski ośrodek Dokumentacji rtK w Bochni, który mieścił 
się w budynku Stowarzyszenia Bochniaków i miłośników Zie-
mi Bocheńskiej. Do jego zadań należało gromadzenie, katalo-
gowanie i udostępnianie prasy oraz książek wydawanych przez 
regionalne stowarzyszenia kulturalne działające w małopolsce. 
Zbierano także medale i odznaki regionalne.

Ksiądz Władysław angażował się w działalność na rzecz re-
gionów na forum ogólnopolskim. Już w 1994 r. na V Krajo-
wym Kongresie regionalnych towarzystw Kultury wybrano 
Go do Prezydium rady Krajowej rtK — został wiceprzewod-

Z wizytą u księdza Władysława Pilarczyka w lipnicy murowanej, wrzesień 2015 r.
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niczącym rady. na kolejnym Kongresie rtK w 1998 r. został 
wybrany na sekretarza rady Krajowej rtK. na VII Kongre-
sie w 2002 r. rada Krajowa rtK zakończyła działalność. Po-
wstał ruch Stowarzyszeń regionalnych rzeczpospolitej Pol-
skiej (rSr rP) i wybrano jego radę Krajową. Ksiądz Włady-
sław działał w obu radach łącznie ponad 20 lat.

W 2003 r. z inicjatywy Księdza oraz kilku prezesów mało-
polskich towarzystw regionalnych powstał małopolski Zwią-
zek regionalnych towarzystw Kultury (mZrtK) z siedzi-
bą w  Krakowie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy 
ul.  rajskiej. Ksiądz Władysław został prezesem mZrtK 
i funkcję tę pełnił do 2010 r. Później został wyróżniony przez 
Walne Zgromadzenie tytułem: „Honorowy Prezes mZrtK”. 
od 1992 r. do 2015 r. Ksiądz był redaktorem naczelnym 
kwartalnika, a następnie rocznika „orawa”. Był autorem wie-
lu tekstów i fotografii zamieszczonych w tym czasopiśmie. 
Z  inicjatywy i  przy wsparciu finansowym Księdza wydawano 
medale pamiątkowe ku czci zasłużonych orawian i miłośni-
ków orawy. on sam sfinansował 20 medali. Dzięki Jego sta-
raniom od 1993  r. zaczęły wychodzić książki związane z re-
gionem, np.: Lipnica Wielka na Orawie t. trajdosa i  r.  re-
miszewskiego, Dzieje i kultura Orawy t. trajdosa, Pieśni 
orawskie, Kościół w Orawce. Własnym sumptem Ksiądz wy-
dał ok. 20 tomików poezji twórców orawskich, np.: Pastorałki 
Babiogórskie, Kaplica Partyzancka Matki Boskiej Królowej Gor-
ców, oraz uaktualniony przewodnik Orawa i Pasmo Podhalań-
skie a. matuszczyka. 

W 2004 r. przekazał Gminnej Bibliotece Publicznej w lip-
nicy Wielkiej swój księgozbiór: książki, prasę i inne wydawnic-
twa związane z orawą i historią Polski, kulturą ludową i regio-
nalizmem — łącznie ok. 1400 egzemplarzy. Z tej okazji odby-
ła się w gminie wielka uroczystość. Zasługi Księdza dla ora-
wy są olbrzymie; jest on doceniany przez mieszkańców re-
gionu. Ksiądz Władysław kolekcjonował nie tylko książki, ale 
także medale, pamiątki regionalne, pocztówki i sztukę ludo-
wą. Swoje zbiory, łącznie z osobistymi pamiątkami, takimi jak: 
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świadectwa szkolne, dyplomy, dokumenty, fotografie i pamiątki 
z działalności duszpasterskiej i regionalnej, przekazał rodzin-
nej miejscowości. Władze gminy umieściły te zbiory w dwóch 
salach szkoły podstawowej w Kiczorach, gdzie powstało małe 
muzeum — „ekspozycja zbiorów i pamiątek Ks. Władysława  
Pilarczyka”. Zbiory są bogate; samych medali jest ok. 900. 
Związane są z orawą, z polskimi powstaniami narodowymi  
i  II wojną światową, z postaciami wodzów, polityków i gene-
rałów, a także z papieżem Janem Pawłem II. 

Ksiądz miał też w szkole mały pokoik, w którym mieszkał, 
gdy przyjeżdżał z Krakowa na orawę. Wspomnienia z dzie-
ciństwa, zbiór pamiątek, atmosfera rodzinnej wsi i orawska 
przyroda były mu bardzo drogie. tu odpoczywał i nabierał sił. 
W 2005 r. małopolscy regionaliści zwiedzali pod przewodnic-
twem ks. Władysława Jego rodzinne strony i ziemię orawską. 
Byli także w muzeum w Kiczorach.

Ksiądz Władysław aktywnie działał na rzecz regionów 
w  kraju. Brał udział w posiedzeniach rady Krajowej rtK, 
w  konferencjach regionalnych, odwiedzał Krajowy ośrodek 
Dokumentacji rtK w Ciechanowie. Zabierał ze sobą książki 
poświęcone orawie oraz „małopolskę”. regionaliści małopol-
scy pod Jego przewodnictwem organizowali seminaria, konfe-
rencje naukowe i popularnonaukowe, sejmiki regionalne, sej-
miki i spotkania międzywojewódzkie. W 1999 r. zorganizowali 
ogólnopolską konferencję pt. „rodzina a regionalizm” w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Wspólnie z radą Krajową rtK oraz 
Krajowym ośrodkiem Dokumentacji rtK w Ciechanowie 
ks. Władysław zorganizował dwa spotkania regionalistów kar-
packich: w 1995 r. — II Spotkanie regionalistów Karpackich 
w Jabłonce, podczas którego zaprezentowano dziedzictwo kul-
turowe orawy na tle kultury karpackiej; w 1997 r. — III Spot-
kanie w ludźmierzu pt. „Sanktuaria a regionalizm”.

Do tradycji należą już noworoczne spotkania opłatkowe re-
gionalistów małopolskich organizowane w Krakowie. roz-
poczynają się one mszą świętą, do 2014 r. celebrowaną przez 
ks. Władysława lub w Jego asyście. 
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małopolska rada rtK pod przewodnictwem Księdza zor-
ganizowała w Bochni w 2000 r., we współpracy z radą Kra-
jową rtK, Krajowym ośrodkiem Dokumentacji rtK w Cie-
chanowie, radiem i telewizją, Studium Dziennikarskim akade-
mii Pedagogicznej w Krakowie i lokalnymi władzami Bochni, 
ogólnopolską konferencję pt. „regionalizm — lokalizm —  
media”. 

Ksiądz Władysław często uczestniczył w uroczystościach re-
gionalnych i pielgrzymkach organizowanych w małopolsce. 
Kilkakrotnie brał też udział w uroczystych spotkaniach orga-
nizowanych przez towarzystwo Przyjaciół Skawiny. W swoich 
wystąpieniach wyrażał m.in. uznanie dla działalności naszego 
stowarzyszenia. Podkreślał nasz wkład w kształtowanie u mło-
dzieży miłości do małej ojczyzny poprzez działalność Szkol-
nych Kół tPS. Był również na otwarciu muzeum regionalnego 
w Skawinie. Cieszył się razem z nami ze wspólnego osiąg- 
nięcia tPS i władz miasta i Gminy Skawina.

Ksiądz Władysław otrzymał wiele wyróżnień w postaci dy-
plomów, odznak i medali za działalność regionalną i społecz-
ną. należą do nich m.in.: medal Komisji edukacji narodowej, 
medal „Polonia minor”, który otrzymał we wrześniu 2015  r. 
na I Kongresie Kultury regionów w nowym Sączu, odznaka 
„Zasłużony Działacz Kultury” (1988 r.), medal im. aleksan-
dra Patkowskiego (2002 r.), Dyplom rady Krajowej rSr  rP 
„Za ofiarną działalność w ruchu regionalistycznym, pielęgno-
wanie tradycji i cennych wartości dziedzictwa narodowego 
oraz kształtowanie tożsamości społeczeństw lokalnych ma-
łych ojczyzn” (2014 r.), odznaka „Zasłużony dla Ziemi oraw-
skiej” i  inne wyróżnienia nadane przez stowarzyszenia regio-
nalne oraz samorządy lokalne. nadano mu tytuły honorowe-
go członka towarzystwa Przyjaciół orawy, Związku Podhalan 
oraz Związku Polskiego Spisza.

We wrześniu 2014 r. ks. Władysław uczestniczył w X Kon-
gresie Stowarzyszeń regionalnych w Bydgoszczy, a rok póź-
niej w trzydniowej konferencji regionalistów we Wrocławiu. 
27 września 2015 r. spotkał się jeszcze w szkole podstawowej 
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w Kiczorach z delegacją ze Związku Polskiego Spisza, który 
w 2015 r. obchodził 25-lecie istnienia. Wspominając czas po-
wstania ZPS, w rozmowie z gośćmi ks. Władysław stwier-
dził: „nie było wtedy sprawy na Spiszu, w której bym nie brał 
udziału” („regionalista małopolski”, s. 16).

19 października 2015 r. ewa Skrobiszewska — członkini re-
dakcji rocznika „małopolska” — rozmawiała osobiście z księ-
dzem. nasz Kapelan planował jeszcze spotkania z regionalista-
mi, kolejne publikacje i wyjazdy, chociaż stwierdził, że „opusz-
czają Go siły i nie czuje się już tak, jak dawniej” („regionali-
sta...”, s. 14).

Ksiądz Władysław odszedł do wieczności 26 października 
2015 r. w Krakowie. regionaliści polscy ponieśli ogromną stra-
tę; regionaliści małopolscy stracili swojego kapelana, przewod-
nika i serdecznego przyjaciela...

Ksiądz Władysław był wierny swojemu kapłańskiemu po-
wołaniu. Był wielkim patriotą-regionalistą. miał dar przeko-
nywania ludzi, zachęcał do działalności na rzecz małych oj-
czyzn, a  także jednoczenia ruchu regionalnego na szczeblu  
lokalnym i  krajowym. Był człowiekiem szlachetnym, życzli-
wym, ciepłym i otwartym. nie szczędził zdrowia, czasu i wła-
snych oszczędności dla idei regionalizmu. Pomimo pogorszenia 
się stanu zdrowia w ostatnich latach nadal aktywnie działał na 
rzecz regionów. Podziwialiśmy Jego siłę i niesamowitą pogo-
dę ducha. Podczas wszystkich naszych spotkań miał uśmiech  
na twarzy. Potrafił dyskutować na różne tematy, był konse-
kwentny i wierny swoim zasadom. łatwo zyskiwał sobie sym-
patię ludzi, darzono Go szacunkiem, cieszył się dużym auto-
rytetem. 

W testamencie napisał: „Swoje ciało oddaję ziemi, duszę 
Panu Bogu, a serce orawie, którą bardzo kochałem i dla niej 
pracowałem w miarę swoich sił. Wszystkich proszę o modlitwę 
do Pana Boga, aby przyjął moją duszę do Siebie. Wszystkich, 
których skrzywdziłem, proszę o wybaczenie. Ja ze swej strony 
przebaczam wszystkim i  wszystko. Do nikogo nie mam żad-
nego urazu, żalu i pretensji”. 
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Słowa te zacytował ks. Władysław Zązel w czasie uroczysto-
ści pogrzebowej w kościele. Większą część swojego wystąpienia 
wygłosił w gwarze góralskiej. Ksiądz W. Zązel jest bowiem ka-
pelanem Związku Podhalan.

uroczystość pogrzebowa odbyła się 29 października 2015 r. 
rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w lipnicy 
Wielkiej. uczestniczyła w niej rodzina Księdza, liczni miesz-
kańcy lipnicy Wielkiej, przedstawiciele władz gminy i powia-
tu, kilkudziesięciu kapłanów, siostry zakonne, młodzież szkol-
na z nauczycielami, małopolscy regionaliści — w tym 16-oso-
bowa delegacja przedstawicieli Zarządu mZrtK oraz stowa-
rzyszeń w nim zrzeszonych, przedstawiciele redakcji i rady  
naukowej rocznika „małopolska”, redaktorzy czasopism regio- 
nalnych oraz przedstawiciele Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Krakowie, delegacje regionalne z Podhala, Żywca  
i orawy oraz delegacje z parafii, w których ks. Władysław peł-
nił posługę duszpasterską — łącznie kilkaset osób. W uroczy-
stości pogrzebowej wzięli udział także przedstawiciele tPS: 
Kazimiera Skałuba i Jan liskiewicz, którzy złożyli wiązankę 
kwiatów. uroczystości przewodniczył ks. bp tadeusz Pieronek,  
w asyście kilkunastu księży.

W czasie uroczystości w kościele, w drodze na cmentarz, 
a  także na cmentarzu Księdzu towarzyszyła muzyka orawska 
w wykonaniu kapeli z Jabłonki. nad trumną pochyliło się kil-
kanaście sztandarów: szkolne, strażackie i sztandary regiona-
listów, m.in.: Związku Polskiego Spisza, Związku Podhalan 
i towarzystwa Przyjaciół orawy.

Słowa pożegnalne na cmentarzu wygłosili: Józef Szperlak — 
obecny Prezes tPo eugeniusz Skoczeń — członek rady 
Krajowej rSr rP, przemawiający w imieniu rady Krajowej 
oraz mZrtK. Przemawiali także duchowni, przedstawiciele 
władz i delegacji regionalnych. Żegnający Księdza podkreś- 
lali Jego ujmującą osobowość, Jego zasługi jako kapłana, spo-
łecznika i działacza regionalnego, orędownika kultury orawy 
i  Podhala. Po uroczystości władze gminy zaprosiły uczestni-
ków do domu ludowego na poczęstunek. Była to również oka-
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DroGI KSIęŻe WłaDYSłaWIe

Jesteś Synem orawskiej Ziemi
Jej pięknem zawsze urzeczony.
od lat dziecięcych i młodości
miłością do niej natchniony.

Przywiązany byłeś do orawy
Chociaż Kraków był Ci także bliski.
Gdy patrzyłeś na Wzgórze Wawelskie
Z okien po drugiej stronie Wisły.

Wybrałeś drogę życia kapłańską
Choć sutannę czasem zamieniałeś
na tradycyjny strój orawski
Gdy swój region reprezentowałeś.

Słowa homilii na mszach Świętych
Do wiernych słuchaczy kierowałeś — 

miłość do Polski i małych ojczyzn
W ich myślach i sercach rozpalałeś.

Promieniowałeś otwartością
Darzyłeś dużą sympatią ludzi 
Pokojem, ciepłem, serdecznością — 
twój uśmiech radość i nadzieję budził.

małopolscy regionaliści
Bardzo wiele tobie zawdzięczają
od początków naszej działalności
twoje słowa i wsparcie pamiętają.

Byłeś dla nas zawsze Przyjacielem
Przeszliśmy razem wiele pięknych dróg…
Pożegnaliśmy Cię ze wzruszeniem…
ufamy, że nagrodę da Ci Bóg

W niniejszym opracowaniu wykorzystano artykuł ewy Skrobiszewskiej 
Szlakiem życia i działalności ks. Władysława Pilarczyka, opublikowany 
w roczniku „małopolska. regiony — regionalizmy — małe ojczyzny” (2006,  
nr VIII) oraz artykuły zamieszczone w „regionaliście małopolskim” (2015,  
nr 15).

zja do wspomnień dla osób, które zetknęły się osobiście z Księ-
dzem Władysławem.

należę do tych regionalistów, którzy mieli okazję spotkać 
ks. Władysława, gdy przyjeżdżał na zaproszenie tPS do Ska-
winy. miałam także szczęście współpracować z Księdzem 
przez kilka lat w ramach działalności mZrtK. Bardzo sobie 
cenię tę współpracę i miło ją wspominam. Ksiądz Władysław 
był dla nas wzorem regionalisty i patrioty. Wiele mu zawdzię- 
czamy.

Skromnym wyrazem mojego uznania dla Księdza Władysła-
wa jest wiersz opublikowany w 15 numerze „regionalisty ma-
łopolskiego”:
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anna Kudela

DZIałalnoŚĆ fuDaCJI „Dar SerCa”  
W roKu 2016

Działając na podstawie decyzji ministerialnych, fundacja „Dar 
serca” zorganizowała w 2015 r. całoroczną zbiórkę publiczną 

pod hasłem „Pomóżmy dzieciom”. Była ona formą realizacji celów 
statutowych i odbywała się na terenie miasta i Gminy Skawina od 
1 lutego do 31 grudnia ubiegłego roku. 

Cele zbiórki publicznej to: udzielanie pomocy finansowej oso-
bom w trudnej sytuacji życiowej; fundowanie stypendiów i  po-
moc finansowa dla dzieci i młodzieży; wspieranie innych organi-
zacji, których cele są zbieżne z celami statutowymi fundacji. for-
my i wyniki gromadzenia środków to: dobrowolne wpłaty na kon-
to bankowe — 31 826,28 zł; zbiórka do puszek kwestarskich i sta-
cjonarnych — 17 077,00 zł; darowizny rzeczowe — 16 61,28 zł. 
łącznie zebrano 50 564,56 zł. Warto podkreślić, że zgodnie 
z obowiązującym ustawodawstwem osoby organizujące i przepro-
wadzające zbiórkę nie otrzymały żadnego wynagrodzenia.

a oto jak wydatkowano środki: pomoc materialna (zapomo-
gi) — 12 841,97 zł; dofinansowanie wycieczek i wypoczynku dzieci 
i młodzieży — 73 60,00 zł (35 uczniów); stypendia — 11 800 zł 
(20 uczniów); obiady dla trzynaściorga dzieci — 4278,20  zł; wy-
prawki szkolne i książki — 4609,78; koszty wspierania innych  
organizacji — 485,28 zł.

W gronie sponsorów naszych akcji znajdują się większe i mniej-
sze firmy skawińskie, spośród których najbardziej niezawodną 
i  wspierającą fundację od początku jej istnienia jest elektrownia 
CeZ Skawina; nieco później do listy darczyńców dołączyły firmy 
Bahlsen i Grana oraz mniejsze przedsiębiorstwa, jak Gabinet fi-
zjo-Center, Stek oraz osoby prywatne.

Kończąc sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, Zarząd 
fundacji serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom za ich hoj-
ność i finansowe wsparcie naszej działalności.



— 77 —

naSZe SPraWY

16 stycznia 2016 r.
W sali teatralnej Kościoła pw. miłosierdzia Bożego ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie zaprezentowali 
jak co roku jasełka. towarzystwo Przyjaciół Skawiny również 
otrzymało zaproszenie; reprezentowała nas Kazimiera Skału-
ba. Podobnie jak w latach ubiegłych sala była pełna, a widzo-
wie oklaskiwali piękny występ licznej grupy szkolnych artys- 
tów. udział w przedstawieniu był okazją do głębokich przemy-
śleń, a dla młodych artystów szansą na zaprezentowanie swoich 
umiejętności.

(K. S.) 

23 stycznia 2016 r.
Zarząd małopolskiego Związku regionalnych towarzystw 
Kultury zorganizował spotkanie opłatkowe dla przedstawicieli 
stowarzyszeń regionalnych wchodzących w skład mZrtK oraz 
stowarzyszeń zaprzyjaźnionych z małopolskim Związkiem. 
Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele oo. Karme-
litów na Piasku w intencji regionalistów, sprawowaną przez 
przeora klasztoru o. Zbigniewa Czerwienia, który wygłosił  
homilię z akcentem regionalnym. 

Po mszy odbyło się spotkanie opłatkowe — tradycyj-
nie już w  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul. raj-
skiej. uczestniczyli w nim zaproszeni goście, m.in. prof. Zdzi-
sław noga  — redaktor naczelny rocznika „małopolska. 
regiony — regionalizmy — małe ojczyzny”, dr mateusz Wyż- 
ga — sekretarz redakcji, anna Wiśniewska — wicedyrektor 
WBP w Krakowie, o. Zbigniew Czerwień, dr edward Chu-
dziński — członek rady naukowej „małopolski...” oraz to-
masz otrębski — Prezes fundacji im. tadeusza Kościuszki 
w Krakowie.

Podczas mszy, a także w czasie spotkania w bibliotece grał 
i  śpiewał chór działający przy Stowarzyszeniu Wokół rybnej 
(ze wsi rybna). Gości powitała Barbara miszczyk — Prze-
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wodnicząca Zarządu mZrtK, która złożyła noworoczne ży-
czenia. Później nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wzajemne 
składanie życzeń, a po nim wystąpienia kilku zaproszonych 
gości. Członek rady Krajowej ruchu Stowarzyszeń regional-
nych rP eugeniusz Skoczeń przekazał uczestnikom spotkania 
informacje z posiedzenia rady, dotyczące m.in. planowanych 
konferencji regionalnych oraz wycieczek. W spotkaniu uczest-
niczyły C. Kopeć i K. Skałuba.

(K. S. i C. K.)

29 stycznia 2016 r.
W Dworze Dzieduszyckich w radziszowie odbyło się spotka-
nie opłatkowe, na które już po raz czternasty członkowie Sto-
warzyszenia „nasz radziszów” zaprosili przedstawicieli władz 
lokalnych, zaprzyjaźnionych organizacji, sponsorów i sympa- 
tyków. W spotkaniu tym uczestniczył także Stanisław Grodec-
ki, który reprezentował nasze towarzystwo.

(S. G.)

31 stycznia 2016 r.
na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Krzęcinie odby-
ło się spotkanie noworoczne, podczas którego zuchy 77 Gro-
mady Zuchowej „leśne robaczki” i harcerze 77 Drużyny Har-
cerskiej „Biedronka” im. armii Krajowej zaprezentowali jasełka. 
W spotkaniu tym wzięli udział okoliczni mieszkańcy, przed-
stawiciele organizacji działających w Krzęcinie oraz zaproszeni 
goście. towarzystwo Przyjaciół Skawiny reprezentowali Stani-
sław Grodecki i Czesława Kopeć. 

(S. G.)

11 luty 2016 r.
W tym dniu mała grupa członków towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny spotkała się w siedzibie stowarzyszenia na wspólne 
śpiewanie. Inicjatorką pomysłu była ewa tarnopolska. nie była 
to pierwsza tego rodzaju próba, bowiem już w styczniu 2011 r. 
odbyło się kilka takich „śpiewających” spotkań. Wtedy jednak 
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zainteresowanie było zbyt małe. Dziś z kolei jest bardzo dużo 
chętnych, niestety ze względu na ograniczenia lokalowe nie 
możemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do wspólnego 
śpiewania. nasze  „Spotkania z piosenką” odbywają się w każ-
dy czwartek o godz. 10.00; prowadzi je maria Borowiecka. 
opiekunem całej grupy został adam Woźniczka. na pierw-
szym spotkaniu obecny był Przewodniczący Stanisław Gro-
decki, który pogratulował nam tak ciekawej inicjatywy, de-
klarując wparcie ze strony tPS, i życzył powodzenia. otrzy-
maliśmy nawet zapewnienie, iż w razie potrzeby wesprze nas 
swoim mocnym głosem. Zaczęło się więc zachęcająco; jeste-
śmy przekonani, że tym razem uda nam się zrealizować to za-
danie „śpiewająco”.

(S. G.)

12–14 stycznia 2016 r. 
W dniach 12–14 stycznia Środowiskowy Dom Samopomo-
cy wystawił kolejny spektakl, oparty na motywach biblijnych, 
zatytułowany Jego imię. Poprzedzający akcję właściwą pro-
log rozgrywa się w czasach współczesnych w okresie przed-
świątecznym. Jego bohaterem jest człowiek sukcesu, zamoż-
ny ojciec rodziny, który kupuje właśnie swoim bliskim prezen-
ty pod choinkę. Jego zabieganiu towarzyszy ogłuszający ryk 
z głośników w markecie, odtwarzających piękną skądinąd me-
lodię White Christmas. W którymś zakątku sklepu słychać sta-
rą polską kolędę. to jej melodia przywołuje wspomnienia: dom 
rodzinny, oczekiwanie na pierwszą gwiazdkę w atmosferze  
miłości i  skupienia, wspólna modlitwa… Bohater zastana-
wia się, co z tego pozostało w jego domu? Chyba tylko troska 
o jadło, niekoniecznie związane z tradycją, i o prezenty, które 
podkreślą jego status społeczny i majątkowy. Zamiast wspól-
nej wieczerzy każdy siedzi w swoim kącie z talerzem sma-
kołyków, przed ekranem telewizora lub monitora, z „wypa-
sioną komórą” lub mP3. Pytanie „co myśmy z tymi święta-
mi zrobili?” wisi w powietrzu. Czy zada je sobie nasz bohater?  
a może i my powinniśmy trochę nad nim pomyśleć? Jego imię 
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to przedziwne przedstawienie, pozornie szare, proste, a rozkwi-
tające złotym blaskiem wzruszeń dopiero w sercach widzów  
i, oczywiście, wykonawców. nie ma tu wspaniałego dworu He-
roda, trzej Królowie nie dotarli jeszcze do żłóbka. Ze wszyst-
kich tradycyjnych motywów bożonarodzeniowych wybrano 
przebudzenie i pokłon pasterzy. to oni, ubodzy, często poniża-
ni i zepchnięci na margines życia, pierwsi zobaczyli Dzieciąt-
ko i  po raz pierwszy poczuli ciepły promyk nadziei i miłość 
swego Boga. W końcowej scenie najbiedniejszy pasterz, inwa-
lida przywieziony do stajenki przez innych, głęboko zasmuco-
ny tym, że on jeden nie może nic dać małemu Jezusowi, bo 
nic nie ma i nic nie potrafi zrobić, dostaje dar najwspanialszy: 
w jego słabe i niesprawne ręce matka składa Dzieciątko, któ-
re kiedyś zbawi świat… Po opadnięciu kurtyny, zanim rozległy 
się gromkie brawa, przez moment słychać było tylko ciche wes-
tchnienia, tu i ówdzie pochlipywania i wycieranie nosów. Po-
ruszeni byli wszyscy, poczynając od przedszkolaków, a na sę-
dziwych staruszkach kończąc. Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele tPS, m.in. anna Kudela i ewa tarnopolska.

(a. K.)

22 marca 2016 r.
Po raz trzynasty w Szkole Podstawowej nr 4 w Skawinie odbył 
się Przegląd regionalny. uczniowie wszystkich klas uczestni-
czyli w wielu konkursach: plastycznym, wiedzy o historii i kul-
turze regionu, a także wykonywali stroje regionalne i piekli cia-
sta regionalne. W jury konkursu znalazła się ewa tarnopolska, 
a towarzystwo Przyjaciół Skawiny ufundowało jedną z nagród.

(S. G.)


