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DroDzy czyTelnicy!

W tym roku minęło 35 lat od powstania towarzystwa Przyjaciół Ska-
winy. Wielka to dla nas radość i satysfakcja, że w tych niełatwych cza-
sach, w okresie nieustających przemian nasze towarzystwo nie tylko 
przetrwało, ale rozwija coraz to nowe formy działalności, zyskuje Wa-
szą akceptację i jest coraz bardziej widoczne w Skawinie. 

nasz jubileusz obchodzimy skromnie. nie ma fanfar, biesiadowania 
ani przemówień. oddajemy za to w Wasze ręce krótką historię tPS. 
ma to być kompendium wiedzy o naszym towarzystwie i ludziach 
z nim związanych. W tym wydaniu „Informatora” chcemy podsumo-
wać nasz dorobek, przedstawić to, co już zrobione, by tym wyraźniej 
zobaczyć to, co jeszcze powinniśmy zrobić. 

Chcemy także upamiętnić tych, którzy wiele lat swojego życia po-
święcili naszej wspólnej działalności. niektórzy z nich odeszli już na 
zawsze, lecz w naszych sercach i wspomnieniach żyją nadal.

naszym Drogim Czytelnikom życzymy miłej lektury.

Zespół Redakcyjny 
„Informatora Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”
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anna Kudela, mariusz tarnopolski

35 laT Działalności  
TowarzySTwa przyjaciół Skawiny

rozwój przemysłu u schyłku XIX w. doprowadził do dwukrotnego 
wzrostu liczby mieszkańców Skawiny. Był to proces trwający na tyle 
długo, że znaczna część nowo przybyłych stopniowo asymilowała się 
z rodowitymi skawinianami. Inaczej było w drugiej połowie XX w., 
kiedy po wybudowaniu Huty aluminium i elektrowni Skawina w cią-
gu kilku lat liczba ludności miasteczka wzrosła pięciokrotnie. Przyby-
sze przywozili ze sobą swoje tradycje, obyczaje, nawyki. Hermetyczna 
niegdyś społeczność skawińska stała się bezkształtną mieszaniną. In-
tegracja starych i nowych mieszkańców trwała wiele lat.

Znakomitą okazją do zbliżenia się mieszkańców, a tym samym 
ugruntowania ich poczucia wspólnoty, były obchody jubileuszu 
600-lecia Skawiny. uroczystości związane z rocznicą założenia mia-
sta stały się początkiem działań zmierzających do powstania orga-
nizacji mającej na celu zbieranie wszelkich pamiątek i dokumentów  
dotyczących Skawiny. Z inicjatywy dr. adama Kamińskiego, pracow-
nika archiwum Państwowego w Krakowie, w ratuszu otwarto wysta-
wę zgromadzonych dokumentów i pamiątek. ta szczególna ekspozy-
cja uświadomiła wielu mieszkańcom, że Skawina ma ciekawą histo-
rię, którą trzeba i warto poznawać. Powszechne było też przekonanie 
o konieczności dokumentowania bieżących, ważnych dla miasta wy-
darzeń. równocześnie Koło Przyjaciół Biblioteki zorganizowało w jej 
lokalu wystawę skawińskiego rękodzieła oraz drobnych narzędzi pra-
cy, świadectw kultury materialnej. okazało się, że mieszkańcy Ska-
winy mają pokaźną liczbę pamiątek! Wielkim zainteresowaniem cie-
szyły się na przykład skrzynie skawińskie. to właśnie w takiej skrzy-
ni Jadwiga mikołajczykówna, żona Lucjana rydla, otrzymała część 
posagu. Dużą popularność zyskały również hafty skawińskie, których 
wzory można znaleźć w muzeum etnograficznym w Krakowie. Kafle 
ze skawińskiej szamotowni zdobią zrekonstruowane kominki w kom-
natach królewskich na Wawelu, a ceramiczne figurki, którymi obda-
rowywano bardziej znaczących gości, projektowane były przez Kon-
stantego Laszczkę, rzeźbiarza, malarza, grafika, profesora i rektora 
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aSP w Krakowie, wieloletniego współpracownika skawińskiej „sza-
motki”. Wielu zwiedzających nie kryło zdziwienia. W organizację 
tego przedsięwzięcia mocno zaangażowały się osoby, które stosun-
kowo niedawno przybyły do Skawiny: teresa Ciesielska oraz Wan-
da machowiczowa, kierowniczka biblioteki, przy współudziale rodo-
witych skawinianek.

W latach 70. podjęto próbę ponownego zorganizowania wystawy. 
okazało się jednak, że znaczna część eksponatów, prezentowanych na 
poprzedniej wystawie, była już nie do zdobycia. to uzmysłowiło miesz-
kańcom pilną potrzebę gromadzenia i przechowywania takich przed-
miotów. narodziła się idea, by stworzyć organizację, której na sercu 
leżałoby ocalenie pamiątek i świadectw przeszłości związanych z hi-
storią Skawiny. na przełomie 1980 i 1981 r. utworzono komitet or-
ganizacyjny przyszłego towarzystwa; znaczącą rolę odegrali w nim: 
anna Porębska, zastępca naczelnika miasta, oraz marian Pajączkow-
ski, działacz społeczny. W tym czasie opracowano statut i zgłoszono 
towarzystwo do rejestracji.

9 marca 1981 r. towarzystwo Przyjaciół Skawiny wpisano do reje-
stru Stowarzyszeń i Związków urzędu miasta i Gminy w Skawinie. 
W tym miejscu warto przypomnieć listę członków założycieli (zacho-
wana została taka kolejność, jak w oryginale znajdującym się w aktach 
towarzystwa). Znaleźli się na niej: Władysław Kutek, Henryk Jeziorski, 
marian Pajączkowski, Józef nowak, adam Bilicki, Władysław Baracz, 
eugeniusz Krzemień, Włodzimierz Chrenowski, tadeusz małysa, Jó-
zef Baran, mikołaj Barylak, Stanisław Chmielek, adam Pindel, mie-
czysław Godawa, Zbigniew Stachura, Paweł Bielecki, anna Porębska. 

Komitet organizacyjny towarzystwa Przyjaciół Skawiny wydał ode-
zwę do mieszkańców: „Spełniając powtarzające się od szeregu lat ini-
cjatywy mieszkańców Skawiny chcących przyczynić się do ochrony 
i kultywowania historycznych tradycji miasta, postanowiono powołać 
stowarzyszenie pod nazwą towarzystwo Przyjaciół Skawiny”.

1 czerwca 1981 r. w ośrodku Kulturalno-rekreacyjnym „Gubałów-
ka” odbyło się I Walne Zgromadzenie. Wybrano na nim władze oraz 
przyjęto założenia programowe stowarzyszenia. Przewodniczącym 
Zarządu został Jan Gajniak, jego zastępcą zaś marian Pajączkowski. 
funkcję sekretarza sprawował Jerzy Stec, skarbnika natomiast Bogu-
mir Pekarek. Członkami Zarządu zostali: Stanisław Chmielek, Hen-
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ryk Jeziorski, anna Kudela, Władysław Kutek, Józef nowak, floren-
tyna Prus, Władysław Szklarski i Józef Szymacha. 

W trakcie długiej, rzeczowej dyskusji toczącej się podczas I Walne-
go Zgromadzenia zarysował się program tPS. Już wtedy Józef nowak 
sformułował główny, dalekosiężny cel gromadzenia zbiorów: utworze-
nie muzeum historycznego Skawiny, co w czasach powszechnych bra-
ków w zaopatrzeniu wydawało się zupełnie nierealne. Po 29 latach ideę 
tę zrealizowano. towarzystwo otrzymało również lokal, który stanowi-
ły dwa pokoiki w siedzibie Komitetu miejsko-Gminnego PZPr (dzi-
siejszy Dworek Ludwikowskich).

aby tPS mógł prowadzić działalność, potrzebne było odpowied-
nie wyposażenie. Z nieodpłatną pomocą przyszły Skawińskie Zakłady 
materiałów ogniotrwałych. Posiadanie konkretnych sprzętów pozwo-
liło na otwarcie wystawy „Historyczne dzieje Skawiny”. nieoceniona 
w tym okresie była działalność Zdzisława Liskiewicza, Wacława Sko-
konia, tadeusza Pary, Stanisława Cinala i Jana Prochwicza.

Historię towarzystwa Przyjaciół Skawiny można podzielić na kil-
ka etapów. 

Lata 1981–1983
W pierwszych latach działalności główne prace Zarządu polegały na 
gromadzeniu dokumentów, fotografii, książek i przedmiotów związa-
nych z historią miasta, które początkowo składano do skrzyni. Każdy 
zdobyty eksponat otrzymywał kolejny numer i był wpisywany do ze-
szytu. niezmiernie ważną działalność prowadził wówczas Józef no-
wak, który odwiedzał krakowskie archiwa i muzea, wyszukiwał w nich 
wzmianki o Skawinie, sporządzał kserokopie, a z czasem najważniej-
sze z nich umieszczał na planszach. Pozwoliło to na pogłębienie wie-
dzy o historii Skawiny i na jej obrazowe przekazanie odwiedzającym 
siedzibę tPS.

na zebraniu Zarządu 22 września 1982 r. Kazimiera Skałuba przed-
stawiła propozycję, by w Liceum ogólnokształcącym im. marii Skło-
dowskiej-Curie powstało Koło młodzieżowe tPS. utworzono je 
11 stycznia 1983 r. Jego organizatorem, a następnie przez kilkanaście 
lat opiekunem została pomysłodawczyni projektu. Z czasem Szkolne 
Koła tPS powstały także w innych szkołach.
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Lata 1984–1989
Kolejne lata to trudny czas dla towarzystwa Przyjaciół Skawiny. De-
cyzją władz miasta w kwietniu 1984 r. musiało ono opuścić dotych-
czasową siedzibę i przenieść się do małego pomieszczenia w pawilo-
nie handlowym „ajka”. mimo trudności lokalowych systematycznie 
powiększano zbiory, opracowywano materiały do publikacji, a także 
intensywnie współpracowano ze szkołami. Członkowie towarzystwa 
mieli świetny kontakt z młodzieżą. Zbigniew raczyński organizował 
dla młodych skawinian ogniska, a marian Pajączkowski wycieczki kra-
joznawcze, w których uczestniczyli dorośli, młodzież i dzieci. Człon-
kowie Zarządu często byli zapraszani do szkół, by przedstawić mło-
dzieży dzieje miasta. niektórzy z nich oprowadzali klasy po mieście, 
pokazując uczniom najstarsze zabytki i miejsca związane z ważnymi 
wydarzeniami.

W styczniu 1984 r. wydano pierwszy numer „Biuletynu” towarzy-
stwa Przyjaciół Skawiny, kwartalnika redagowanego przez Zbignie-
wa raczyńskiego. to wydawnicze przedsięwzięcie udało się zrealizo-
wać dzięki staraniom Jana Gajniaka, który uzyskał stosowne zezwo-
lenia i zorganizował druk pisma w „Koncentratach Spożywczych”. 
W 1985 r. z powodu nacisków ze strony ówczesnej cenzury zmienio-
no nazwę na „Informacja” (a następnie na „Informator”) i zaniecha-
no numerowania kolejnych edycji. Pismo ma charakter wewnętrzny, 
otrzymują je nieodpłatnie członkowie tPS. Zawiera materiały doty-
czące historii, obyczajów i kultury Skawiny, a także przekazuje infor-
macje o bieżących pracach Zarządu. Publikacje zamieszczone w „In-
formatorze” są na tyle rzetelnie przygotowane, że wyższe uczelnie ho-
norują je jako źródło bibliograficzne.

W tym okresie zacieśniła się także współpraca pomiędzy tPS 
a PttK. Wspólnie organizowano jednodniowe wycieczki tematycz-
ne w bliższe i dalsze okolice Skawiny: „Szlakiem architektury drew-
nianej”, „Podskawińskie dworki”, „Wojenne ścieżki”, „Kapliczki przy-
drożne i świątki” itd. Przewodnikiem tych wycieczek był marian  
Pajączkowski, który łączył swoją rozległą wiedzę z umiejętnością wzbu-
dzania zainteresowania słuchaczy. Cykliczną, wspólną imprezą tPS 
i PttK były coroczne rajdy tynieckie. Łączyły one rekreację i zabawę 
(gry sportowe) z edukacją, czyli konkursem wiedzy na temat Skawi-
ny i tyńca. W ostatnich rajdach uczestniczyło prawie 200 osób. Ko-
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mandorem zlotów był zwykle Wacław Skokoń, który dał się poznać 
jako świetny organizator. Przez kilka lat zespół „petetekowców” pod 
kierownictwem Jerzego Studenckiego inwentaryzował zbiory fotogra-
fii i opracowywał merytorycznie dokumenty dotyczące zabytkowych 
obiektów miasta i gminy. opracowanie to w formie albumów podaro-
wano następnie tPS. Do dziś mają one bezcenną wartość wśród zbio-
rów towarzystwa, zwłaszcza że wiele prezentowanych tam budynków 
przestało istnieć. Po pięciu latach działalności zgromadzono tak dużo 
materiałów, że tPS mógł zorganizować wystawę z okazji Dni Skawiny 
w 1986 r. od tego momentu wystawy organizowano co roku.

Lata 1990–2007
Po transformacji ustrojowej w 1989 r. władze miasta odzyskały bu-
dynek przy ul. mickiewicza 26 i przydzieliły towarzystwu lokal  
na pierwszym piętrze, składający się z dwóch, a potem trzech dużych 
pomieszczeń i malutkiej sali, w której urządzono sekretariat. W 1991 r. 
powstała stała wystawa „Historyczne dzieje Skawiny”. odwiedzali  
ją dorośli i dzieci, osoby prywatne i grupy zorganizowane, a zwłasz- 
cza młodzież szkolna. W 2001 r. zainteresowała ona również dzien-
nikarzy tVP Kraków, którzy zaprezentowali ją w „Kronice krakow-
skiej”.

Zbiory tPS powoli stawały się wizytówką miasta. W 1994 r. w no-
wym Sączu zorganizowano wielką wystawę poświęconą dziejom to-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”. tPS także zaproszono do udziału 
w tej imprezie, ponieważ „sokole” gniazdo skawińskie należało do naj-
starszych w zachodniej Galicji. Prezentowane plansze z fotografiami 
i rzetelnie opracowanym tekstem zyskały duże uznanie. Potem jeszcze 
kilkakrotnie towarzystwo użyczało swoich zbiorów na wystawy orga-
nizowane m.in. w miastach partnerskich, poza granicami Polski. aby 
ułatwić korzystanie ze zbiorów, grupa ochotników podjęła się ich te-
matycznego posegregowania. 

Bliskie kontakty ze szkołami zaowocowały w 1996 r. między-
szkolnym konkursem zorganizowanym przez Szkołę Podstawową  
nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego pod hasłem „Jeśli kochasz swo-
je miasto — poznaj jego dzieje”. Konkurs nabrał wielkiego rozmachu 
i miał łącznie siedem edycji. Po reformie oświaty rolę głównego orga-
nizatora tego przedsięwzięcia przejęło Gimnazjum nr 2 w Skawinie.
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Powstały w marcu 1990 r. miesięcznik „Skawina”, będący pismem 
rady miejskiej, zaprosił Zarząd tPS do współpracy. miała ona cha-
rakter stały i trwała niemal do końca działalności pisma. Wśród stu 
kilkudziesięciu artykułów napisanych do „Skawiny” znalazły się m.in. 
cykle: „Spacerkiem przez starą Skawinę” oraz „Sagi rodów skawiń-
skich”. Był to nasz wkład w prowadzenie pisma.

utworzone w 1998 r. Wydawnictwo SK zainicjowało serię wydaw-
niczą „Skawina przez wieki”. W radzie Programowej tej serii znaleź-
li się członkowie Zarządu tPS. nakładem Wydawnictwa ukazały się 
następujące publikacje: Henryk różycki, Umarła Babka w Skawinie 
(powtórzenie edycji z 1911 r.); tomasz Jodłowski, Skawina w starej 
i nowej fotografii (koncepcja książki małgorzata morek-Kopeć i Sła-
womir Kopeć, red. roman Świątek, 1998 r.); andrzej Kurkowski, Ze 
Skawiny: wiersze i rysunki Andrzeja Kurkowskiego (1999 r.); Jan Proch-
wicz, Żydzi skawińscy (2000 r., praca będąca owocem wieloletnich po-
szukiwań autora).

W ciągu kilku miesięcy na przełomie 2000 i 2001 r. grupa członków 
tPS pod kierownictwem Stanisława Chmielka przygotowała materia-
ły źródłowe do przewodnika Kocham Skawinę. Został on wydany przez 
Wydawnictwo Jagiellonia Sa w ramach serii wydawniczej „Dzienni-
ka Polskiego” pt. „Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych”. 
uroczysta promocja przewodnika odbyła się 20 kwietnia 2001 r.

Bardzo trudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem okazało się 
przygotowanie monografii Skawiny. Zadania tego podjął się cały Za-
rząd tPS. Poszczególne rozdziały były opracowywane przez pojedyn-
cze osoby bądź kilkuosobowe zespoły.

W dniach 17–18 września 2004 r. urząd miasta i Gminy w Ska-
winie oraz tPS zorganizowali zjazd regionalistów z całej małopol-
ski. Impreza ta została włączona w obchody jubileuszu 640-lecia lo-
kacji Skawiny. W czasie zjazdu jego uczestnicy zwiedzili gminę Ska-
wina i jej zabytki. 

rok 2006, czyli 25 rok działalności towarzystwa Przyjaciół Skawi-
ny, zaznaczył się dwiema ważnymi inicjatywami: po pierwsze, rozpo-
częły się poważne rozmowy dotyczące utworzenia muzeum regional-
nego w Skawinie; po drugie, z inicjatywy członka Zarządu Jana Li-
skiewicza postanowiono ratować stare zaniedbane groby zasłużonych 
skawinian oraz te, które miały walory zabytkowe. 
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aby zdobyć środki na realizację tego przedsięwzięcia, tPS co roku 
organizuje kwesty w dniu Wszystkich Świętych. Sens tej szczytnej 
akcji rozumieją ludzie odwiedzający w tym dniu cmentarze. to dzię-
ki ich hojności i zbiorowemu wysiłkowi kwestujących możliwe było 
uratowanie przed zniszczeniem i przywrócenie do dawnej świetno-
ści nagrobków, świadectw naszej przeszłości. (o osiągniętych efek-
tach oraz przeprowadzonych pracach konserwatorsko-renowacyjnych  
piszemy szerzej w oddzielnym artykule w bieżącym numerze „Infor-
matora”). 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dorobek tPS został stosunko-
wo szybko doceniony zarówno przez społeczeństwo, jak i rządzących. 
16 grudnia 1996 r. sejmik samorządowy województwa krakowskiego 
uhonorował Przewodniczącego Zarządu Stanisława Chmielka, wrę-
czając mu wyróżnienie za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Było 
ono tym cenniejsze, że przyznane na wniosek władz Skawiny, a więc 
ludzi najlepiej znających działalność towarzystwa.

W 2001 r. w czasie uroczystego spotkania jubileuszowego Zarząd 
miasta i Gminy w Skawinie uhonorował tPS tytułem „mecenasa Kul-
tury” za wkład w ochronę dóbr kultury materialnej i niematerialnej. 
ukoronowaniem uznania dla poczynań tPS było nadanie tytułu „Za-
służony dla Skawiny” prezesowi towarzystwa Stanisławowi Chmiel-
kowi. uczestniczył on w pracach Zarządu od pierwszego zebrania, 
przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodniczącego, bardzo zasłużył 
się w popularyzowaniu wiedzy o Skawinie, kształtował poczucie przy-
należności do małej ojczyzny. nawet będąc ciężko chorym, nie wy-
chodząc z domu, służył dobrą radą, a w razie potrzeby użyczał swoich 
zbiorów oraz udzielał konsultacji studentom piszącym prace dotyczące 
Skawiny. Stanisław Chmielek w pełni zasłużył na przyznany mu ty-
tuł. W uznaniu zasług jedną z nowych ulic w Skawinie w 2013 r. na-
zwano jego imieniem.

Lata 2008–2010 
W 2008 r. rozpoczął się bardzo trudny, ale niezwykle owocny okres 
działalności tPS. ostatecznie podpisano umowę pomiędzy gminą Ska-
wina a towarzystwem Przyjaciół Skawiny o powstaniu muzeum re-
gionalnego, któremu tPS przekazał swoje zbiory liczące około 2,3 tys. 
eksponatów. Zanim jednak można było zrealizować umowę, należało 
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zaadaptować całe piętro Dworku Ludwikowskich. Parter, który zaj-
mowała miejska Biblioteka Publiczna, gruntownie zmodernizowano.

Władze miasta wykonały ogromną pracę. Wszyscy dotychczasowi 
użytkownicy budynku otrzymali pomieszczenia zastępcze. tPS oraz 
mBP przeniesiono do górnej części pawilonu „Skawa”. Sama prze-
prowadzka wymagała wiele wysiłku, w którym towarzystwo wspiera-
ło Szkolne Koło tPS z Liceum ogólnokształcącego. mimo niezmier-
nie trudnych warunków Zarząd funkcjonował normalnie i przepro-
wadzał inwentaryzację zbiorów przed przekazaniem ich do muzeum.

Ponadto zrealizowano dwa ważne przedsięwzięcia. tPS wziął udział 
w przygotowaniu i otwarciu wystawy poświęconej Skawinie. Wysta-
wa została umieszczona w holu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie. tPS wspólnie z miejską Biblioteką Publiczną, Biblio-
teką Pedagogiczną w Skawinie oraz Pracowanią edukacji regional-
nej Instytutu filologii Polskiej uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie zorganizował także sesję naukową: „okolice metropolii. Prze-
szłość — teraźniejszość — Przyszłość”. Członkowie Zarządu tPS wy-
głosili pięć referatów. 

uroczyste otwarcie muzeum regionalnego nastąpiło 19 lutego 
2010 r.

Po zrealizowaniu wielkiego marzenia, jakim było utworzenie tej in-
stytucji, należało wyznaczyć nowe cele. obecnie tPS mniej koncen-
truje się na zbieraniu szeroko pojętych pamiątek przeszłości, a bardziej 
na współpracy z organizacjami o zbliżonych celach działalności oraz 
na poszukiwaniu źródeł wiedzy o przeszłości miasta.

Lata 2011–2016 
W ostatnich latach nasza działalność nabrała rozmachu. nadal zapra-
szamy naszych członków na doroczne spotkania opłatkowe, prowadzi-
my kwesty w dniu Wszystkich Świętych, chętnie uczestniczymy w za-
jęciach poświęconych naszej małej ojczyźnie, organizowanych przez 
placówki oświatowe. Kontynuujemy wydawanie „Informatora”; od wio-
sny 2016 r. dostępny jest on także w wersji elektronicznej. Wszystkie 
numery, poczynając od pierwszego, można znaleźć na naszej stronie 
internetowej. Dodatkowo spisy treści poszczególnych numerów skata-
logowano, co znacznie ułatwia znalezienie konkretnych materiałów. tę 
mrówczą pracę wykonali: Stanisław Grodecki i mariusz tarnopolski. 
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obecnie Zespołem redakcyjnym „Informatora” kieruje Stanisław 
Grodecki, a w jego skład wchodzą: anna Kudela, ewa tarnopolska 
i mariusz tarnopolski. nasz „Informator” zawiera jak dawniej głów-
nie teksty o tematyce historycznej oraz artykuły związane z kul-
turą regionu. Zawiadamia również o wszystkich wydarzeniach do-
tyczących tPS. „Informator” jest dostępny nie tylko dla członków 
tPS, można go znaleźć także w wielu zaprzyjaźnionych instytucjach 
w Skawinie i w innych miejscowościach. Pojedyncze egzemplarze do-
cierają za granicę. 

nasza strona internetowa uzupełniana jest na bieżąco. Czyta ją wie-
le osób spoza naszego towarzystwa. Potwierdza to ilość koresponden-
cji mailowej od osób niezwiązanych z tPS, a zainteresowanych naszą 
działalnością. 

Ponadto zmienił się znacznie styl i zakres naszej działalności. Po 
pierwsze, nawiązujemy bliskie kontakty z bratnimi stowarzyszenia-
mi regionalnymi, nie tylko z terenu naszej gminy, ale także z innych 
miejscowości w małopolsce.

Po drugie, podejmujemy współpracę z różnymi instytucjami, taki-
mi jak np. miejska Biblioteka Publiczna i podległe jej multiCentrum, 
Skawińskie Centrum Wolontariatu, Środowiskowy Dom Samopomo-
cy, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.

Po trzecie, przy tPS powstają nowe grupy. W październiku 2010 r. 
z inicjatywy agaty Lasek powstało Koło robótek ręcznych „razem-
kowo”. (o jego działalności piszemy szerzej w oddzielnym artykule 
w bieżącym numerze „Informatora”).

W trakcie przygotowań do realizacji projektów zrodziła się idea 
powołania wyspecjalizowanej komórki, która zajęłaby się opracowa-
niem dokumentacji projektowej, pozyskiwaniem środków finansowych 
oraz rozliczaniem ich. Liderami tej działalności zostali: Katarzyna Wi-
tek i mariusz tarnopolski.

natomiast najmłodszym dzieckiem tPS jest działający od lute-
go 2016 r. zespół muzyczno-wokalny „radośni”. (o jego działalno-
ści piszemy szerzej w oddzielnym artykule w bieżącym numerze „In-
formatora”). 

Po czwarte, w 2012 r. rozpoczęto na większą skalę realizację zadań 
publicznych. Zespół projektowy odniósł już kilka sukcesów. udało 
się pozyskać środki finansowe na realizację projektów, m.in. projektu 
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„Przez małą ojczyznę z kulturą pod rękę”, w ramach którego wyko-
nano lalki w tradycyjnym stroju skawińskim oraz przeprowadzono za-
jęcia edukacyjne na ten temat we wszystkich wiejskich szkołach gmi-
ny Skawina. Szkoły objęte projektem otrzymały komplet dydaktycz-
ny składający się z pary lalek w tradycyjnych strojach oraz płyty z ma-
teriałem dydaktycznym.

Kolejny projekt pt. „Czego Jan nie umie, tego Jaś go nauczy” skiero-
wany był do grupy osób 60+ i obejmował e-warsztaty literackie promu-
jące m.in. integrację międzypokoleniową, bowiem w prowadzeniu za-
jęć pomagali wolontariusze ze szkół ponadpodstawowych. trzydziestu 
seniorów wzięło także udział w e-warsztatach teatralnych pt. „Kurty-
na w górę”. Poza wykładami w sali bibliotecznej beneficjenci projektu 
obejrzeli cztery spektakle w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Kra-
kowie i zwiedzili zaplecze teatru wraz z garderobą.

równie dużym zainteresowaniem cieszył się zrealizowany w 2014 r. 
projekt „Z jaskini do gwiazd”. Głównym jego elementem były wyjaz-
dy do krakowskich muzeów, gdzie pod czujnym okiem przewodników 
i znawców sztuki nie tylko podziwiano dzieła sztuki, ale także pozna-
wano ich kontekst kulturowy i biograficzny.

W 2014 r. zrealizowano projekt „Pamiętajcie o Sokołach”, w ramach 
którego przeprowadzono zajęcia edukacyjne we wszystkich filiach 
miejskiej Biblioteki Publicznej. trwałym śladem po tym projekcie są 
lalki w strojach towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, okolicznościo-
we wydawnictwo oraz portal historyczny.

W 2015 r. zrealizowaliśmy projekt „Dialog międzykulturowy od 
kuchni”. Jak wiadomo, dawna Galicja była terenem zamieszkałym nie 
tylko przez Polaków, ale także przez liczne mniejszości narodowe, któ-
re wnosiły swój wkład we wszystkie dziedziny życia, łącznie ze sztuką 
kulinarną. W trakcie zajęć wiele uwagi poświęcono specjałom kuch-
ni poszczególnych grup etnicznych. uczestnicy projektu odwiedzi-
li restauracje, w których serwowano potrawy ukraińskie, węgierskie, 
żydowskie i austriackie. 

Wiele projektów adresowaliśmy do dzieci specjalnej troski, kon-
centrując się na ich integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. I tak 
w 2013 r. zrealizowaliśmy projekt „Po nitce do kłębka” wśród uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 i Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Skawinie. młodzi uczestnicy projektu spotkali się na płasz-
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czyźnie towarzyskiej w teatrze Lalki, maski i aktora „Groteska”, a tak-
że w operze Krakowskiej na spektaklu edukacyjnym „opera bez ogra-
niczeń” („opera B/o”) . 

Podobne założenia przyjęto w projekcie „flirt z melpomeną”, reali-
zowanym przez uczniów z Zespołu Placówek oświatowych w Kopan-
ce i wychowanków Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Skawinie. Zaczęło się od ogniska integracyjnego, a potem były wy-
jazdy do teatrów, dzieci miały możliwość poznać najpiękniejsze i naj-
ważniejsze sceny operowe świata, mówiono także o powstaniu pierw-
szej sceny narodowej w Polsce. Wszystkie dzieci wzięły udział w grze 
miejskiej „Śladami tadeusza Kantora”.

„Skawiniacy w siedmiomilowych butach — jesteśmy z jednej baj-
ki” to kolejny projekt, realizowany przez Skawińskie Centrum Wo-
lontariatu w ramach funduszu Inicjatyw Społecznych. miał on formę 
przedstawienia teatralnego, w którym mały chłopiec rozmawiał z bab-
cią o bohaterstwie i bohaterach. W trakcie rozmowy na scenie poja-
wiają się różne postacie historyczne, które odegrały ważną rolę w dzie-
jach Skawiny. W ramach projektu wydano także album pt. Skawinia-
cy w siedmiomilowych butach, w dwóch wersjach językowych: polskiej 
i angielskiej.

można by dalej przywoływać i opisywać podobne projekty, ale 
ograniczmy się do ich wymienienia: „niepełnosprawni — nad po-
dziw sprawni” — turniej rycerski o miecz Kazimierza Wielkiego oraz 
„Być rycerzem mimo wszystko” — parada dla upamiętnienia Wikto-
rii Wiedeńskiej.

towarzystwo Przyjaciół Skawiny zaznaczyło swoją obecność tak-
że w czasie obchodów jubileuszu 650-lecia lokacji Skawiny. Wspól-
nie z CKiS zorganizowaliśmy koncert pt. „Skawina da się lubić”, któ-
ry był głównym punktem imprezy jubileuszowej. Wzięliśmy też ak-
tywny udział w jubileuszowej sztafecie „650 kilometrów na 650-le-
cie” i przebiegliśmy kilka kilometrów. najcenniejszym wkładem tPS 
w tą uroczystość było jednak opracowanie materiałów i przygotowanie 
do druku Monografii Skawiny. 650 lat tradycji, wydanej przez umiG. 
Pierwsze wydanie ukazało się w 2014 r., dwa lata później pojawiło się 
wznowienie.

należy zaznaczyć, że udało nam się również rozpocząć edycję mini-
serii wydawniczej, prezentującej dorobek Henryka różyckiego. W roku 



— 16 —

2014 współfinansowaliśmy wydanie powieści Rok 1863 w Skawinie, 
a rok później Bastera.

Ważnym przedsięwzięciem w ostatnich latach było wykonanie w Ko-
rabnikach obelisku upamiętniającego czteroosobową rodzinę Głazów 
zamordowaną przez niemców 1 lipca 1944 r.

Lata wspólnej pracy umocniły więź z naszym ukochanym mia-
stem i jego mieszkańcami. Wszystkim nam leży na sercu dobro 
gminy Skawina. W 2013 r., po ponad 30 latach od powstania tPS, 
udało się wreszcie zrealizować marzenie członków o posiadaniu sztan-
daru. Jego wykonanie w połowie sfinansowane zostało ze środków  
gminy, a w połowie przez 34 fundatorów. Wszystkich darczyńców 
uhonorowano, wbijając symboliczne gwoździe w drzewce. uroczy-
stość przekazania sztandaru towarzystwu odbyła się 6 stycznia 2013 r. 
w wypełnionej po brzegi sali Pałacyku „Sokół”.

obecnie pracami towarzystwa kieruje ośmioosobowy Zarząd. funk-
cję Przewodniczącego pełni Stanisław Grodecki, jego zastępcami są: 
anna Kudela i ewa tarnopolska. Ponadto w skład Zarządu wchodzą: 
Zofia Kapera, Czesława Kopeć, Zofia Płonka, Krystyna Galacińska 
i elżbieta Panek. Pracami Komisji rewizyjnej kieruje alicja Płonka, 
a Sądu Koleżeńskiego — Halina Lech.

norman Davies powiedział kiedyś, że chcąc dojść tam, dokąd idziemy, 
powinniśmy pamiętać, skąd przychodzimy. Pisaliśmy o narodzinach 
towarzystwa Przyjaciół Skawiny, o jego pierwszych krokach, trudnym 
dorastaniu i osiągniętych sukcesach.

Co dalej? Łatwiej jest pisać o tym, co było, niż szczegółowo 
przewidzieć przyszłość. Jedno jest pewne — będziemy nadal wy-
chodzić do mieszkańców Skawiny z projektami, które umilą im  
życie, i będziemy popularyzować dorobek naszego miasta. W najbliż-
szych latach czeka nas ważna misja. musimy doprowadzić do wy-
dania utworów Henryka różyckiego. nie moglibyśmy nawet ma-
rzyć o tym, gdyby nie zaangażowanie Władz miasta oraz dr. mar-
cina Kani z uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który od 
pierwszego kontaktu z towarzystwem wspiera nasze wysiłki wydaw- 
nicze.

Dokonaliśmy już wiele, ale do zrobienia jest jeszcze więcej. Zabie-
rajmy się zatem do dalszej pracy. 
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TpS w obrazach...

Poświęcenie sztandaru tPS, 11 listopada 2012 r.

uroczystość przekazania sztandaru, 6 stycznia 2013 r.
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Wbicie przez Czesława Zająca symbolicznego gwoździa w drzewce sztandaru tPS

uroczystość przekazania sztandaru tPS, 6 stycznia 2013 r.
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uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej batalionu „Biedronka”, 11 listopada 2012 r.

uroczystość odsłonięcia obelisku upamiętniającego rodzinę Głazów, 13 listopada 2014 r.
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obelisk upamiętniający rodzinę Głazów,

maksymilian ożóg — najmłodszy kwestujący wolontariusz tPS, 1 listopada 2015 r.



— 21 —

uroczystość odsłonięcia na budynku oSP tablicy upamiętniającej Bolesława Jamroza. 
Przemawia Józef nowak, 3 maja 1995 r.

uroczystość 20-lecia tPS. na zdjęciu: Bogdan Wicher, ewa tota-ramisz, Bolesław 
Jamróz, antoni Sapała, marek Ptak, Stanisław Pac
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ognisko tPS, wrzesień 2012 r.

Zarząd tPS, kadencja 2013–2017. od lewej: Czesława Kopeć, Krystyna Galacińska, 
anna Kudela, Stanisław Grodecki, ewa tarnopolska, Zofia Płonka
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Stanisław Grodecki 

oD laT raTujemy  
SkawińSkie cmenTarze

W ciągu 35 lat funkcjonowania towarzystwo Przyjaciół Skawiny pod-
jęło wiele inicjatyw, które w znaczący sposób podkreśliły istnienie tPS 
w Skawinie, jego rolę w kultywowaniu i upowszechnianiu lokalnej tra-
dycji. Jedną z nich są organizowane od 2007 r. kwesty na renowację za-
bytkowych nagrobków. Ich pomysłodawcą był Jan Liskiewicz. Zasady 
organizacji kwest nie uległy zmianie od samego początku, lecz ujęliśmy 
je w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie „regulaminie organi-
zacji kwest na ratowanie zabytkowych nagrobków skawińskich cmen-
tarzy oraz zasad wykorzystywania zebranych środków finansowych”. 

W ciągu tych 10 lat w kwestach uczestniczyły setki wolontariuszy: 
były nimi osoby publiczne z gminy Skawina, członkowie i sympatycy 
tPS, uczniowie skawińskich szkół ponadgimnazjalnych, harcerze oraz 
strażacy ochotnicy. Łącznie zebrano 88 884,2 zł + 1 uSD + 16,05 eur.

W rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się to następująco: 
I Kwesta — 6002,61 zł + 20 uSD + 3 eur; II Kwesta — 7896,59 zł + 
1 uSD; III Kwesta — 8300,71 zł; IV Kwesta — 10601,35 zł; V Kwe-
sta — 9830,9 zł; VI Kwesta — 8685,12 zł; VII Kwesta — 9249,91 zł + 
3 eur; VIII Kwesta — 10045,37 zł + 3 eur; IX Kwesta — 9859,28 zł 
+ 10,05 eur; X Kwesta — 8412,36 zł.

Planując prace konserwatorsko-renowacyjne, Zarząd tPS zawsze 
przestrzegał obowiązującego regulaminu organizacji kwest i zasad wy-
korzystania zebranych środków finansowych. Dlatego też każdorazo-
wo plany renowacyjne były konsultowane z księdzem proboszczem 
i zarządcą cmentarza, by mieć pewność, że osoby prywatne nie miały 
żadnych praw do poddanych renowacji nagrobków.

Środki zebrane w czasie tych 10 kwest umożliwiły podjęcie prac reno-
wacyjnych i konserwatorskich, którym poddano 15 zabytkowych na-
grobków oraz obiektów architektury cmentarnej na cmentarzu pa-
rafialnym w Skawinie oraz na cmentarzu komunalnym w Skawinie.  
należy jednak mieć na uwadze, iż zabytkowe obiekty architektury 
cmentarnej wykonane zazwyczaj z piaskowca, czyli materiału mało od-
pornego na działanie czasu i zmienne warunki pogodowe, mimo pod-
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jętych działań renowacyjnych za kilka lat będą wymagały ponownych 
zabiegów konserwatorskich.

Celowym wydaje się przybliżenie skawinianom wspierającym fi-
nansowo kwesty organizowane przez tPS historii miasta i życiorysów 
osób spoczywających na skawińskich cmentarzach, których nagrobki 
zostały odrestaurowane z tych właśnie funduszy. Wszystkie zabytko-
we nagrobki poddane pracom naprawczym oznaczone są charaktery-
styczną tabliczką informującą o tym fakcie. Pracami konserwatorski-
mi i renowacyjnymi objęte zostały niżej wymienione zabytkowe bu-
dowle cmentarne.

oBeLISK GŁóWny „oDPoCZną — WStaną” 

Krzyż umieszczony na kamiennym postumencie jest najstarszym ma-
terialnym śladem na cmentarzu parafialnym w Skawinie. Został on 
wzniesiony w roku 1857. 

Poświęcenia terenu, na którym znajduje się obecny cmentarz para-
fialny, dokonano 2 lutego 1806 r. na miejsce cmentarza wybrano małe 
wzgórze nieopodal kościoła parafialnego nazywane wówczas „na spa-
lonym”. Zapewne nazwa ta nawiązywała do znajdującego się w tym 
miejscu pogorzeliska. Konieczność powstania cmentarza parafialnego 
wiązała się z tzw. edyktem józefińskim z 1784 r. wprowadzonym przez 
władze austriackie, które ze względów sanitarnych, z obawy przed sze-

Każdy odnowiony nagrobek zawiera tabliczkę informacyjną
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rzącymi się epidemiami zabroniły grzebania zmarłych w pobliżu ko-
ściołów i domostw.

KWatera PoWStańCóW StyCZnIoWyCH  
oraZ oBeLISK JóZefa KIeŁBuSa —  
uCZeStnIKa PoWStanIa StyCZnIoWeGo

Po prawej stronie od bramy wejściowej na cmentarz parafialny w Ska-
winie, od ul. Popiełuszki znajduje się wzniesiony w 1983 r. grób po-
wstańców styczniowych. Jest w nim pochowanych co najmniej dwóch 
powstańców, których nazwiska nie są znane. Byli to ludzie zza tzw. 
wówczas kordonu, czyli z zaboru rosyjskiego. W Skawinie leczyli się 
z ran, tutaj też zmarli. nagrobek stanowi bryła piaskowca zwieńczona 
metalowym krzyżem. Widnieje na nim tylko napis „1863”. 

Przed II wojną światową obok bezimiennych powstańców stycz-
niowych spoczęły zwłoki Józefa Kiełbusa. W okresie międzywojen-
nym mieszkał on w Skawinie i był aktywnym działaczem społecz-
nym.

Józef Kiełbus był skawińskim introligatorem i bardzo malowni-
czą postacią. Znali go wszyscy mieszkańcy Skawiny z tamtego okre-
su. na spacery chodził ubrany w powstańczy mundur. niezależnie od 
pory roku zawsze nosił obszerny płaszcz, latem porozpinany, zimą 
szczelnie pozapinany. Przed śmiercią wyraził wolę, aby pochowano go 
obok dawnych towarzyszy broni z powstania styczniowego, co też się 
stało za sprawą jego rodziny.

W 1946 r. w miejscu jego pochówku postawiono bryłę z piaskow-
ca, na której wyryto napis: „W hołdzie powstańcom z 1863”. nad in-
skrypcją umieszczono niewielki krzyż stylizowany na harcerski, gdyż 
to właśnie skawińscy harcerze opiekowali się tym miejscem w tam-
tym okresie. W górnej części bryły umieszczono napis: „Józef Kieł-
bus”.

naGroBeK rotmIStrZa JóZefa ZaremBy

rotmistrz (kapitan kawalerii) Józef Zaremba (niekiedy pojawia się za-
pis Zaręba) urodził się w 1844 r. Brał udział w powstaniu stycznio-
wym w 1863 r. Zmarł 18 stycznia 1900 r. w rzozowie. 
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obelisk „odpoczną — Wstaną”
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nagrobek Józefa Kiełbusa

Kwatera powstańców styczniowych
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nagrobek Józefa Zaremby
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nagrobek Jakuba Chmielarczyka



— 30 —

naGroBeK SęDZIeGo JaKóBa CHmIeLarCZyKa

Jakub Chmielarczyk (na nagrobku jego imię zapisano zgodnie z ów-
czesnymi zasadami pisowni przez „ó”) był cesarsko-królewskim sędzią 
powiatowym. Skawina wprawdzie nigdy nie była siedzibą powiatu, ale 
przez długie lata mieścił się w niej sąd. Pan sędzia oraz jego żona ma-
ria, z d. moderlak, mieszkali w Skawinie w budynku pod numerem 
99. Jakub Chmielarczyk zmarł 30 marca 1879 r. w wieku 49 lat. Zo-
stał pochowany 1 kwietnia. 

naGroBeK tereSy I mICHaŁa SZKLarSKICH

teresa i michał Szklarscy osiedlili się w Skawinie jako młode mał-
żeństwo i stali się protoplastami licznej, utalentowanej i zasłużonej 
dla miasta rodziny. Ich syn Walenty jako młody lekarz zrobił karierę 
na rosyjskim dworze, wyleczywszy cara aleksandra I z ciężkiej cho-
roby. resztę życia spędził w Petersburgu, ale przed śmiercią przyje-
chał w rodzinne strony. Był hojnym darczyńcą uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i ustanowił stypendium dla zdolnych a niezamożnych dzie-
ci skawińskich. Swoim rodzicom ufundował piękny nagrobek, na któ-
rym wyryta jest inskrypcja:

Grób michała i teresy Szklarskich 
ufundował — wdzięczny syn 
Walenty Szklarski, 
radca Stanu Cesarza Wszechrosji

naGroBeK KS. Jana morDZIńSKIeGo

Jan mordziński urodził się 22 stycznia 1853 r. w niwiskach, nie- 
wielkiej wiosce pod rzeszowem. Jego rodzicami byli tomasz i Zo-
fia z Sadowskich. ojciec był organistą. Po ukończeniu gimnazjum 
w nowym Sączu Jan studiował teologię w tarnowskim seminarium 
duchownym. W roku 1876 przyjął święcenia kapłańskie i w tym sa-
mym roku objął wikariat w Skawinie. Parafia ta była jego pierw-
szą i jedyną placówką duszpasterską. Zmarł 12 maja 1877 r. w wie-
ku zaledwie 24 lat.
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naGroBeK KS. JóZefa oLeaCZKa

Józef oleaczek urodził się 15 stycznia 1804 r. w Jordanowie. Pocho-
dził z rodziny mieszczańskiej. Jego rodzicami byli Józef i Katarzyna, 
z d. mrugasz. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Jordanowie Jó-
zef rozpoczął studia teologiczne w Przemyślu, a następnie we Lwowie 
i tarnowie. 25 sierpnia 1829 r. przyjął święcenia kapłańskie w Prze-
myślu. Był wikariuszem parafii w radłowie (1829 r.) i nowym Sączu 
(1830 r.). od 1832 r. był administratorem parafii w Łososinie Górnej 
oraz Podstolicach. 13 lutego 1835 r. objął probostwo w parafii w Ska-
winie (należącej wówczas do diecezji tarnowskiej). W pracy duszpa-
sterskiej zwracał szczególną uwagę na dzieci. W 1844 r. zainicjował 
w parafii skawińskiej powstanie towarzystwa Wstrzemięźliwości. Jó-
zef oleaczek otrzymał godność kanonika dekanatu skawińskiego. Cie-
szył się uznaniem i miłością parafian. należał obok Jana Dąbrowskie-
go i Jana Gigonia do trójki najbardziej ofiarnych krzewicieli polsko-
ści w XIX-wiecznej Skawinie. W czasie powstania styczniowego był 
więziony przez austriaków jako zakładnik. Po zwolnieniu z więzie-
nia wrócił do skawińskiej parafii. Zmarł 25 lutego 1873 r. w Skawinie. 

naGroBeK KS. teofILa fLISa

teofil flis urodził się w 1862 r. w Gdowie. Studia teologiczne ukoń-
czył w roku 1888, a święcenia kapłańskie przyjął 24 października  
tegoż roku w Krakowie. W latach 1888–1893 pełnił posługę duszpa-
sterską w parafii w morawicy, a następnie w latach 1893–1904 był wi-
karym w katedrze wawelskiej. 24 października 1904 r. został miano-
wany proboszczem parafii skawińskiej. aktywnie uczestniczył w życiu 
lokalnej społeczności. Był redaktorem i wydawcą katolicko-społeczne-
go pisma „Prawda”. Publikował również w tygodniku humorystycz-
nym „Diabeł”. W roku 1917 zainicjował w parafii skawińskiej działal-
ność Katolickiego Stowarzyszenia młodzieży. Zmarł 5 marca 1920 r.

naGroBeK KS. Jana KanteGo ZeGaDŁoWICZa

Jan Kanty Zegadłowicz urodził się 19 października 1844 r. w Grybo-
wie. Jego ojciec mikołaj był garncarzem, o matce nie mamy żadnych 
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nagrobek teresy i michała Szklarskich
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nagrobek ks. Jana mordzińskiego
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nagrobek ks. Józefa oleaczka

nagrobek ks. teofila flisa
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nagrobek ks. Jana Kantego Zegadłowicza
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informacji. Studia teologiczne ukończył w tarnowie. tam też 24 paź-
dziernika 1870 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem parafii 
w Skrzyszowie (1870–1871) i tarnowie (1872–1877). W 1877 r. zo-
stał proboszczem parafii w trzebini. W listopadzie 1898 r. został wy-
znaczony na proboszcza parafii w Skawinie. Podczas tej posługi opie-
kował się Bractwem Żywego różańca, kontynuował także rozpoczę-
tą przez ks. Józefa oleaczka akcję trzeźwościową. aktywnie włączał 
się w życie parafii. Własnoręcznie malował wnętrza kościoła. Był ak-
tywnym członkiem Sądu Honorowego towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół”. Zmarł 16 sierpnia 1904 r.

GróB nIeZnaneGo ŻoŁnIerZa

na cmentarzu parafialnym w Skawinie jest jeden specyficzny nagro-
bek zwany Grobem nieznanego Żołnierza. Bardzo ciekawa jest hi-
storia jego powstania. W tym miejscu spoczywają dwaj żołnierze, któ-
rzy zginęli na terenie Skawiny w latach 1939–1945. Zostali oni godnie 
pochowani we wspólnej mogile, pod pamiątkową płytą. 

Jeden z nich to nieznany żołnierz Wojska Polskiego, który zginął 
w lesie „na Bagienkach” we wrześniu 1939 r. i tam w leśnej mogile spo-
czywał aż do roku 1946. określono go mianem nieznany, gdyż jego 
blaszka identyfikacyjna, zwana przez żołnierzy nieśmiertelnikiem, za-
ginęła gdzieś przy pochówku. Drugi to bojownik podziemia, mieszka-
niec Skawiny, alojzy Kopyto. Był on członkiem GL-Wrn, konspira-
cyjnej organizacji wojskowej PPS-Wrn. Zginął podczas obławy urzą-
dzonej na niego przez niemiecką policję kolejową, wspieraną przez 
granatowych policjantów, Polaków będących w służbie niemieckiego 
okupanta. Został pochowany na cmentarzu w niepoświęconej ziemi 
dla samobójców za kostnicą. W 1946 r. ekshumowano uroczyście cia-
ła tych żołnierzy i pochowano ich we wspólnym grobie. W roku 2015 
dokonano pierwszego etapu renowacji i konserwacji Grobu nieznane-
go Żołnierza, a w roku 2016, nie naruszając historii tego miejsca, nie 
zmieniając jego wyglądu, wkomponowano w istniejącą strukturę pa-
miątkową tablicę poświęconą 54 mieszkańcom naszego miasta, któ-
rzy w latach 1939–1945 zaginęli, zostali zamordowani w katowniach 
i obozach śmierci bądź polegli na frontach II wojny światowej, a miej-
sce ich pochówku nie jest znane.
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oBeLISK oLeńKI LeWIK

nagrobek o charakterze słupowym wykonany został prawdopo-
dobnie w 1903 r. Jak wynika z inskrypcji umieszczonej na tablicy 
z czarnego marmuru został on ufundowany przez rodziców dziew-
czynki. oto treść tej inskrypcji: oLeńKa / naJDroŻSZe DZIe-
CIę / StanISŁaWa I BronISŁaWy LeWIKóW / * 11/10 1910 = 
3/1 1913 r. Brak bliższych danych na temat rodziny. Według ustnej 
informacji oleńka była jedynym dzieckiem państwa Lewików, na-
uczycieli ze Skawiny. 

oBeLISK maryI oCetKIeWICZoWeJ

nagrobek ten nadal stanowi wielką tajemnicę. Z wyrytej inskryp-
cji można z trudem wyczytać, że maria ocetkiewiczowa zmarła 
w sierpniu 1885 r. Jak dotąd nie mamy żadnych informacji o jej życiu.  
Jednak biorąc pod uwagę zabytkowy charakter nagrobka oraz jego 
wartość architektoniczną, należało zadbać o stan techniczny, by prze-
trwał następne lata i był świadectwem historii dla przyszłych pokoleń.

naGroBKI DZIeDZICóW KoraBnIK

Przeniesienie nagrobków dziedziców Korabnik z cmentarza parafial-
nego na cmentarz komunalny było chyba największym wyzwaniem lo-
gistycznym dla tPS. Pierwotnie ciała maksymiliana Jastrzębca Dzię-
gielowskiego (ur. 1824 r., zm. 2 maja 1886 r.) i Zofii z moraczewskich 
Brudzewskiej (zm. 4 stycznia 1890 r.) spoczęły w grobie na cmenta-
rzu parafialnym w Skawinie. obydwu zmarłym postawiono stosowne 
nagrobki z piaskowca, które przetrwały do przełomu XX i XXI w. na 
miejscach pochówku. W tym okresie uległy one historycznej degrada-
cji, w efekcie czego zabytkowe nagrobki z piaskowca znalazły się pod 
murem kaplicy starego cmentarza, nie tylko niszczejąc, lecz również 
przeszkadzając w remoncie kaplicy cmentarnej.

Po konsultacjach z księdzem proboszczem edwardem Ćmielem 
i uzgodnieniach z urzędem miasta podjęto decyzję o przeniesieniu 
zabytkowych nagrobków na cmentarz komunalny w Skawinie-Korab-
nikach i ich renowacji. 
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Grób nieznanego Żołnierza
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obelisk oleńki Lewik
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obelisk maryi ocetkiewiczowej
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nagrobek Zofii z moraczewskich Brudzewskiej 
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nagrobek maksymiliana Jastrzębca Dzięgielowskiego 
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Dwumetrowej wysokości bryły z piaskowca o wadze paruset kilo-
gramów każda zostały w międzyczasie otoczone nowymi nagrobkami 
powstałymi wokół kaplicy, co uniemożliwiło użycie sprzętu ciężkiego. 
Dodatkowym utrudnieniem były wąskie alejki cmentarne. tak więc 
wszelkie czynności: podział brył oraz transport w obrębie cmentarza 
parafialnego musiały być wykonane za pomocą siły ludzkich mięśni. 
na szczęście cała operacja powiodła się i nagrobki zostały przeniesio-
ne na cmentarz komunalny. Zostały umieszczone w centralnym jego 
punkcie, obok krzyża cmentarnego.

W artykule wykorzystano fotografie Katarzyny Skrzybalskiej.
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agata Lasek

hiSToria i oSiągnięcia „razemkowa”

„razemkowo” to koło robótek ręcznych działające przy towarzystwie 
Przyjaciół Skawiny. Powstało w październiku 2010 r. z inicjatywy pani 
agaty Lasek i dzięki przychylności pani ewy tarnopolskiej. 

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie towarzy-
stwa, od września do czerwca. W czasie spotkań panie wymieniają się 
doświadczeniami, uczestniczą także w różnorodnych pokazach oraz 
warsztatach. W swoich pracach wykorzystują różne techniki rękodziel-
nicze, zarówno te tradycyjne, jak np. haft, koronka frywolitkowa i kloc-
kowa, dzierganie na drutach, szydełkowanie i bibułkarstwo, jak i współ-
czesne: decoupage, beading, quilling, haft strukturalny i filcowanie.

W nazwie koła nieprzypadkowo pojawia się słowo „razem”. oznacza 
ono w tym przypadku swoistą wspólnotę, która, choć niewielka, robi 
coś pożytecznego dla siebie i innych. Dzięki wzajemnej motywacji po-
wstają jedyne w swoim rodzaju pomysły i prace. 

Z 6-letniej twórczej działalności „razemkowa” na uwagę z pewno-
ścią zasługują następujące wydarzenia:

— udział w wakacyjnej wystawie rękodzieła artystycznego i ludo-
wego Skawiny i okolic w muzeum regionalnym w Skawinie (2011 r.);

Jubileusz 5-lecia „razemkowa” (foto ze zbiorów a. Lasek)
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— udział w wystawie haftu kaszubskiego w Dworze Czeczów 
w Krakowie, zorganizowanej przez Stowarzyszenie LuD-art, które-
go prezesem jest pani Jadwiga Gruca (2012 r.);

— udział w Wystawie rzemiosła artystycznego i Ludowego pod-
czas uroczystego otwarcia rynku skawińskiego po jego rewitalizacji  
(2012 r.);

— przygotowanie wystawy ozdób bożonarodzeniowych w muzeum 
regionalnym w Skawinie (2012 r.);

— zorganizowanie wystawy „Kwiaty, motyle, ptaki” w Pałacyku 
„Sokół” (2013 r.);

— udział w wystawie „monogramy w hafcie i koronce” na zam-
ku w Suchej Beskidzkiej (2014 r.) oraz w Dworze Czeczów (2015 r.), 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie LuD-art;

— zorganizowanie na rynku skawińskim „niedzieli z rękodzie-
łem” (2015 r.);

— pokaz własnoręcznie wykonanych strojów, różnych części gar-
deroby oraz dodatków i biżuterii pod wspólnym hasłem „Z razem-
kowem na wybiegu” w Pałacyku „Sokół” (2015 r.);

— udział w międzynarodowym Dniu Dziergania na Drutach 
na rynku skawińskim (2016 r.);

„razemkowo” w siedzibie tPS (foto ze zbiorów a. Lasek)
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— przygotowanie wystawy własnoręcznie wykonanych zakładek do 
książek, zaprezentowanej na targach Książki w Krakowie (2015 r.) oraz 
w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie (2016 r.);

— przygotowanie wystawy tradycyjnych i współczesnych ozdób 
wielkanocnych w muzeum regionalnym w Skawinie (2013 i 2015 r.);

— udział w akcji „ośmiorniczki dla wcześniaków” (2016 r.);
— prowadzenie warsztatów robótek ręcznych dla dzieci i nauczy-

cieli z gminy Skawina;
— udział w kiermaszach sztuki ludowej w Skawinie, Krakowie, mo-

gilanach i Liszkach (2013–2015).
Ponadto Panie z koła zgodnie z założeniami statutowymi towa-

rzystwa Przyjaciół Skawiny postanowiły zwrócić uwagę na tradycyj-
ny haft skawiński. Wykorzystując wybrane motywy haftu skawiń-
skiego, wykonały kilkanaście bluzek, w których występują na spotka-
niach, wernisażach i różnych uroczystościach. Wykonały również kil-
ka strojów ludowych inspirowanych tradycyjnym strojem skawińskim.

„razemkowo” współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami 
na terenie gminy Skawina, m.in. z: muzeum regionalnym w Skawi-
nie, Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie, Zespołem Katolickich Szkół 
w Skawinie, Szkołą Podstawową nr 4 w Skawinie oraz Szkołą Podsta-

Wystawa prac „razemkowa” w mr (foto ze zbiorów a. Lasek)
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wową w Pozowicach, Zespołem Placówek oświatowych w Borku Szla-
checkim, Specjalnym ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Skawi-
nie oraz Klubem Seniora w Zelczynie.

obecnie koło bierze udział w akcji „Klinika lalek”, której pomy-
słodawczyniami są panie Krystyna Galacińska i Zofia Kapera. Celem 
akcji jest zbiórka, a następnie naprawienie i odnowienie starych, niko-
mu już niepotrzebnych lalek. na czerwiec przyszłego roku zaplano-
wano wystawę w muzeum skawińskim, potem lalki zostaną podaro-
wane potrzebującym dzieciom. W kwietniu 2017 r. odbędzie się rów-
nież wernisaż prac sakralnych pań z „razemkowa” w Centrum Don 
Guanella w Skawinie.

na zakończenie pragnę zacytować panią monikę fliszewską, któ-
ra po pokazie mody w Pałacyku „Sokół” pt. „Z razemkowem na wy-
biegu” napisała: 

„razemkowo” jest marką ponadczasową, nie tylko ze względu na artyzm i wysoką 
jakość ręcznie wykonywanych rzeczy, ale również ze względu na łączenie pokoleń, 
przekazywanie doświadczenia, kultywowanie tradycji. Paniom ze stowarzyszenia 
gratulujemy i życzymy sto lat!

Członkiniami „razemkowa” są obecnie: Zofia Badura, Jadwiga Cho-
lewa, maria Dziobek, Krystyna Galacińska, anna Kania, Zofia Ka-
pera, monika Knapik, Irena Kulak, agata Lasek, Danuta Lasek, Kry-
styna Lepiarz, Helena marczuk, Wanda Pabian, elżbieta Panek, Ka-
tarzyna Polek, Danuta racułt, ewa tarnopolska, magdalena tarno-
polska, Beata Włoch, Zofia Zwierz, Janina Żmuda oraz ewa Żurek.



— 48 —

ewa tarnopolska

„raDośni”

„radośni” to grupa członków towarzystwa Przyjaciół Skawiny dzia-
łająca bardzo aktywnie od lutego 2016 r. naszym założeniem było 
wspólne śpiewanie, recytowanie oraz przygotowywanie spektakli  
teatralnych. tymczasem grupa prezentuje swój program na różnych 
uroczystościach oraz spotkaniach okolicznościowych. Już w kwietniu 
przygotowaliśmy program słowno-muzyczny, skierowany głównie do 
dzieci w wieku przedszkolnym. Spektakl pt. „Dorośli dzieciom” został 
wystawiony w Pałacyku „Sokół” w Skawinie oraz w Dworze Dziedu-
szyckich w radziszowie i cieszył się olbrzymim zainteresowaniem.

W sierpniu br. nasza grupa artystyczna pojechała do turčianskich 
teplic (miasta partnerskiego Skawiny), gdzie odbywały się uroczysto-
ści dożynkowe. Zespół zaprezentował swój program i przekazał burmi-
strzowi Igorowi Husowi kosz dożynkowy wraz z parą laleczek w tra-
dycyjnym stroju skawińskim. tym razem był z nami nasz Przewodni-
czący Stanisław Grodecki.

Grupa „radośni”, Wadowice 13 września 2016 r.
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Z okazji jubileuszu 25-lecia Prywatnego muzeum Polsko-ame-
rykańskiego w Wadowicach, w odpowiedzi na zaproszenie dyrektora 
placówki Zygmunta Krausa grupa „radośni” zapewniła oprawę arty-
styczną tego wydarzenia. 

obecnie zespół przygotowuje program artystyczny na opłatek tPS. 
nie sposób nie wspomnieć tu o opiekunie naszej grupy — panu ada-
mie, który udostępnia nam swój samochód i wozi nas na wszystkie 
występy. I tak się kręci nasze śpiewanie.

a oto skład zespołu: maria Borowiecka (prowadząca spotkania), Zo-
fia Irlik, Czesława Kopeć, Janina Kwarciak, Zofia maślanka, Wanda 
Pabian, aleksandra Sołtys, ewa tarnopolska, Zdzisława tobis, Stani-
sław tylko, Stanisława tylko, Zuzanna Wędzicha, adam Woźniczka 
(opiekun grupy) oraz Grażyna Woźniczka.

Grupa „radośni” przed pałacykiem w Stryszowie
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Stanisław Grodecki, mariusz tarnopolski

kalenDarium najważniejSzych  
wyDarzeń z hiSTorii TpS

9 marca 1981 r. — powstał komitet organizacyjny tPS, któremu prze-
wodniczył działacz społeczny marian Pajączkowski z pomocą zastęp-
cy naczelnika miasta — anny Porębskiej;

1 czerwca 1981 r. — odbyło się I Walne Zgromadzenie tPS, w cza-
sie którego przyjęto założenia programowe i statutowe oraz dokonano 
wyboru władz. na wniosek Józefa nowaka do programu działań włą-
czono starania o utworzenie muzeum historycznego Skawiny. Pierwszą  
siedzibą towarzystwa był budynek KmG PZPr przy ul. mickiewi-
cza 26;

11 stycznia 1983 r. — z inicjatywy Kazimiery Skałuby w skawińskim 
Liceum ogólnokształcącym utworzono pierwsze młodzieżowe Koło 
tPS. Kolejne powstało w grudniu 1984 r. w ZSm-e; 

styczeń 1984 r. — ukazał się pierwszy numer „Biuletynu” tPS. 
Jego redaktorem został Zbigniew raczyński. Później zmieniono naz- 
wę na „Informacja” (numery 5 i 6 z czerwca i września 1985 r.), 
a w listopadzie 1985 r. zdecydowano się na kolejną zmianę — „Informa-
tor”. obecna nazwa to: „Informator towarzystwa Przyjaciół Skawiny”;

kwiecień 1984 r. — decyzją władz miasta tPS musiał opuścić swoją 
dotychczasową siedzibę. towarzystwo otrzymało małe pomieszczenie 
w pawilonie „ajka”. mimo to nie zaprzestano gromadzenia zbiorów;

maj 1984 r. — w gablocie na rynku skawińskim zaczyna ukazywać się 
gazetka ścienna tPS prezentująca historię i zabytki Skawiny. redagu-
je ją eugeniusz Krzemień;

1985 r. — kronika miasta prowadzona przez Jerzego Wiechoczka, 
a później przez Jerzego raczyńskiego zajęła drugie miejsce w ogól-
nopolskim konkursie zorganizowanym przez urząd rady ministrów;
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30 maja–2 czerwca 1986 r. — w pomieszczeniach ratusza zorganizo-
wano pierwszą wystawę zbiorów tPS;

1986–1988 r. — tPS organizuje kolejne wystawy z okazji otwarcia Pa-
łacyku „Sokół” i Dni Skawiny;

1989 r. — zespół pod kierunkiem Jerzego Studenckiego we współ-
pracy ze skawińskim oddziałem PttK dokonał inwentaryzacji zabyt-
ków Skawiny i okolic;

1990 r. — tPS powrócił do swojej pierwotnej siedziby przy ul. mic-
kiewicza 26;

1991 r. — w nowej siedzibie tPS otwarto stałą wystawę pt. „Histo-
ryczne dzieje Skawiny”;

1992–1993 r. — systematycznie powiększane są zbiory tPS; 

1994 r. — część zbiorów tPS dotyczących skawińskiego gniazda tG 
„Sokół” prezentowana jest na wystawie w nowym Sączu. organizo-
wane wspólnie ze skawińskim oddziałem PttK rajdy tynieckie cie-
szą się olbrzymią popularnością. uczestniczy w nich wielu członków 
tPS i PttK. tPS rozpoczyna współpracę z małopolskim Związkiem 
regionalnych towarzystw Kultury;

grudzień 1994 r. — tPS zorganizował konkurs dla szkół z naszej gminy 
na prezentację dziejów i tradycji danej placówki. efekty tego konkursu 
(w postaci kronik, plansz itp.) przeszły nasze najśmielsze oczekiwania;

1995 r. — kilkuosobowa grupa członków tPS rozpoczęła inwentaryza-
cję zbiorów, w wyniku której powstało ponad 40 zbiorów tematycznych;

1996 r. — minęło 15 lat działalności tPS. na wniosek rady miasta 
Skawiny sejmik samorządowy województwa krakowskiego uhonoro- 
wał Przewodniczącego Zarządu Stanisława Chmielka wyróżnieniem 
w postaci statuetki za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społecz-
ności; 
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grudzień 1996 r. — został ogłoszony konkurs dla szkół podstawo-
wych z gminy Skawina dotyczący dziejów miasta. Konkurs ten do-
czekał się siedmiu edycji;

1997 r. — w Hürth, mieście partnerskim Skawiny, została zaprezen-
towana wystawa poświęcona naszemu miastu. Znaczną część ekspo-
zycji stanowiły materiały przygotowane przez tPS;

1998 r. — Wydawnictwo SK we współpracy z tPS wydało powieść 
Henryka różyckiego Umarła Babka w Skawinie w nowo rozpoczętej 
serii wydawniczej „Skawina przez wieki” oraz albumik Skawina w starej 
i nowej fotografii. rok później w serii ukazał się tomik wierszy i rysun-
ków andrzeja Kurkowskiego, warszawiaka mieszkającego w czasie woj-
ny w Skawinie. tomik ten nosi tytuł Ze Skawiny;

2000 r. — Jan Prochwicz, członek tPS, wydał książkę Żydzi skawińscy;

26 stycznia 2001 r. — tPS otrzymał tytuł „mecenasa Kultury”, przy-
znany przez Zarząd miasta i Gminy w Skawinie;

luty 2001 r. — tVP Kraków wyemitowała materiał o ruchu regional-
nym w Skawinie. Dużo miejsca poświęcono na prezentację zbiorów 
z wystawy stałej tPS;

28 sierpnia 2002 r. — w czasie podróży z Krakowa do Kalwarii Ze-
brzydowskiej ojciec Święty Jan Paweł II zatrzymał się na krótki po-
stój w Skawinie. Władze samorządowe przekazały mu upominki zwią-
zane z naszym miastem. Był wśród nich film nakręcony przez człon-
ka tPS Stanisława Cinala z wizytacji skawińskiej parafii — Karol 
Wojtyła, przyszły papież, był wówczas arcybiskupem diecezji krakow-
skiej;

17–18 września 2004 r. — w Skawinie odbył się zjazd regionalistów 
z okazji 640-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. uczestni-
cy zwiedzili najciekawsze obiekty naszej gminy. tPS był współorga-
nizatorem tego wydarzenia;
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maj 2005 r. — tPS został formalnie członkiem małopolskiego Związ-
ku regionalnych towarzystw Kultury;

2005–2006 r. — Zarząd tPS podjął prace nad przygotowaniem mo-
nografii Skawiny. Wydawnictwo Skawina. Zarys dziejów miasta uka-
zało się w październiku 2006 r., lecz nie spełniło ono całkowicie ocze-
kiwań naszego towarzystwa;

2006 r. — wieloletni Przewodniczący Zarządu tPS — Stanisław 
Chmielek — został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Skawiny”;

2007 r. — rozpoczęto przygotowania do przekształcenia wystawy sta-
łej tPS w muzeum regionalne w Skawinie;

1 listopada 2007 r. — z inicjatywy Zarządu tPS odbyła się I Kwe-
sta na renowację zabytkowych nagrobków na skawińskim cmentarzu; 

2009 r. — w związku z adaptacją pomieszczeń dla powstającego mu-
zeum regionalnego tPS musiał opuścić swoją dotychczasową siedzibę. 
razem ze swoimi zbiorami przeniósł się do tymczasowego pomiesz-
czenia w pawilonie „Skawa”; 

wrzesień 2009 r. — w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 
otwarto wystawę poświęconą Skawinie. Duża część eksponatów pocho-
dziła ze zbiorów tPS. miejska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Peda-
gogiczna w Skawinie oraz Pracownia edukacji regionalnej Instytutu 
filologii Polskiej uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorgani-
zowały konferencję na temat: „okolice metropolii. Przeszłość — te-
raźniejszość — Przyszłość”. Członkowie tPS wygłosili pięć referatów;

19 lutego 2010 r. — dokonano uroczystego otwarcia muzeum re-
gionalnego w Skawinie, co było ukoronowaniem 29 lat dążeń i starań 
towarzystwa Przyjaciół Skawiny. otwarcie muzeum stało się jednocześ- 
nie nowym wyzwaniem dla naszego towarzystwa. Dotychczasowe za-
dania tPS polegające na gromadzeniu przedmiotów, dokumentów i ar-
chiwaliów związanych ze Skawiną przejęła nowo powstała placówka. 
należało się zatem zastanowić nad podjęciem nowych działań, które 
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pozwolą realizować cele statutowe tPS: poznawanie historii, ochrona 
dziedzictwa kulturowego i kultywowanie tradycji lokalnej;

maj 2010 r. — tPS otrzymał na swoją siedzibę lokal w budynku przy 
ul. Żwirki i Wigury 23; 

listopad 2010 r. — z inicjatywy agaty Lasek i ewy tarnopolskiej przy 
tPS powstało Koło robótek ręcznych „razemkowo”;

11 listopada 2011 r. — odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniają-
cą Gustawa adlera „orlicza”, oficera aK;

9 listopada 2012 r. — na ścianie kaplicy cmentarnej odsłonięto  
wykonaną z naszej inicjatywy tablicę upamiętniającą śmierć sześciu 
żołnierzy skawińskiego baonu aK „Biedronka”, którzy polegli z rąk 
hitlerowców;

2013 r. — utworzono zespół projektowy, którego zadaniem było po-
zyskiwanie środków finansowych na realizację zadań publicznych. 
Pierwszym dużym przedsięwzięciem był projekt „Przez małą oj-
czyznę z kulturą pod rękę”. Do chwili obecnej zrealizowano 11 pro-
jektów;

2013 r. — zainspirowana historią batalionu „Biedronka” krzęcińska 
drużyna harcerska przyjęła nazwę tego baonu, a drużynie harcerskiej 
z Gaja nadano nazwę — 3 kompania „Jastrząb”;

6 stycznia 2013 r. — nastąpiło uroczyste przekazanie przez fundato-
rów sztandaru dla towarzystwa Przyjaciół Skawiny;

zima 2014 r. — tPS rozpoczął wydawanie dzieł Henryka różyckie-
go. Jako pierwszy do druku trafił Rok 1863 w Skawinie. rok później 
ukazał się Baster;

11 listopada 2014 r. — z okazji 650 rocznicy lokacji Skawiny uka-
zała się Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Dwa lata później po-
jawiło się jej drugie wydanie. obie edycje sfinansował urząd mia-
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sta, ale gdyby nie zaangażowanie tPS, ta pozycja wydawnicza nigdy 
by się nie ukazała;

13 listopada 2014 r. — z inicjatywy tPS wykonano obelisk upamięt-
niający czteroosobową rodzinę Głazów zamordowaną przez niemców 
1 lipca 1944 r. w Korabnikach;

listopad 2016 r. — z inicjatywy tPS została wykonana i poświęcona 
tablica pamiątkowa z napisem:
 

PamIęCI mIeSZKańCóW SKaWIny, 
KtórZy W LataCH 1939–1945 PoLeGLI W WaLCe,

ZoStaLI ZamęCZenI W KatoWnIaCH 
I oBoZaCH ŚmIerCI 

LuB ZaGInęLI

tablica ta została wkomponowana w Grób nieznanego Żołnierza, 
znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
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Stanisław Grodecki

TpS — luDzie i wyDarzenia

W niniejszym numerze „Informatora” wspomnieliśmy o genezie, doko-
naniach i sukcesach tPS w ciągu tych wszystkich lat. należy także pa-
miętać o ludziach, którzy poświęcili swój czas i zaangażowali się w pra-
cę na rzecz naszego towarzystwa, aby mogło ono z powodzeniem prze-
trwać 35 lat i świętować ten jubileusz. Jednym z podstawowych celów 
działalności tPS jest poznawanie historii i kultywowanie lokalnych tra-
dycji. Z żalem jednak należy stwierdzić, że tPS nie zadbało do koń-
ca o zachowanie własnej historii. Brakuje zdjęć z dawnych działań to-
warzystwa, nie ma też pełnych danych o ludziach, którzy tworzyli na-
szą historię. na podstawie dostępnych danych można oszacować, że  
do tPS w ciągu tych 35 lat należało około 700–800 osób, wliczając 
w to członków młodzieżowych Kół tPS. na dzień 15 listopada 2016 r. 
do towarzystwa Przyjaciół Skawiny należy 129 członków. W tym miej-
scu zasadne wydaje się być uhonorowanie osób będących w naszym to-
warzystwie od samego początku, czyli od 1981 r. należy także podkre-
ślić, że jedyną osobą, która jest w Zarządzie tPS od samego początku 
i pełni różne funkcje nieprzerwanie od 1981 r., jest anna Kudela. oprócz 
niej członkami tPS od 35 lat są: elżbieta Chmielek, Lech Grela, Wła-
dysław Kutek, Zdzisław Liskiewicz i Kazimiera Skałuba

Członkami tPS są także wymienieni w kolejności alfabetycznej (w na-
wiasie podano rok wstąpienia do tPS): Białoń Janina (1993), Biernat 
maria (2016), Bieś Zofia (1986), Bilicka Zofia (1998), Blus maria (2006), 
Bobek Józef (2002), Borowiecka maria (2006), Chmielek marek (2011), 
Chmielek Stanisław (2011), Cinal Stanisław (1998), Czopek Barbara 
(2016), Droździewicz Krystyna (2010), Droździewicz Krzysztof (2003), 
Dykiel Zofia (2008), Dymanus Kazimierz (1993), fidziński Jan (2001), 
fiutowska alicja (1985), fołta-Łopińska Irena (1989), Galacińska Doro-
ta (2012), Galacińska Krystyna (1985), Galaciński Włodzimierz (2003), 
Gaweł-Dudzińska maria (2007), Gąstoł Helena (2002), Górecka Zofia 
(2013), Grela-Pekarek Jadwiga (1982), Grochal Krystyna (1988), Gro-
decka Zofia (2012), Grodecki Stanisław (2011), Grzeszczuk michał 
(2010), Guzik Władysława (2011), Irlik Zofia (2016), Jamróz Bolesław 
(1995), Janiec-Jania małgorzata (2006), Jurek Janina (2008), Kaim He-
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lena (2004), Kamińska maria (2012), Kanonik Danuta (2010), Kape-
ra Zofia (2011), Kasprzyk Janina (2005), Kasprzyk mieczysław (1985), 
Kaźmierczak elżbieta (1987), Kopeć Czesława (1987), Kowalczyk Da-
nuta (2009), Kruczkowski tomasz (2012), Krupa Jacek (1993), Krupa 
Jan (1993), Krupa michalina (1984), Kryda Stanisława (2003), Kula Ire-
na (1985), Kulak Irena (2011), Kurlit Kazimierz (1989), Kwarciak Jani-
na (2016), Lackowska Barbara (2016), Lasek agata (2011), Lasek Da-
nuta (2011), Lech Halina (1996), Lepiarz Krystyna (2014), Lipowczan 
Paweł (1993), Liskiewicz Jan (2002), Lupa Stanisław (2013), Łozińska 
elżbieta (2001), mardyła Przemysław (1996), maślanka Zofia (2012), 
matuła Władysław (2010), mrozowski marek (1992), murkocińska 
maria (1998), opydo Janusz (1984), Pabian Wanda (2008), Pachoński 
Jerzy (1986), Paciorek Kinga (2011), Panek elżbieta (2003), Para Celi-
na (1993), Para tadeusz (1993), Pawelec Danuta (1997), Pierzchała Ja-
dwiga (2015), Płachecka Barbara (1994), Płonka alicja (2009), Płonka 
Zofia (1989), Polek Katarzyna (2011), racułt Danuta (2012), raczyń-
ska Jadwiga (1993), richa andrzej (2016), romowicz Zenon (1983), 
różycka-nowak Zdzisława (2009), rywotycka ewa (2003), rywotyc-
ki marcin (1999), Sapała antoni (2002), Skałuba Piotr (1983), Sko-
koń alina (2009), Skołyszewski roman (2013), Sładek Barbara (2008), 
Sołtys aleksandra (2016), Spólnik elżbieta (2014), Spólnik małgorzata 
(1996), Stanek Wiktoria (2013), Stawowa Lidia (2010), Stoczek Kry-
styna (2009), Strzeboński marian (2014), Styrylski Karol (1998), Suder 
Cecylia (2012), Sznajder emilia (1987), Świdowska anna (2012), tar-
nopolska ewa (1987), tarnopolska magdalena (2011), tarnopolski ma-
riusz (2012), tobis Zdzisława (2016), tylko Stanisław (2016), tylko Sta-
nisława (2016), Wenc elżbieta (2004), Wędzicha Zuzanna (2010), Wi-
tek Katarzyna (2012), Witkiewicz Kazimierz (2004), Włodarska-Kępa 
Barbara (1990), Włodarski Wacław (1991), Wojtylak aleksander (2011), 
Woźniczka adam (2011), Woźniczka Grażyna (2012), Wyrwa-Szota 
Halina (1994), Zajda Kazimierz (1985), Zwierz Zofia (2012), Żarnow-
ska Ludwika (1995), Żmuda Janina (2013). 

WŁaDZe StatutoWe tPS

od samego początku istnienia tPS zasady jego funkcjonowania okre-
ślał statut. Był on kilkakrotnie zmieniany i aktualizowany. od 1981 r. 
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do władz towarzystwa należą: Zarząd, Komisja rewizyjna i Sąd Ko-
leżeński. Kilkakrotnie zmieniała się statutowa liczba ich członków. 
Zawsze jednak obowiązywała zasada, że członkowie wszystkich tych 
organów są wybierani w czasie Walnych Zgromadzeń Sprawozdaw-
czo-Wyborczych tPS. Dopiero później spośród wszystkich członków 
Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego następował wy-
bór osób funkcyjnych.

W ciągu tych 35 lat w pracę w organach wybieralnych zaangażowa-
ło się wielu członków towarzystwa. nasz statut dopuszczał też zmiany 
we władzach w czasie trwania poszczególnych kadencji. osoby rezy-
gnowały głównie z przyczyn losowych, ale także osobistych.

Dla przypomnienia i jednocześnie upamiętnienia 35 lat towa-
rzystwa Przyjaciół Skawiny poniżej przedstawiamy wykaz wybieral-
nych władz, uwzględniając zmiany personalne w poszczególnych ka-
dencjach. 

I. Kadencja: 1 czerwca 1981–29 kwietnia 1983 
Przewodniczący Zarządu — Jan Gajniak; 
zastępca Przewodniczącego — marian Pajączkowski; 
sekretarz — Jerzy Stec; 
skarbnik — Bogumir Pekarek; 
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Henryk Jezierski, anna 
Kudela, Władysław Kutek, Józef nowak, florentyna Prus, Władysław 
Szklarski, Józef Szymacha; 
Komisja rewizyjna: Józef Baran, mikołaj Barylak, eugeniusz Krze-
mień; 
Sąd Koleżeński: Zdzisław Liskiewicz, adam Pindel, Zofia Sołonczak. 
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: 29 kwietnia 1982 r. z człon-
kostwa zrezygnowała florentyna Prus, a na jej miejsce został powo-
łany Jerzy raczyński. 10 grudnia 1982 r. z funkcji Przewodniczące-
go zrezygnował Jan Gajniak, nowym Przewodniczącym Zarządu zo-
stał Jerzy raczyński.

II. Kadencja: 29 kwietnia 1983–8 kwietnia 1987
Przewodniczący Zarządu — Jerzy raczyński; 
zastępca Przewodniczącego — marian Pajączkowski; 
sekretarz — Zbigniew raczyński; 
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skarbnik — Bogumir Pekarek; 
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, anna Kudela, 
Władysław Kutek, Józef nowak, Władysław Szklarski; 
Komisja rewizyjna: mikołaj Barylak, eugeniusz Krzemień, elżbieta 
Łachańska, Henryk mamoń; 
Sąd Koleżeński: Zdzisław Liskiewicz, adam Pindel, Zofia Sołonczak. 
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W 1984 r. do Zarządu powo-
łano Józefa Kubasa.

III. Kadencja: 8 kwietnia 1987–30 kwietnia 1990
Przewodniczący Zarządu — Jerzy raczyński; 
zastępca Przewodniczącego — marian Pajączkowski; 
sekretarz — Zbigniew raczyński; 
skarbnik — Bogumir Pekarek; 
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, Henryk Je-
ziorski, anna Kudela, Władysław Kutek, Józef nowak; 
Komisja rewizyjna: eugeniusz Krzemień, Henryk mamoń, Jerzy Stec, 
Jerzy Studencki, Władysław Szklarski; 
Sąd Koleżeński: Zdzisław Liskiewicz, adam Pindel, antoni ryniak, 
Zofia Sołonczak, Wiesław Stec.

IV. Kadencja: 30 kwietnia 1990–2 czerwca 1993
Przewodniczący Zarządu — Józef Kubas; 
zastępca Przewodniczącego — marian Pajączkowski; 
sekretarz — anna Kudela; 
skarbnik — Zofia Płonka; 
członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, Jan Gajniak, Zdzisław Li-
skiewicz, andrzej różycki, Kazimiera Skałuba, marek Wrzoszczyk, 
Kazimierz Zajda; 
Komisja rewizyjna: eugeniusz Krzemień, Henryk mamoń, Jerzy Stec, 
Jerzy Studencki, Władysław Szklarski; 
Sąd Koleżeński: mieczysław Godawa, Józef nowak, Wiesław Stec;

V. Kadencja: 2 czerwca 1993–30 maja 1996
Przewodniczący Zarządu — Paweł Lipowczan; 
zastępca Przewodniczącego — marian Pajączkowski; 
zastępca Przewodniczącego — Stanisław Chmielek; 
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sekretarz — Wiesław Stec; 
skarbnik — Zofia Płonka; 
członkowie Zarządu: Józef Kubas, anna Kudela, Kazimiera Skałuba, 
Wacław Skokoń; 
Komisja rewizyjna: michalina Krupa, eugeniusz Krzemień, Jerzy 
Studencki; 
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Zdzisław Liskiewicz, Zbigniew raczyń-
ski, anna Stec, Kazimierz Zajda.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: 10 maja 1995 r. Zarząd tPS 
powierzył funkcję zastępcy Przewodniczącego Zdzisławowi Liskiewi-
czowi z powodu śmierci mariana Pajączkowskiego. 

VI. Kadencja: 30 maja 1996–28 maja 1999 
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek; 
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz; 
zastępca Przewodniczącego — Paweł Lipowczan; 
sekretarz — Wiesław Stec; 
skarbnik — Zofia Płonka; 
członkowie Zarządu: Krzysztof Janusz, Józef Kubas, anna Kudela, ta-
deusz Para, Kazimiera Skałuba, Wacław Skokoń, małgorzata Spólnik; 
Komisja rewizyjna: michalina Krupa, eugeniusz Krzemień, Jerzy 
Studencki; 
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Jadwiga raczyńska, Zbigniew raczyń-
ski, anna Stec, Kazimierz Zajda. 

VII. Kadencja: 28 maja 1999–7 czerwca 2002 
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek; 
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz; 
zastępca Przewodniczącego — Wacław Skokoń; 
sekretarz — Danuta opydo; 
skarbnik — małgorzata Spólnik; 
członkowie Zarządu: Stanisław Cinal, Krzysztof Janusz, anna Kude-
la, tadeusz Para, Kazimiera Skałuba, Wiesław Stec, ewa tarnopol- 
ska;
Komisja rewizyjna: eugeniusz Krzemień, Zofia Płonka, Jerzy Stu-
dencki; 
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Jadwiga raczyńska, anna Stec. 
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VIII. Kadencja: 7 czerwca 2002–6 września 2005 
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek; 
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz; 
sekretarz — tadeusz Para; 
skarbnik — Wacław Skokoń; 
członkowie Zarządu: Stanisław Cinal, Krzysztof Janusz, anna Kude-
la, Danuta opydo, Kazimiera Skałuba, małgorzata Spólnik, ewa tar-
nopolska; 
Komisja rewizyjna: eugeniusz Krzemień, Jan Liskiewicz, Zofia Płon-
ka, Sławomir Sroka, Jerzy Studencki; 
Sąd Koleżeński: Jan Gajniak, Jadwiga raczyńska, anna Stec; 
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W 2003 r. z powodu śmierci 
Danuty opydo do Zarządu została powołana ewa Hobrzyk. 

IX. Kadencja: 6 września 2005–29 maja 2009
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Pac; 
zastępca Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz; 
zastępca Przewodniczącego — eugeniusz Krzemień; 
sekretarz — ewa tarnopolska; 
skarbnik — Zofia Płonka; 
członkowie Zarządu: Krzysztof Janusz, Czesława Kopeć, Gabriel Ko-
wal, anna Kudela, Jan Liskiewicz, Kazimiera Skałuba; 
Komisja rewizyjna: Janina Kasprzyk, elżbieta Łozińska, tadeusz Para, 
Wacław Skokoń, Sławomir Sroka; 
Sąd Koleżeński: Jan Prochwicz, Jadwiga raczyńska, anna Stec. 
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W październiku 2006 r. 
po rezygnacji eugeniusza Krzemienia funkcję zastępcy Przewodni-
czącego objął Jan Liskiewicz. 

X. Kadencja: 29 maja 2009–17 czerwca 2013
Przewodniczący Zarządu — Jan Liskiewicz; 
zastępca Przewodniczącego — ewa tarnopolska; 
zastępca Przewodniczącego — radosław rankiewicz; 
sekretarz — Kazimiera Skałuba; skarbnik — Zofia Płonka; 
członkowie Zarządu: Janina Kasprzyk, Czesława Kopeć, anna Ku-
dela, Zdzisław Liskiewicz, Janusz opydo, Zdzisława różycka-nowak; 
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Komisja rewizyjna: mieczysław Chabrzyk, elżbieta Łozińska, Jadwi-
ga raczyńska, Wacław Skokoń, Sławomir Sroka; 
Sąd Koleżeński: maria Borowiecka, małgorzata Janiec-Jania, Halina 
Lech, mirosława Piskorz.
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W czerwcu 2010 r. Jan Liskie-
wicz zrezygnował z funkcji Przewodniczącego, pozostał jednak w Za-
rządzie. Po jego rezygnacji od czerwca 2010 r. do października 2012 r. 
obowiązki Przewodniczącego pełniła ewa tarnopolska. W czerw-
cu 2010 r. z pracy w Zarządzie zrezygnował radosław rankiewicz. 
W kwietniu 2011 r. z działalności w Komisji rewizyjnej zrezygnowali: 
Sławomir Sroka i mieczysław Chabrzyk. W sierpniu 2011 r. na miej-
sce radosława rankiewicza do Zarządu została powołana elżbieta Pa-
nek. również w sierpniu 2011 r. w skład Komisji rewizyjnej weszły: 
Wanda Pabian, Krystyna Sojka i alicja Płonka. W styczniu 2012 r. Ja-
nina Kasprzyk zrezygnowała z członkowstwa w Zarządzie. W marcu 
2012 r. na jej miejsce powołano Stanisława Grodeckiego. W paździer-
niku 2012 r. Zarząd powierzył obowiązki Przewodniczącego Stanisła-
wowi Grodeckiemu. W tym samym czasie Kazimiera Skałuba zawie-
siła swoją działalność w Zarządzie tPS. obowiązki sekretarza Zarzą-
du powierzono Czesławie Kopeć.

XI. Kadencja: 17 czerwca 2013–obecnie 
Przewodniczący Zarządu — Stanisław Grodecki; 
zastępca Przewodniczącego — ewa tarnopolska; 
zastępca Przewodniczącego — anna Kudela; 
sekretarz — Czesława Kopeć; 
skarbnik — Zofia Płonka; 
członkowie Zarządu: Krystyna Galacińska, Zofia Kapera, Wioletta 
Wójcik, agnieszka Zybek; 
Komisja rewizyjna: maria Gaweł-Dudzińska, małgorzata Janiec-Jania, 
Wanda Pabian, alicja Płonka, Kazimiera Skałuba; 
Sąd Koleżeński: Halina Lech, Jan Liskiewicz, elżbieta Panek, Zdzi-
sława różycka nowak, małgorzata Spólnik. 
Zmiany w Zarządzie w czasie kadencji: W lipcu 2014 r. agnieszka 
Zybek i Wioletta Wójcik zrezygnowały z członkostwa w Zarządzie. 
W kwietniu 2015 r. na członka Zarządu powołano elżbietę Panek, 
która zrezygnowała jednocześnie z członkostwa w Sądzie Koleżeń-
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skim. W czerwcu 2015 r. Wanda Pabian zrezygnowała z pracy w Ko-
misji rewizyjnej.

ZaSŁuŻenI CZŁonKoWIe tPS

od 2011 r. Walne Zgromadzenie tPS ma prawo, na wniosek Zarzą-
du, przyznawania tytułu „Zasłużonego Członka towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny”. Do tej pory tytuł ten przyznano (w kolejności alfa-
betycznej)1: Stanisławowi Cinalowi, Czesławie Kopeć, eugeniuszo-
wi Krzemieniowi, annie Kudeli, Zdzisławowi Liskiewiczowi, an-
toninie Pajączkowskiej, tadeuszowi Parze, Zofii Płonce, Jadwidze  
raczyńskiej, Kazimierze Skałubie, Jerzemu Studenckiemu, ewie tar-
nopolskiej, Stanisławie tosler. 

StanISŁaW CInaL urodził się w 1931 r. 
w Korabnikach. W latach 1945–1952 uczęsz-
czał do gimnazjum i liceum Państwowej Szko-
ły Przemysłowej w Krakowie na Wydział 
mechaniczny. Po ukończeniu szkoły rozpo-
czął pracę konstruktora w fabryce armatury 
w Krakowie. Później pracował jako projektant 
w Biurze Projektów „Prodlew” w Krakowie. 
W 1945 r. został harcerzem drużyny „zielo-
nych” im. tadeusza Kościuszki oraz członkiem 
koła „Wici” w Korabnikach, a po zjednoczeniu w 1948 r. — Związ-
ku młodzieży Polskiej.

W latach 60. ubiegłego stulecia jego pasją było filmowanie kame-
rą. Początki przygody z kamerą wiązały się z filmowaniem uroczysto-
ści rodzinnych i religijnych. W późniejszym okresie filmował także 
uroczystości państwowe i zakładowe. Jeden z filmów Stanisława Ci-
nala pt. „maniuś” został zaprezentowany na festiwalu filmów ama-

1  opracowując biogramy osób już nieżyjących, wykorzystano materiały, które są 
w posiadaniu tPS. W miarę możliwości informacje te były konsultowane z rodzinami. 
noty biograficzne osób żyjących zostały opracowane przy ich udziale. Jesteśmy otwar-
ci na wszelkie uwagi dotyczące przedstawionych biografii.
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torskich Pol-8 w Polanicy. Krzysztof Zanussi w tygodniku „ekran”  
(nr 602 z 1968 r.) pisał: „moralnym zwycięzcą tegorocznego konkursu 
w Polanicy jest sześciominutowy film Stanisława Cinala ze Skawiny”. 

Jeden z jego wcześniejszych filmów, dokumentujący uroczysto-
ści religijne z udziałem kardynała Karola Wojtyły podczas wizytacji 
parafii skawińskiej w 1969 r., dzięki Krzysztofowi Skrzybalskiemu zo-
stał przeniesiony na CD. na płytę tę nałożono skomponowany przez 
ryszarda Budzynia utwór muzyczny. 19 czerwca 2002 r. płyta została 
przekazana papieżowi Janowi Pawłowi II podczas jego krótkiego po-
bytu w Skawinie. od 1998 r. Stanisław Cinal włączył się w działal-
ność tPS. Był bardzo aktywnym członkiem Zarządu przez dwie ka-
dencje (1999–2005). Później sytuacja rodzinna zmusiła go do zmniej-
szenia tej aktywności.

Jest autorem wielu artykułów historycznych, zamieszczonych w na-
szych „Informatorach”. Dotyczą one przede wszystkim Korabnik. Ce-
nimy go również za pracę w zespole inwentaryzującym nasze zbiory 
i prowadzenie książki ewidencyjnej. Jest jeszcze jedna dziedzina dzia-
łalności Stanisława Cinala, o której należy napisać. Był on inicjatorem 
kilku projektów, które wyeksponowały działalność tPS w społeczności 
skawińskiej. W roku 2010 wspólnie z anitą Karczewską, dyrektorem 
SP nr 4, zorganizował uroczystość, w trakcie której odsłonięto tablicę 
pamiątkową i posadzono Dąb Katyński dedykowany pochodzącemu 
z Korabnik policjantowi Stanisławowi Klimasowi, który został zamor-
dowany w 1940 r. w Katyniu. Bez inicjatywy Stanisława Cinala nie by-
łoby tablicy na kaplicy cmentarnej, poświęconej żołnierzom batalionu 
aK „Biedronka”. nie byłoby także obelisku w Korabnikach, upamięt-
niającego zamordowaną 1 lipca 1944 r. przez hitlerowców czterooso-
bową rodzinę Głazów.

CZeSŁaWa KoPeĆ urodziła się 19 listopa-
da 1949 r. w Skawinie. od samego początku 
do chwili obecnej jest bardzo silnie związana 
ze swoim rodzinnym miastem. 

Z wykształcenia jest technikiem ekonomi-
stą. Pracę zawodową rozpoczęła w „Społem” 
Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Kra-
kowie, w sekcji Szkolenia, gdzie zajmowała się 
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sprawami kadrowymi i szkoliła młodych pracowników. aby mieć wię-
cej czasu dla rodziny: córki małgorzaty, syna Jarosława oraz męża Sta-
nisława, w 1982 r. poprosiła o przeniesienie do oddziału „Społem” PSS 
w Skawinie, gdzie pracowała w Dziale obrotu towarowego i Dziale 
Handlowym do 2007 r. 

Po przejściu na emeryturę przez dwie kadencje była członkiem rady 
nadzorczej „Społem” PSS w Skawinie — pełniła funkcje zastępcy Prze-
wodniczącego oraz Przewodniczącej Komisji rewizyjnej. od 11  lat 
jest członkiem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa miast, gdzie 
przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącej Komi-
sji rewizyjnej. Jest także członkiem Koła miejskiego PttK w Skawi-
nie. 1 stycznia 1987 r. weszła w poczet członków towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny. od roku 2009 jest członkiem Zarządu, a od paździer-
nika 2012 r. pełni funkcję sekretarza Zarządu. od 2008 r. jest ławni-
kiem w Sądzie okręgowym w Krakowie.

aktywnie angażuje się w działalność społeczną, szczególnie na rzecz 
naszej małej ojczyzny, jaką jest Skawina. tPS jest dla niej miejscem 
szczególnym, gdzie może wykorzystać swoje doświadczenie w pracy 
na rzecz lokalnej społeczności. Jest osobą kochającą ludzi, chętnie po-
maga tym, którzy potrzebują wsparcia. uważa, że w działalności spo-
łecznej najważniejszy jest drugi człowiek, w którym widzi partnera 
do rozmowy i współpracy. Wartości, które ceni w ludziach, to: otwar-
tość, szczerość i uczciwość. 

Lubi zwiedzać świat, cieszą ją piesze wędrówki i wycieczki. Bardzo 
ceni sobie spotkania z przyjaciółmi i wolne chwile spędzane z rodziną.

euGenIuSZ KrZemIeń urodził się 
w 1934 r. w Wodzisławiu Śląskim. Z domu 
wyniósł religijne wychowanie, przywiązanie 
do Śląska i głęboki patriotyzm. Do Skawiny 
przyjechał w maju 1954 r., gdy powstała Huta 
aluminium (pierwotna nazwa: Zakłady me-
talurgiczne). tu podjął pracę i założył rodzi-
nę. W Hucie pracował do końca jej funkcjono-
wania. W końcowych latach był zastępcą kie-
rownika odlewni. Jako emeryt pracował jeszcze w wymiarze pół eta-
tu w Dziale Głównego technologa, a później w Dziale marketingu. 
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Kiedy powstała spółka Benda-Lutz Werke Skawina, utworzona przez 
Zakłady metalurgiczne i zakład Benda-Lutz Werke z austrii, pełnił 
także rolę tłumacza ze strony Zm. Pracował też jako nauczyciel w Li-
ceum ogólnokształcącym w Skawinie i w tutejszym technikum elek-
tryczno-mechanicznym. 

W tPS był od samego początku — należał do założycieli. Był człon-
kiem Komisji rewizyjnej od czerwca 1981 r. do 6 września 2005 r., 
kiedy to został wybrany na wiceprzewodniczącego Zarządu. aktyw-
nie uczestniczył w działalności tPS, był pomysłodawcą wielu inicja-
tyw. Wspólnie ze Zbigniewem raczyńskim w latach 1982–1983 reda-
gował gazetkę ścienną umieszczoną w gablotach w rynku, prezentują-
cą zabytki Skawiny, aktualne wydarzenia w mieście i działalność tPS. 
Za swoją działalność został w 2011 r. wyróżniony tytułem: „Zasłużo-
ny Członek tPS”. Był też wieloletnim członkiem Skawińskiego Sto-
warzyszenia Partnerstwa miast, od początku nawiązania kontaktów 
pomiędzy niemieckim miastem Hürth i Skawiną. Pełnił rolę tłuma-
cza podczas nieformalnych spotkań i oficjalnych wizyt.

Za swoją działalność zawodową otrzymał odznaczenia: Srebrny 
Krzyż Zasługi (1973 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1980 r.) i Krzyż Kawa-
lerski orderu odrodzenia Polski (1989 r.). Był szlachetnym człowie-
kiem, cenionym m.in. za wysoką kulturę osobistą i życzliwość w kon-
taktach międzyludzkich, solidną pracę i działalność społeczną. Swoim 
dzieciom i wnukom przekazywał wartości wyniesione z domu rodzin-
nego. odszedł niespodziewanie po krótkiej chorobie, w wieku 80 lat. 
Zmarł 3 kwietnia 2014 r. Został pochowany na cmentarzu komunal-
nym w Skawinie. Członkowie tPS żegnali eugeniusza Krzemienia ze 
sztandarem, do którego była przypięta czarna 
żałobna wstęga. 

anna KuDeLa urodziła się 17 maja 1933 r. 
Jej rodzicami byli: Józefa Stochlowa, z d. Ko-
łodziejska, nauczycielka, oraz Stanisław Sto-
chel, urzędnik intendentury wojskowej w Kra-
kowie. Z końcem sierpnia 1939 r. został on 
zmobilizowany, a później walczył pod komen-
dą gen. maczka. W latach 1939–1946 matka 
sama wychowywała dwoje dzieci. 
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Przez całe życie anna Kudela była związana ze Skawiną. tutaj w la-
tach okupacji niemieckiej ukończyła Szkołę Powszechną nr 2, a potem 
kontynuowała naukę w IX Liceum ogólnokształcącym im. Józefy Jo-
teyko w Krakowie. Po maturze studiowała filologię polską na uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską obroniła w czerwcu 1955 r. 
nieco wcześniej wyszła za mąż, ale związek ten nie okazał się trwały. 
Po dziewięciu latach małżonkowie rozstali się i od tej pory anna Ku-
dela sama wychowywała trójkę dzieci. 

We wrześniu 1956 r. podjęła pracę w skawińskiej „jedenastolatce”, 
tzn. w Szkole Podstawowej nr 1 i dopiero co założonym Liceum ogól-
nokształcącym. Po 32 latach przeszła na emeryturę, ale przez kolej-
ne 11 lat pracowała na pół etatu, głównie w SP nr 2. W czasie waka-
cji nie rozstawała się z młodzieżą szkolną — pracowała na koloniach, 
obozach i w hufcach pracy.

ukończyła siedem różnych kierunków studiów podyplomowych, 
a w 1984 r. zdobyła uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w ję-
zyku angielskim.

Kiedy zrezygnowała z pracy na pół etatu, zapraszano ją na spotka-
nia z dziećmi i młodzieżą, poświęcone dziejom naszego miasta. nie-
kiedy były to wycieczki terenowe.

od samego początku istnienia tPS anna Kudela jest członkiem 
Zarządu. Jest również związana z naszym „Informatorem” od pierw-
szego numeru. Początkowo wykonywała pracę korektorki, a następ-
nie współredaktorki.

Przez kilka lat była radną rady miejskiej w Skawinie.

ZDZISŁaW LISKIeWICZ urodził się 7 wrześ-
nia 1926 r. w Skawinie. Jest synem Stefanii 
i Józefa. Ze swoją żoną Danutą (są małżeń-
stwem od 1953 r.) mają dwoje dzieci.

W czasie II wojny światowej Zdzisław Li-
skiewicz był żołnierzem aK (zgrupowanie 
Harnaś — rejon Skawina).

Jest absolwentem Wydziału elektryczne-
go akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie. na aGH ukończył także studia podyplomowe. Jest również ab-
solwentem akademii ekonomicznej w Krakowie. 
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Przepracował 42 lata, z czego 40 lat w Skawińskich Zakładach ma-
teriałów ogniotrwałych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 
1950 w elektrowni Jaworzno III. Dwa lata później trafił do „sza-
motki”, w której pracował na różnych stanowiskach m.in. energetyka, 
głównego energetyka, głównego technologa oraz zastępcy dyrektora 
ds. technicznych. W tym okresie był radnym rady miejskiej w Ska-
winie przez jedną kadencję.

na emeryturę przeszedł w 1992 r. W tym też roku włączył się 
w działalność Światowego Związku Żołnierzy armii Krajowej — Koło 
Skawina, najpierw jako członek, a od 1996 do 2014 r. jako prezes Koła. 

W towarzystwie Przyjaciół Skawiny jest od samego początku. We 
władzach towarzystwa był przez 32 lata. W pierwszych trzech kaden-
cjach był członkiem Sądu Koleżeńskiego, a w latach 1990–2013 człon-
kiem Zarządu — przez 19 lat pełnił funkcję zastępcy Przewodniczące-
go. Przez cały ten czas aktywnie działał dla dobra tPS. Jak tylko mógł 
wspierał działania mające na celu doposażenie siedziby tPS w potrzeb-
ne meble i sprzęty. Był jednym z najbardziej aktywnych członków zbie-
rających „skawinalia”, angażował się w prace inwentaryzacyjne. mó-
wiąc krótko, był zawsze zaangażowanym „tepeesiakiem”.

antonIna PaJąCZKoWSKa urodziła się 
28 marca 1915 r. w Skawinie. Była jednym 
z sześciorga dzieci Katarzyny i Józefa fidziń-
skich. Ze swoich 100 lat życia aż 98 spędzi-
ła w Skawinie (dwa lata wraz z mężem ma-
rianem mieszkała w Kościanie). Cały swój 
czas poświęciła rodzinie. Jedynie przez krótki 
czas pracowała w fabryce francka, a po woj-
nie w krakowskiej fabryce cygar. Wychowa-
ła córkę i doczekała się dwojga wnucząt oraz 
trojga prawnucząt. Członkiem naszego towarzystwa była od 1 lipca 
1981 r. Zmarła w styczniu 2016 r. Została pochowana na cmentarzu 
komunalnym w Skawinie.

taDeuSZ Para urodził się 4 stycznia 1931 r. w andrychowie. Jest 
ojcem dwojga dzieci. ukończył wyższe studia techniczne na Politech-
nice Krakowskiej. na emeryturę przeszedł w 1996 r., po 48 latach pra-
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cy zawodowej. Przez te wszystkie lata zwią-
zany był z zakładami z branży energetycznej. 
od samego początku powstania nSZZ „So-
lidarność” w Zakładzie energetycznym Kra-
ków jest jego członkiem. 

Jego przygoda z towarzystwem Przyjaciół 
Skawiny zaczęła się od wydawałoby się ba-
nalnej wycieczki autokarowej, której kierowni-
kiem był marian Pajączkowski. tadeusz zafa-
scynowany jego wiedzą o Skawinie i okolicach  
postanowił wstąpić do naszego towarzystwa. 

Członkiem tPS został w roku 1993. Przez dwie kadencje był człon-
kiem Zarządu, w tym w latach 2002–2005 sekretarzem Zarządu. Jed-
nak najważniejszym zadaniem, jakiego się podjął, były długie i żmudne 
prace związane z inwentaryzacją naszych zbiorów. Pracował w zespo-
le razem ze Zdzisławem Liskiewiczem, Wacławem Skokoniem i Sta-
nisławem Cinalem. Inwentaryzowanie zbiorów tPS było dla nich pra-
cą w „kopalni wiedzy”. 

tadeusz Para interesuje się pieszą turystyką górską, a ulubionymi 
terenami do jej uprawiania są tatry i Beskid Żywiecki.

ZofIa PŁonKa urodziła się 26 października 1947 r. w Kopytnicy na 
Podkarpaciu. W 1959 r. wraz z rodzicami zamieszkała w Skawinie. Po 
ukończeniu Liceum ogólnokształcącego w Skawinie w 1965 r. podjęła 
pracę zawodową. W 1984 r. ukończyła Wydział Prawa i administra-
cji na uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała tytuł magistra admini-
stracji. W latach 2001–2003 pełniła obowiązki Dyrektora Pogotowia 
ratunkowego w Skawinie. Po 40 latach pra-
cy na różnych stanowiskach w 2004 r. prze-
szła na emeryturę.

Do tPS wstąpiła w 1989 r. Przez kilka 
kadencji pełniła różne funkcje w Komisji re-
wizyjnej i Zarządzie. Przez pięć kadencji peł-
niła także funkcję skarbnika naszego towa-
rzystwa. W wolnych chwilach podróżuje, roz-
wiązuje krzyżówki oraz pracuje na działce 
roD.
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KaZImIera SKaŁuBa pochodzi z byłego 
województwa rzeszowskiego. W 1963 r. ukoń-
czyła studia matematyczne w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Katowicach i zamieszkała 
w Skawinie, gdzie rozpoczęła pracę zawodo-
wą w Liceum ogólnokształcącym. W marcu 
1986 r. uzyskała tytuł doktora nauk matema-
tycznych w zakresie ich dydaktyki, a rok póź-
niej zdobyła III stopień specjalizacji zawodo-
wej, nadany przez Główną Komisję Kwalifi-
kacyjną w Warszawie.

W czasie pracy w Liceum pełniła funkcję wizytatora metodyka ma-
tematyki w Kuratorium oświaty i Wychowania w Krakowie (wrze-
sień 1975–sierpień 1979). Później była zastępcą dyrektora ds. Liceum 
w nowo powstałym Zespole Szkół ogólnokształcących w Skawinie. 
Po rozwiązaniu ZSo była wicedyrektorem, a następnie dyrektorem 
Liceum do 1991 r. Przez 11 lat pracowała także jako nauczyciel aka-
demicki na część etatu. Po ponad 37 latach pracy w Liceum przeszła 
na emeryturę. 

W 1981 r. wstąpiła do tPS. W styczniu 1983 r. założyła w Li-
ceum młodzieżowe Koło tPS. Było to pierwsze szkolne koło w mie-
ście i gminie. W różnych latach w okresie jej prawie 18-letniej opieki 
nad kołem należało do niego co najmniej 30% uczniów szkoły. Pro-
wadzenie koła należy do największych jej osiągnięć w pracy społecz-
nej na rzecz tPS. Członkowie koła m.in.: poznawali historię mia-
sta i gminy, organizowali szkolne konkursy wiedzy o Skawinie, przy-
gotowywali programy artystyczne na spotkania noworoczne orga-
nizowane przez tPS, organizowali szkolne konkursy fotograficzne, 
plastyczne i literackie oraz gromadzili materiały dotyczące historii mia-
sta. Przez rok redagowali kronikę Skawiny, a przez cztery lata — kro-
nikę Liceum. W 1995 r. wspólnie z kołem Kazimiera Skałuba zapo-
czątkowała coroczne spotkania klas I z przedstawicielami władz mia-
sta i powiatu oraz Zarządu tPS, które z czasem stały się tradycją szko-
ły. uczniowie prowadzili kronikę koła, która została przekazana tPS. 
Działalność uczniów w mK tPS umacniała ich przywiązanie do ma-
łej ojczyzny. Informacje o działalności koła można znaleźć w „Infor-
matorach” tPS, lokalnej prasie, w pracach licencjackich i magisterskich 
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na temat historii tPS. Powstała np. praca magisterska pt. Młodzieżo-
we Koła Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Będąc członkiem Zarządu tPS od 1990 r., Kazimiera Skałuba ak-
tywnie działała na rzecz towarzystwa. uczestniczyła w przygotowa-
niu materiałów do publikacji: Skawina. Zarys dziejów miasta, a później 
do I i II wydania Monografii Skawiny. Jako członek Zarządu współ-
pracowała m.in. z nauczycielami — opiekunami Szkolnych Kół tPS. 
W 2011 r. z okazji jubileuszu 30-lecia tPS zainicjowała trzy konkur-
sy dla uczniów wszystkich szkół w mieście i gminie. Konkursy te mia-
ły pogłębić wiedzę o przeszłości i teraźniejszości Skawiny i gminy. Ich 
celem była też promocja miasta i gminy oraz szukanie młodych ta-
lentów podejmujących próby poetyckie i plastyczne. Zorganizowała je 
w latach 2011 i 2012. W „Informatorach” znajdują się liczne artykuły 
jej autorstwa, a także wiersze okolicznościowe i patriotyczne. Poma-
gała w organizacji konkursów wiedzy o Skawinie i tyńcu na tradycyj-
nych sobotnich zlotach tynieckich.

We wrześniu 2009 r. odbyła się w Skawinie konferencja: „okoli-
ce metropolii. Przeszłość — teraźniejszość — Przyszłość”. Kazimie-
ra Skałuba wygłosiła referat, w którym eksponowała dorobek Szkol-
nych Kół tPS. 

Jako emeryt włączyła się czynnie w obchody 50-lecia Liceum. Była 
pomysłodawcą i współorganizatorem dwudniowej sesji naukowej, pod-
czas której referaty wygłosili absolwenci Liceum z kilku miast Polski, 
z dorobkiem naukowym w różnych dziedzinach.

W marcu 2011 r. była organizatorem ze strony tPS seminarium 
w Zespole Szkół ogólnokształcących pt. „moja Skawina”. Wygło-
siła wprowadzenie do debaty nt. „oferta oświatowa a możliwo-
ści rozwoju młodego człowieka na terenie Skawiny”. Pracy społecz-
nej w tPS poświęca wiele czasu, angażuje się zarówno w działalność 
wewnątrzorganizacyjną, jak i we współpracę ze środowiskiem lokal-
nym. Wspólnie z Jadwigą raczyńską w 2011 r. opracowała projekt 
aktualizacji statutu tPS. uczestniczyła w inwentaryzacji naszych 
zbiorów przed przekazaniem ich do muzeum regionalnego. Dzię-
ki niej przedstawiciele zasłużonego rodu Ludwikowskich skontak-
towali się z Dyrektorem muzeum, który zorganizował ich spotka-
nie z mieszkańcami Skawiny. muzeum wzbogaciło się o przekaza-
ne przez Gości rodzinne pamiątki. W listopadzie 2012 r. zorgani-
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zowała wspólnie z miejską Biblioteką Publiczną wieczór poezji doc. 
dr. Jerzego Studenckiego.

W kilku informatorach mZrtK pt. „regionalista małopolski”, 
a także w rocznikach „małopolska. regiony — regionalizmy — małe 
ojczyzny” (nr XV i XVII) znajdują się artykuły jej autorstwa. Jest człon-
kiem rady naukowej tego rocznika od 2015 r. Ponadto działa w od-
dziale Związku nauczycielstwa Polskiego w Skawinie. od wielu lat 
jest przewodniczącą Komisji rewizyjnej.

Jest autorką lub współautorką ponad 30 publikacji z zakresu mate-
matyki i jej dydaktyki oraz pedagogiki. Wspólnie z mBP wydała to-
mik pt. Wiersze wybrane, w którym zamieszczone są jej wiersze o te-
matyce patriotycznej, a także związane z historią miasta, działalno-
ścią niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony mak”, poświę-
cone Papieżowi Polakowi, polskim tradycjom świątecznym, opisujące 
polskie pory roku oraz wiersze różne, refleksyjne, w tym związane ze 
szkołą. W czerwcu 2015 r. wybrane z tego tomiku wiersze — recyto-
wane i śpiewane — wypełniły program Skawińskiego Salonu Poetyc-
kiego, organizowanego przez miejską Bibliotekę Publiczną i Biblio-
tekę Pedagogiczną. 

od 2005 r. Kazimiera Skałuba corocznie bierze udział w uroczysto-
ściach patriotycznych organizowanych przez towarzystwo opieki nad 
majdankiem odział Wojewódzki w Krakowie, gdzie prezentuje swo-
je wiersze. Kazimiera Skałuba posiada łącznie kilkanaście odznaczeń 
i wyróżnień za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej.

JerZy StuDenCKI urodził się w 1927 r. w Łęczycy. Później miesz-
kał wraz z rodzicami i starszą siostrą w Piotrkowie trybunalskim, na-
stępnie przez dwa lata w Grudziądzu, a po wy-
buchu II wojny światowej na Lubelszczyźnie, 
dokąd jego ojciec — naczelnik urzędu Skar-
bowego — został ewakuowany wraz z całą 
dokumentacją urzędu. Pod koniec 1939 r. 
jego rodzina znalazła się w Krakowie i za-
mieszkała u krewnych na Dębnikach. tam Je-
rzy zetknął się z Karolem Wojtyłą, z którym 
utrzymywał kontakty, niekiedy nawet grywa-
li w szachy.
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W czasie okupacji uczęszczał na tajne komplety licealne, a następ-
nie ukończył technikum Chemiczne i Szkołę Handlową w Krakowie. 
W czasie wojny w 1943 r. wraz z grupą kolegów został zaprzysiężony 
w kościele Dominikanów jako żołnierz aK.

W 1947 r. Jerzy Studencki rozpoczął studia chemiczne na uniwer-
sytecie Jagiellońskim. W czasie studiów, ze względów ekonomicznych, 
pracował zawodowo. W 1951 r. podjął pracę w laboratorium chemicz-
nym Zakładów Cynkowych w trzebini. rok później ożenił się z kole-
żanką ze studiów Barbarą. W 1952 r. małżeństwo Studenckich prze-
niosło się do Gliwic i oboje zaczęli pracę w Instytucie metali nieże-
laznych. W Skawinie państwo Studenccy pojawili się w 1954 r., gdzie 
podjęli pracę w Hucie aluminium. Kilka miesięcy później Jerzy zo-
stał kierownikiem Zakładu Chemii i fizyki w nowo powstałym In-
stytucie metali Lekkich. W 1957 r. Jerzy Studencki został powołany 
na członka Komisji Spektroskopii atomowej oraz Komisji Wzorów 
analitycznych Pan. Cztery lata później został mianowany adiunk-
tem. Pracę doktorską obronił na uniwersytecie Śląskim. W 1973 r. 
został rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i techników Prze-
mysłu Hutniczego. Przez wiele lat współpracował z Pan. W 1983 r. 
przeszedł na emeryturę. Wtedy też aktywnie włączył się w działalność 
społeczną. Był członkiem Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódz-
kiego PttK w Krakowie. 

Przez wiele lat Jerzy Studencki był członkiem towarzystwa Przyja-
ciół Skawiny. W latach 1987–2005 był członkiem Komisji rewizyjnej. 
W „Informatorach” tPS publikował artykuły o tematyce historycznej, 
dotyczące czasów wojennych. W latach 1999–2000 prowadził w na-
szym „Informatorze” kronikę skawińskiego koła ŚZŻ aK.

Jerzy Studencki zajmował się także literaturą. napisał dziesiątki to-
mików aforyzmów, fraszek, epigramów, limeryków i wierszy. Były to 
utwory własne bądź też wybrane z twórczości innych autorów, ułożo-
ne tematycznie. Cztery tomiki ukazały się w wersji książkowej.

W 1992 r. Jerzy Studencki owdowiał, a dwa lata później ponow-
nie się ożenił. Jego drugą żoną została anna Stefan. Za swą działal-
ność zawodową, naukową i społeczną otrzymał łącznie 27 odznaczeń, 
odznak i medali.

Zmarł 28 grudnia 2011 r. Został pochowany na cmentarzu rako-
wickim w Krakowie. 
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eWa tarnoPoLSKa urodziła się 12 maja 
1945 r. w Krakowie. W 1953 r. jej rodzina 
przeprowadziła się do Skawiny, gdzie ewa 
ukończyła Liceum ogólnokształcące. Po 
ukończeniu studiów pedagogicznych w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie pra-
cowała w przedszkolach i szkole jako nauczy-
cielka. Później została dyrektorem przedszkola. 
Przez pewien czas była zatrudniona w ośrod-
ku Doskonalenia nauczycieli w Krakowie na 
etacie nauczyciela-metodyka.

od 1987 r. jest członkiem tPS. od 1999 r. nieprzerwanie dzia-
ła w Zarządzie. Była sekretarzem oraz wiceprzewodniczącą Zarządu. 
od czerwca 2010 r. do października 2012 r. pełniła obowiązki Prze-
wodniczącego. Jest autorką kilku artykułów w naszym „Informatorze” 
i w pracy zbiorowej Skawina. Zarys dziejów miasta. Zawsze bierze czyn-
ny udział w ważnych dla tPS wydarzeniach. aktywnie współpracuje 
ze szkołami i przedszkolami w Skawinie.

od 2012 r. wraz z koleżankami Zofią Kaperą i Krystyną Galaciń-
ską prowadzi kronikę naszego towarzystwa. Jej hobby to śpiew i ta-
niec. odkąd pamięta rodzice codziennie śpiewali godzinki do najświęt-
szej maryi Panny. W okresie świąt Bożego narodzenia całą rodziną 
śpiewali kolędy. Zwyczaj ten jest kultywowany w jej rodzinie do dziś. 
oprócz śpiewu uwielbia wycieczki krajoznawczo-turystyczne, zarów-
no te samochodowe, jak i piesze. W wolnych chwilach lubi pracować 
na działce, często też czyta.

największą wartością jest dla niej rodzina i tradycyjne obiady świą-
teczne oraz niedzielne. 

StanISŁaWa toSLer urodziła się 1 wrze-
śnia 1909 r. w Skawinie. Pochodziła z wie-
lodzietnej rodziny. młodość i lata szkolne 
spędziła w Skawinie. W roku 1935 po wyj-
ściu za mąż opuściła nasze miasto i zamiesz-
kała w Krzeszowicach. Wyjechała ze Ska-
winy, ale nie zerwała więzi z rodziną oraz  
z miastem. Będąc mieszkanką Krzeszowic, ak-
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tywnie włączyła się w działalność na rzecz tPS. Dopóki jej stan zdro-
wia i siły pozwalały uczestniczyła w naszych przedsięwzięciach. Zmar-
ła 1 maja 2011 r. Spoczywa na cmentarzu w Krzeszowicach.

Dorobek towarzystwa Przyjaciół Skawiny jest w dużej mierze zasłu-
gą niewymienionych dotąd osób, które przez lata z oddaniem praco-
wały na rzecz tPS, poświęcając swój czas i umiejętności. Bez nich na-
sze towarzystwo nie obchodziłoby swojego jubileuszu w roku 2016. 
Byli wśród nich m.in. (w kolejności alfabetycznej): Stanisław Chmie-
lek, Jan Gajniak, Danuta ewa Hobrzyk, Jan Liskiewicz, Józef Kubas, 
Józef nowak, Danuta opydo, marian Pajączkowski, Jan Prochwicz, Je-
rzy raczyński, Zbigniew raczyński, Wacław Skokoń, Jerzy Stec, Wie-
sław Stec, Władysław Szklarski.

StanISŁaW CHmIeLeK urodził się 17 listopada 1928 r. Był ab-
solwentem uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie. W latach 
1953–1975 pracował w skawińskiej Hucie aluminium. ratował prze-
szłość od zapomnienia, w pełni oddany swojemu rodzinnemu miastu 
i jego historii. Był współzałożycielem towarzystwa Przyjaciół Skawi-
ny. W latach 1982–1993 był niezwykle aktywnym członkiem Zarzą-
du, następnie w latach 1993–1996 zastępcą Przewodniczącego. W la-
tach 1996–2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu. Dzięki 
jego staraniom „Wystawa ziemi skawińskiej” wzbogaciła się o wie-
le nowych eksponatów i materiałów dokumentujących historię mia-
sta i gminy. Stanisław Chmielek nawiązał liczne kontakty z małopol-
skimi związkami regionalnymi, co znacznie ożywiło działalność tPS. 

Chętnie pożyczał materiały i dzielił się swą ogromną wiedzą o Ska-
winie ze studentami piszącymi prace dotyczące 
naszego miasta. W 2006 r. został wyróżniony 
tytułem „Honorowego Członka towarzystwa”.

Był też cenionym i lubianym pedago-
giem. Pełnił funkcję wicedyrektora w Zespo-
le Szkół techniczno-ekonomicznych w Ska-
winie. otrzymał tytuły: „Przyjaciela Szkoły 
Podstawowej nr 2”, „Honorowego Przyjacie-
la Szkoły nr 1” oraz „Przyjaciela Gimnazjum 
nr 2”. Został także odznaczony medalem Li-
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ceum ogólnokształcącego z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły. W 2004 r. 
z rąk burmistrza adama najdera odebrał medal okolicznościowy z oka-
zji 640-lecia lokacji miasta. Jako pierwszy w historii 26 października 
2006 r. otrzymał odznakę „Zasłużony dla Skawiny”.

Zmarł 15 stycznia 2009 r. Został pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Skawinie.

W 2013 r. jego imieniem nazwano nowo oddaną ulicę w Skawinie.

Jan GaJnIaK urodził się 23 stycznia 1936 r. w opatkowicach. 
Po maturze, którą zdał w technikum ekonomicznym w Krakowie, 
w 1954 r. rozpoczął studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie. absolwent SGPiS pojawił się z nakazem pracy w Ska-
wińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. Był to jego pierw-
szy i jedyny zakład pracy. Zaczynał jako ekonomista w Dziale Zby-
tu, by wkrótce zostać jego kierownikiem. W kwietniu 1964 r. powie-
rzono mu funkcję zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych. W 1997 r. 
przeszedł na emeryturę. 

Gdy wiosną 1981 r. garstka zapaleńców rozpoczęła prace związa-
ne z założeniem towarzystwa Przyjaciół Skawiny, wśród inicjatorów 
i współzałożycieli był Jan Gajniak. Został on wybrany na Przewodni-
czącego Zarządu. Pod jego kierunkiem towarzystwo stawiało pierw-
sze kroki. W latach 1984–1993 był członkiem Zarządu, a następ-
nie przez cztery kadencje członkiem Sądu Koleżeńskiego. to właśnie 
jemu w głównej mierze zawdzięczamy powstanie naszego „Informato-
ra”. Pomysł stworzenia takiego wydawnictwa narodził się na początku 
naszej działalności, lecz wydawał się nierealny. Jan Gajniak nie uzna-
wał jednak słowa „niemożliwe”. Jego upór przyniósł efekty w stycz-
niu 1984 r., kiedy to ukazał się pierwszy nu-
mer „Biuletynu” tPS z nadrukiem „tylko do 
użytku organizacyjnego”. Potem zmieniono 
nazwę na „Informacja”, a następnie na „In-
formator” tPS. obecna nazwa to „Informa-
tor towarzystwa Przyjaciół Skawiny”. Pre-
zentowane są w nim artykuły dotyczące histo-
rii i kultury naszej małej ojczyzny — Ska-
winy. Jan Gajniak był członkiem skawińskie-
go oddziału PttK. Przewodniczył Komisji 
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turystyki Górskiej. W latach 2002–2006 był radnym rady miejskiej  
w Skawinie.

Za swoją działalność na rzecz miasta otrzymał medal z okazji jubi-
leuszu 600-lecia Skawiny, srebrną odznakę „Za zasługi dla ziemi kra-
kowskiej” oraz Brązowy Krzyż Zasługi.

Zmarł w 2009 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym 
w Skawinie.

Danuta eWa HoBrZyK urodziła się 25 listopada 1935 r. Człon-
kiem tPS była od 6 września 1999 r. aż do śmierci. W latach 2003–
2005 była członkiem Zarządu.

Interesowała się m.in. turystyką, fotografią i regionalizmem. Jed-
nak prawdziwą jej pasją były skawińskie obyczaje i obrzędy. to wła-
śnie Danucie zawdzięczamy „Konkurs Koszyczka Wielkanocnego” 
i wskrzeszenie tradycji strojów skawińskich. Pomysł zorganizowania 
konkursu powstał — jak mówiła — za „wielką wodą” podczas pobytu 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie zrozumiała, co znaczy być Polakiem 
i mieć swoje tradycje i obrzędy. Jak wspominała, z wielką dumą nio-
sła w Wielką Sobotę pokarmy do święcenia w wiklinowym koszyczku 
z białą serwetką przybraną bukszpanem. Wśród amerykanów wzbu-
dzało to zainteresowanie.

W lutym 1999 r. odbyła pierwszą rozmowę z ks. Włodzimierzem 
Łukowiczem, proboszczem parafii miłosierdzia Bożego w Skawinie, 
dotyczącą zorganizowania „Konkursu Koszyczka Wielkanocnego”. Jako 
pomysłodawczyni zakładała, że będzie to konkurs dla dzieci z para-
fii i gminy Skawina. Jej pomysł został zaakceptowany. Pierwszy kon-
kurs odbył się 3 kwietnia 1999 r. Wzbudził tak duże zainteresowanie, 
że wszedł do tradycji parafii. Z podróży przy-
wiozła też fotografie, które zostały zaprezento-
wane m.in. na wystawie pt. „Kościoły w Chi-
cago”, zorganizowanej w parafii miłosierdzia 
Bożego i Pałacyku „Sokół”. Wystawa cieszyła 
się olbrzymim zainteresowaniem i wielu Ska-
winian pamięta ją do dziś. 

obdarzona talentem organizacyjnym Danu-
ta była współorganizatorką ze strony tPS zjaz-
du regionalistów z terenu małopolski, który 
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odbył się w Skawinie w dniach 17–18 września 2004 r. tryskała ener-
gią, miała wiele pomysłów i planów. 

Zmarła 19 listopada 2005 r. Została pochowana na cmentarzu ra-
kowickim w Krakowie. 

Jan LISKIeWICZ urodził się 28 mar-
ca 1945 r. w Korabnikach. Pierwszą pra-
cę, jeszcze jako niepełnoletni, podjął w no-
wej Hucie. Jednocześnie uczył się w tech-
nikum, a następnie studiował na akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą 
ukończył w 1974 r. W tym czasie pracował 
m.in. w biurach projektowych „Instal” Kra-
ków i „Biprodex” Skawina. Kolejnym miej-
scem pracy było Powiatowe Przedsiębior-
stwo Gospodarki mieszkaniowej w Skawinie, gdzie był dyrektorem 
ds. technicznych, a następnie Spółdzielnia mieszkaniowa w Skawi-
nie, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa.

Członkiem towarzystwa Przyjaciół Skawiny jest od roku 2002. 
W czasie kadencji 2002–2005 był członkiem Komisji rewizyjnej, 
a w latach 2006–2013 członkiem Zarządu. od maja 2009 r. pełnił 
funkcję Przewodniczącego Zarządu, z której zrezygnował w czerwcu 
2010 r. z powodów osobistych.

Był to bardzo trudny i pracowity okres w historii tPS. Pod kierow-
nictwem Jana Liskiewicza zinwentaryzowano i przekazano do powsta-
jącego muzeum regionalnego w Skawinie około 2300 najciekawszych 
i najważniejszych eksponatów.

Jan Liskiewicz był też pomysłodawcą i inicjatorem kwest na rato-
wanie zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach, organi-
zowanych co roku przez tPS. Był też organizatorem prac renowacyj-
nych w początkowym okresie. Jego zasługą jest przeniesienie nagrob-
ków dziedziców Korabnik z cmentarza parafialnego na cmentarz ko-
munalny w Skawinie.

od wielu lat Jan Liskiewicz jest członkiem Skawińskiego Stowa-
rzyszenia Partnerstwa miast, działa także w radzie nadzorczej Spół-
dzielni mieszkaniowej, głównie na rzecz instalacji ciepłej wody użyt-
kowej w blokach.
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JóZef KuBaS urodził się w Skawinie 
w 1925 r. Całe życie mieszkał w uroczym 
domku przy ul. Korabnickiej.

Był wieloletnim członkiem tPS, a w la-
tach 1990–1993 Przewodniczącym Zarządu. 
W tym czasie towarzystwo powróciło do swej 
pierwszej siedziby przy ul. mickiewicza 26, 
gdzie mogła powstać wymarzona „Wystawa 
starej Skawiny”. teraz „skarby” gromadzone 
przez lata przez rodziców Józefa i jego same-
go zostały przekazane towarzystwu. Stały się ważną częścią tej wysta-
wy. Były to różne dokumenty, a szczególnie dotyczące sądu grodzkie-
go, pokaźny zbiór prasy z okresu dwudziestolecia międzywojennego, 
zbiór prasy podziemnej z okresu okupacji, rękopisy prac artura ma-
rii Swinarskiego (w czasie okupacji mieszkał on u państwa Kubasów), 
autentyczne programy pierwszych skawińskich kin.

W czasie okupacji Józef Kubas rozpoczął pracę w aptece „Pod 
Gwiazdą” jako farmaceuta. ukoronowaniem jego długiego życia za-
wodowego było uzyskanie w 1970 r. tytułu doktora nauk farmaceu-
tycznych.

Józef Kubas był również podpułkownikiem Wojska Polskiego.
Jego życiową pasją była przyroda. Był wieloletnim działaczem ska-

wińskiego oddziału PttK. W czasie różnych konkursów, imprez tu-
rystycznych, wycieczek przekazywał młodzieży wiedzę o historii Pol-
ski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Skawiny, a także uczył 
miłości do przyrody i zasad jej poszanowania.

Zmarł 22 lutego 1998 r.

JóZef noWaK urodził się 19 września 
1911 r. Był synem małorolnego chłopa. mło-
dość spędził w Samborku. ukończył szko-
łę podstawową w Skawinie, a następnie Pań-
stwowe Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. 
mimo dodatkowo ukończonych kursów han-
dlowych, organizowanych przez prof. nycza, 
Józef nie mógł znaleźć zatrudnienia. Ponie-
waż był bezrobotny, pomagał rodzicom w pra-
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cy na roli. W tym okresie mocno zaangażował się w działalność spo-
łeczną na terenie Samborka. Założył czytelnię i bibliotekę towarzy-
stwa Szkoły Ludowej oraz zespół muzyczny. Został wyznaczony przez 
Zarząd Powiatowy tSL na instruktora oświatowego na teren powiatu 
krakowskiego. W latach 1936–1939 pracował w pobliskiej „szamotce”.

W czasie II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłop-
skich, zgrupowania „racławice”, i prowadził działalność konspiracyj-
ną na terenie Skawiny. W roku 1941 został aresztowany przez grana-
tową policję, osadzony w piwnicach magistratu w Skawinie, a następ-
nie przewieziony do Krakowa na ul. Wąską. Po dwóch tygodniach 
udało mu się zbiec. Wrócił do rodzinnego Samborka i do końca woj-
ny działał w konspiracji.

Po wojnie został kierownikiem Spółdzielni mleczarskiej w Skawi-
nie. Jesienią 1945 r. opuścił Samborek i zamieszkał w Piechowicach 
na Dolnym Śląsku, gdzie także działał społecznie. W 1962 r. przeniósł 
się do nowego targu, gdzie pracował przy budowie kombinatu obuw-
niczego. Później los rzucił go do nowej Huty. W roku 1968 zamiesz-
kał w Skawinie i pracował w różnych krakowskich zakładach. W roku 
1973 przeszedł na emeryturę. 

Po powrocie w rodzinne strony napisał pracę o historii organiza-
cji podziemnych działających w czasie okupacji na terenie Skawiny 
i w okolicach. Choć nie był historykiem z wykształcenia, dzięki ogrom-
nej pracy i zaangażowaniu stał się cenionym badaczem i znawcą dzie-
jów Skawiny i okolic. te pasje badawcze zaowocowały monografiami 
Samborka i Kopanki. 

marzył, by w Skawinie powstała organizacja skupiająca ludzi kocha-
jących nasze miasto. marzenie to spełniło się w 1981 r., kiedy powstało 
towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Józef nowak należał do grona jego 
współzałożycieli. towarzystwu oddał swoje prace, zbiory dokumen-
tów i fotografii, a przede wszystkim swoją wiedzę, swój czas i zapał.

W latach 1981–1990 był członkiem Zarządu, a w kolejnej kadencji 
członkiem Komisji rewizyjnej.

Józef nowak działał także w organizacjach kombatanckich, a szcze-
gólnie w swoim macierzystym małopolskim Związku Żołnierzy Ba-
talionów Chłopskich. 

Zmarł 25 października 1997 r. Został pochowany na cmentarzu ko-
munalnym w Skawinie.
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Danuta oPyDo urodziła się 30 września 
1933 r. w Krakowie, gdzie wówczas mieszkali 
jej rodzice, Wanda i adam. Sami pochodzili 
ze Skawiny i Wadowic. Wiosną 1939 r. prze-
nieśli się do Skawiny, do nowo wybudowane-
go przez siebie domu przy ul. Krakowskiej.

Dzieciństwo i okres szkoły powszechnej 
Danuty przypadły na lata okupacji niemiec-
kiej. Wkrótce po wojnie Danusia wstąpiła do 
skawińskiego harcerstwa i działała w nim ak-
tywnie przez trzy lata, do czasu wyjazdu do Łodzi. tam uczęszczała 
do szkoły dziewiarskiej. Był to jednak krótki epizod w jej życiu.

Po powrocie do Skawiny wyszła za mąż i rozpoczęła pracę w zakła-
dach z branży metalurgicznej. najpierw w Instytucie metali nieże-
laznych, następnie w Hucie aluminium i równocześnie w Zakładzie 
Doświadczalnym przy Hucie aluminium w Skawinie.

Pod koniec lat 60. poszerzyła swoje wykształcenie, ukończyła tech-
nikum ekonomiczne w Krakowie i do emerytury pracowała w Dziale 
Księgowości Zakładu Doświadczalnego.

emerytura nie oznaczała dla Danuty zmniejszenia aktywności. Pra-
ca w towarzystwie Przyjaciół Skawiny, reaktywacja drużyn harcerskich 
z okresu młodości i powrót na górskie szlaki (także z wnukami) stały 
się częścią jej codzienności. 

Danuta nieoczekiwanie pożegnała najbliższych i przyjaciół w dniu 
swoich 70 urodzin.

Zmarła 30 września 2003 r. Została pochowana na cmentarzu pa-
rafialnym w Skawinie.

marIan PaJąCZKoWSKI urodził się 16 czerwca 1914 r. w Brzeźni-
cy. miał zaledwie trzy lata, kiedy po śmierci ojca matka wraz z dzieć-
mi przeprowadziła się do Skawiny. tutaj chodził do szkoły powszech-
nej. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Krakowie, do którego 
dojeżdżał pociągiem. Zabierało to sporo czasu, ale chłopak był świet-
nie zorganizowany.

Po zakończeniu edukacji młody absolwent dostał pracę w fabryce 
francka. to tam narodził się skawiński ruch turystyczny, który wciąg- 
nął także mariana Pajączkowskiego.
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Pajączkowski związany był z amator-
skim ruchem artystycznym. Interesował go 
także Związek Strzelecki i ochotnicza Straż 
Pożarna. Zaangażowanie mariana w sprawy 
oSP trwało praktycznie do końca życia. na-
wet wtedy, gdy z racji wieku nie mógł już być 
strażakiem, robił dziesiątki pożytecznych rze-
czy: zbierał pamiątki, spisywał wspomnienia, 
pisał artykuły. W latach powojennych marian 
Pajączkowski pracował w Krakowskich Zakła-
dach tytoniowych. należał do naczelnej organizacji technicznej, sys-
tematycznie się dokształcał. Znał dobrze języki obce, więc często wy-
syłano go służbowo do krajów zachodnich a to w czasach, gdy trudno 
było dostać paszport. Wyjazdy służbowe starał się pogodzić z przywi-
lejami turysty. ta ciekawość świata zaowocowała też upodobaniem do 
zwiedzania ojczystego kraju. Działał w PttK, gdzie m.in. pełnił rolę 
przewodnika, i w „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców.

niezmiernie ważną dziedziną jego pracy społecznej była spółdziel-
czość. Przez kilkadziesiąt lat działał w radzie nadzorczej „Społem” 
PSS w Skawinie, zabiegał o wspólne dobro, o zachowanie i rozwinięcie 
każdej dobrej tradycji, każdej sensownej formy działalności, jaką spół-
dzielczość wypracowała przez ponad 100 lat swego istnienia.

osobną kartę w jego życiu stanowi towarzystwo Przyjaciół Skawiny. 
to właśnie marian Pajączkowski podjął pierwsze rozmowy dotyczą-
ce założenia organizacji, która zbierałaby pamiątki naszej skawińskiej 
przeszłości, gromadziła i popularyzowała wiedzę o historii miastecz-
ka, jego kulturze i obyczajach. „Kto nie zna przeszłości, ten nie zrozu-
mie teraźniejszości i nie pokocha swego miejsca na ziemi” — mawiał. 
Był więc marian Pajączkowski pomysłodawcą i jednym z głównych 
założycieli tPS, współtwórcą jego programu i statutu. marian Pającz-
kowski był sercem poczynań towarzystwa. Z kronikarską rzetelnością 
spisywał dzieje dawno już nieistniejących zakładów pracy, przedwojen-
nych stowarzyszeń i organizacji, opisywał wygląd miasteczka sprzed 
lat, zwyczaje i obyczaje jego mieszkańców. Do „Informatora” tPS na-
pisał ponad 40 artykułów. „trzeba to wszystko ocalić od zapomnie-
nia. my odejdziemy, skąd nasze wnuki nabiorą pojęcia o życiu dziad-
ków?” to „ocalenie od zapomnienia” wypełniło mu wiele lat życia. Był 
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prawdziwą encyklopedią wiedzy o naszym mieście. od samego po-
czątku istnienia tPS, czyli od 1981 r., aż do swojej śmierci był aktyw-
nym członkiem Zarządu. Przez 14 lat był zastępcą Przewodniczącego.

marian Pajączkowski zmarł 9 stycznia 1995 r. Został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w Skawinie.

Jan ProCHWICZ urodził się 16 lipca 1928 r. w Skawinie. tu spędził 
dzieciństwo i wczesną młodość. tu też ukończył szkołę powszechną. 
Był człowiekiem niezwykle aktywnym, twórczym, przyjaznym, wielkim 
wielbicielem historii oraz uważnym badaczem dziejów najnowszych. 

Jan Prochwicz urodził się w okresie międzywojennym, a II wojna 
światowa i lata powojenne odcisnęły piętno zarówno na jego życiu oso-
bistym, jak i zawodowym. Zaraz po zakończeniu działań wojennych 
Jan opuścił Skawinę. rozpoczął naukę w Publicznej Średniej Szko-
le Zawodowej w Ząbkowicach Śląskich na Wydziale mechanicznym. 
Szkołę tę ukończył w 1949 r. następnie podjął naukę w liceum ener-
getycznym we Wrocławiu, które ukończył dwa lata później. Potem po-
wrócił do Skawiny. W lutym 1952 r. rozpoczął pracę w Hucie alumi-
nium w Skawinie (od lutego do września 1952 r. Huta nosiła nazwę: 
Skawińskie Zakłady metalurgiczne i była w budowie). Jednocześnie 
w latach 1953–1957 Jan studiował na akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, specjalizując się w elektrotechnice przemysłowej. Dyplom 
ukończenia studiów na Wydziale elektryfikacji Górnictwa i Hutnic-
twa otrzymał w 1957 r. W 1962 r. objął stanowisko głównego ener-
getyka w fabryce Lokomotyw im. f. Dzierżyńskiego w Chrzanowie. 
Pracował tam do 1972 r. W tym czasie pracował również jako nauczy-
ciel w technikum mechaniczno-elektrycznym w Chrzanowie. Pracę 
na tym stanowisku kontynuował po przepro-
wadzce do Krakowa. W Krakowie zatrudnił 
się m.in. w Zakładzie Konstrukcji Stalowych 
i Przedsiębiorstwie Budownictwa elektroener-
getycznego eLBuD. Był kierownikiem Dzia-
łu utrzymania ruchu. ukończył również kilka 
kursów specjalistycznych, aby podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe. Był członkiem Sto-
warzyszenia elektryków Polskich, a następnie 
Stowarzyszenia Inżynierów i techników me-
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chaników Polskich SImP. otrzymał kilka medali jubileuszowych oraz 
Srebrny (w 1954 r., w wieku 26 lat!) i Złoty Krzyż Zasługi (w 1984 r.).

Po zakończeniu aktywności zawodowej w 1994 r. został członkiem 
naszego towarzystwa. Dojeżdżał z Krakowa, by brać aktywny udział 
w działalności tPS. Był człowiekiem niezwykle miłym, uczynnym i nad 
wyraz sympatycznym. Jan Prochwicz był członkiem Sądu Koleżeńskie-
go w czasie kadencji 2005–2009. Jest autorem wydanej w 2000 r. pu-
blikacji Żydzi skawińscy. Zmarł 22 września 2015 r. Spoczął na cmen-
tarzu w Borku fałęckim.

JerZy raCZyńSKI urodził się 26 kwietnia 1928 r. w Krakowie. Całe 
życie mieszkał jednak w Skawinie. Jego ojciec marian był pułkowni-
kiem w oddziałach legionowych Józefa Piłsudskiego, a matka anna była 
aptekarką i prowadziła najstarszą, jedyną wówczas w Skawinie rodzin-
ną aptekę „Pod Gwiazdą”.

Duch patriotyzmu i atmosfera panująca w rodzinnym domu mia-
ły duży wpływ na osobowość i postawę życiową Jerzego. Znaczący 
był zwłaszcza wpływ matki, która była osobą szczerze oddaną rodzi-
nie i ludziom, zawsze gotowa nieść pomoc i służyć aptekarską radą. 
Jerzego cechowały: otwartość, chęć pomagania innym i zaangażowa-
nie społeczne.

W czasie okupacji w latach 1941–1943 uczęszczał do Publicznej 
męskiej Szkoły Handlowej w Krakowie. naukę kontynuował dopie-
ro po wyzwoleniu. 

Po ukończeniu w 1949 r. Liceum mechanicznego (tzw. przemysłówki) 
w Krakowie podjął pracę w Centralnym Biurze aparatury i urządzeń 
Chłodniczych, gdzie przepracował dwa lata. Później przez rok praco-
wał w Biurze Projektów Przemysłu Kokso- 
chemicznego „Koksoprojekt”.

W okresie pobierania nauki i pracy w wy-
mienionych biurach mieszkał u swojego ojca 
w Krakowie. Choroba matki skłoniła Jerzego 
do zmiany miejsca zatrudnienia. 

W 1954 r. znalazł zatrudnienie w skawiń-
skiej Hucie aluminium. Przez kilka miesięcy 
pracował jako robotnik, później został prze-
niesiony do biura w Dziale Głównego me-
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chanika. W 1973 r. został zastępcą dyrektora Wojewódzkiej Kolum-
ny transportu Sanitarnego w Krakowie. na emeryturę przeszedł 
w 1981 r. W czasie pracy zawodowej ukończył Wyższą Szkołę eko-
nomiczną w Krakowie. 

Jego wielką pasją młodzieńczą było wioślarstwo, którym intereso-
wał się również jako dorosły człowiek. Dzięki swoim wynikom spor-
towym dostał się do grupy czołowych wioślarzy tworzących kadrę na-
rodową Polski. Ze względu na przeszłość legionową ojca Jerzy został 
jednak usunięty przez władze sportowe z kadry. 

Po zakończeniu pracy zawodowej Jerzy raczyński zaangażował 
się w działalność społeczną. Działał w Stronnictwie Demokratycz-
nym w Skawinie. Przez blisko 15 lat pełnił funkcję Przewodniczące-
go w miejskiej radzie narodowej. Działał społecznie w kilku orga-
nizacjach.

Był jednym ze współzałożycieli towarzystwa Przyjaciół Skawiny. 
W kwietniu 1982 r. został członkiem Zarządu, a w grudniu tego roku 
Przewodniczącym. funkcje tę pełnił do końca swojego życia. Dzia-
łalność w tPS pochłaniała cały jego czas i dawała mu wiele satysfak-
cji. Dążył do utworzenia muzeum regionalnego w Skawinie, zbierał 
pamiątki dotyczące historii naszego miasta. Zabiegał u władz miasta 
o odpowiedni lokal dla tPS. Wiedział, że dzięki działalności naszego 
towarzystwa będzie można ocalić od zapomnienia historię Skawiny.

Był zawsze pogodny, dowcipny i życzliwy dla ludzi. We współpracy 
z innymi był bardzo koleżeński, pełen energii i optymizmu.

od lat młodzieńczych pisał wiersze, a jego twórczość rozwinęła się 
po zakończeniu pracy zawodowej. Znaczną część swoich utworów po-
święcił Skawinie. Wiersze dla przyjaciół i znajomych pisał często „na 
gorąco”, na różnych kartkach, a nawet na serwetkach podczas spotkań 
towarzyskich.

Za swoją działalność zawodową i społeczną został wyróżniony kil-
koma odznaczeniami, wśród nich złotą odznaką „Za zasługi dla ziemi 
krakowskiej” i Krzyżem Kawalerskim odrodzenia Polski.

Zmarł 3 stycznia 1990 r. 

ZBIGnIeW raCZyńSKI urodził się 12 sierpnia 1922 r. 
w Kurowie (obecnie osiedle w Bochni). Był synem Jana i Bogumiły,  
z d. nakielnej.
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Przed wojną rodzina często zmieniała miej-
sce zamieszkania. mieszkali m.in. w Wiśni-
czu, Jaśle i Brzesku. Do roku 1939 Zbigniew 
ukończył cztery klasy gimnazjum. naukę kon-
tynuował w czasie wojny i po jej zakończeniu.

Był żołnierzem aK, pseud. nałęcz. Służył 
w oddziale partyzanckim działającym w rejo-
nie Limanowej i Bochni. Brał udział w ak-
cjach zbrojnych, m.in. w akcji „Burza”. Po la-
tach został członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy armii Krajowej i sekretarzem Komisji rewizyjnej Związku 
Żołnierzy armii Krajowej w Skawinie. Był współautorem wielu opra- 
cowań, m.in. na temat ruchu oporu oraz krajoznawstwa ziemi ska-
wińskiej.

Po wojnie w 1946 r. zdał maturę w liceum ogólnokształcącym 
w Brzesku. następnie studiował na Wydziale Prawa uniwersytetu Ja-
giellońskiego i uzyskał absolutorium. Jeszcze w trakcie studiów pod-
jął pracę w Krakowskiej Hucie Szkła przy ul. Lipowej na stanowisku 
kierownika Działu Zaopatrzenia. W tym czasie poznał swoją przyszłą 
żonę Zofię. Ślub odbył się 15 sierpnia 1954 r. małżonkowie zamiesz-
kali w Skawinie. Zbigniew nadal pracował w Krakowie, a w 1962 r. 
został kierownikiem Huty Szkła Skawina. na tym stanowisku praco-
wał do emerytury.

Był radnym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej w Skawinie — 
łącznie kilkanaście lat.

Choć nie był rodowitym skawinianinem, spędził w Skawinie ponad 
połowę swojego życia, czyniąc wszystko, co było możliwe w tamtych 
czasach, dla dobra miasta i ludzi w nim żyjących.

Zbigniew raczyński należy do członków założycieli tPS. Z dużym 
zaangażowaniem pełnił funkcję sekretarza Zarządu przez dwie kaden-
cje. aktywnie uczestniczył w gromadzeniu zbiorów i pamiątek z dzie-
jów Skawiny; poświęcił temu wiele czasu. atmosfera w pracy — mimo 
trudności lokalowych (tPS przydzielono bardzo małe pomieszcze-
nie) — była bardzo dobra, co w dużej mierze było zasługą pana Zbi-
gniewa oraz Jerzego raczyńskiego — Przewodniczącego Zarządu.

od 1984 r. Zbigniew raczyński wspólnie z eugeniuszem Krzemie-
niem redagował gazetkę wywieszaną dwa razy w miesiącu w gablocie 
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na rynku skawińskim. Gazetka prezentowała historię i zabytki Skawi-
ny, zakłady pracy oraz informowała o działalności tPS.

Dzięki panu Zbigniewowi w styczniu 1984 r. powstał „Biuletyn” tPS, 
którego został redaktorem. napisał wiele artykułów. najbardziej znany 
jest cykl „Skawina z ratuszowych okien”. ostatni 24 numer „Informa-
tora” pod jego redakcją, zawierający m.in. artykuł poświęcony pamięci 
Jerzego raczyńskiego, ukazał się w marcu 1990 r. Pan Zbigniew po-
średniczył między tPS i władzami miasta. 

Prywatnie pasjonował się historią i turystyką, w szczególności tury-
styką górską. Pasje te starał się przekazywać innym, zwłaszcza młodzie-
ży. Był członkiem skawińskiego oddziału PttK, uczestniczył w impre-
zach turystycznych, w tym w słynnych zlotach w tyńcu. Pomny czę-
sto powtarzanej przez niego maksymy Jana Zamoyskiego „takie będą 
rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, był orędownikiem roz-
woju harcerstwa w Skawinie. miał tu na uwadze szczytne cele wycho-
wawcze, organizacyjne i utrzymanie sprawności fizycznej młodych lu-
dzi promowane przez tę organizację.

Był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej i dużych zdolno-
ściach organizacyjnych. Był pracowity, solidny, w pełni zaangażowany 
w działalność na rzecz małej ojczyzny oraz życzliwy dla ludzi. tak 
zapamiętali Zbigniewa raczyńskiego ci, którzy z nim współpracowali. 

Zmarł nagle 3 października 1997 r. Został pochowany w grobow-
cu rodzinnym na cmentarzu Batowickim w Krakowie.

WaCŁaW SKoKoń urodził się 11 listopada 1931 r. w Krakowie. 
Z wykształcenia inżynier metalurg, absolwent akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie. Przez całe życie zawodowe związany z Kra-
kowskimi Zakładami elektronicznymi „unitra telpod”. W 1965 r. 
wraz z rodziną zamieszkał w Skawinie, gdzie od samego początku 
zaangażował się w działalność na rzecz lokalnej społeczności. Przez 
50 lat działał w skawińskim Kole PttK. Wykazał się dużą aktywno-
ścią jako członek Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa miast, 
„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Skawinie oraz 
Spółdzielni mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawi-
nie, w której pracował na część etatu przez dziewięć lat, będąc już 
na emeryturze. W latach 1994–1998 był członkiem Komisji ekolo-
gicznej rady miejskiej w Skawinie.
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od 1945 r. był harcerzem XI Drużyny Har-
cerskiej im. Zawiszy Czarnego w Borku fa-
łęckim. W latach 1949–1954 kontynuował 
konspiracyjną działalność harcerską w Lidze 
morskiej. W 1956 r. włączył się w odbudowę 
„Borkowskiej Jedenastki”.

Był bardzo aktywnym członkiem i przy-
bocznym Kręgu Seniorów Harcerstwa Bor-
kowskiego „Stara Brać”, działał także w Kole 
Przyjaciół Harcerstwa „Braterski Węzeł” 
w Skawinie. Do tPS wstąpił w 1981 r. W latach 1993–1999 był ak-
tywnym członkiem Zarządu, a w czasie kadencji 1999–2002 pełnił 
funkcję zastępcy Przewodniczącego. W kolejnej kadencji był skarb-
nikiem tPS, a w latach 2005–2009 członkiem Komisji rewizyjnej.

Był emocjonalnie zaangażowany w działalność społeczną. uczestni-
czył we wszystkich ważnych dla tPS wydarzeniach. Często reprezen-
tował nasze towarzystwo w czasie różnych uroczystości i szkolnych 
konkursów. Przybliżał młodym pokoleniom skawinian historię miasta, 
dbał o zachowanie tradycji i przetrwanie pamięci o przeszłości. Przez 
kilka lat był komandorem zlotów turystycznych w tyńcu, organizowa-
nych wspólnie przez tPS i PttK. Wiele czasu poświęcił na inwenta-
ryzację i opis naszych zbiorów. oprowadzał grupy zwiedzających po 
wystawie pt. „Historyczne dzieje Skawiny”, zorganizowanej w siedzi-
bie tPS przy ul. mickiewicza 26.

Był bardzo towarzyski, otwarty, życzliwy, służył radą i dzielił się 
swoim bogatym doświadczeniem. Był uczciwym, szlachetnym i pra-
cowitym człowiekiem, czym zyskiwał sobie szacunek i sympatię ludzi.

Choroba ograniczyła jego aktywność w dwóch ostatnich latach życia.
Zmarł 27 czerwca 2010 r.

W 35-letniej historii towarzystwa Przyjaciół Skawiny szczególne miej-
sce zajmują bracia Jerzy i Wiesław Stecowie, ludzie prawi, całym ser-
cem oddani naszemu miastu. W Skawinie się urodzili, w niej dorasta-
li, a później mieszkali. Przez wiele lat wytrwale i bez rozgłosu współ-
tworzyli dorobek tPS. Ich rodzice — maria i michał — mieli czte-
rech synów i dwie córki. najpierw mieszkali w budynku mieszkalnym 
PKP, a później w kamienicy przy ul. Zamkowej.
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JerZy SteC urodził się w 1918 r. Przed woj-
ną zdał maturę i rozpoczął studia matematycz-
ne na uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch 
II wojny światowej i decyzje władz okupacyj-
nych o zamknięciu m.in. szkół wyższych prze-
rwały studia Jerzego po trzecim roku. W takiej 
sytuacji podjęcie przez niego pracy okazało się 
koniecznością; po pierwsze dla chleba, a po 
drugie dla zwykłego bezpieczeństwa. trze-
cia rzesza potrzebowała rąk do pracy. nasi-
lały się łapanki uliczne, a lokalne arbeitsamty kierowały młodych Po-
laków do prac przymusowych w niemczech. Zaświadczenie, że jest się 
zatrudnionym w solidnej firmie, ważnej dla funkcjonowania niemiec-
kiej gospodarki, chroniło przed taką wywózką. Poza pracą Jerzy Stec 
prowadził też nielegalną i niebezpieczną działalność — uczył przed-
miotów ścisłych na tajnych kompletach. Jeszcze w 1945 r. Jerzy Stec 
ukończył studia wyższe. 

W czasie okupacji rozpoczął pracę w szamotowni i przepracował 
w niej całe zawodowe życie. Przeszedł wszystkie szczeble kariery — od 
gońca po dyrektora ds. ekonomicznych.

Poza tajnym nauczaniem Jerzy Stec miał jeszcze jeden epizod peda-
gogiczny. W latach 1945–1947 był nauczycielem matematyki w Pry-
watnym Gimnazjum Koedukacyjnym w Skawinie.

Jerzy Stec był członkiem towarzystwa Przyjaciół Skawiny od same-
go początku. na pierwszym spotkaniu założycielskim 1 czerwca 1981 r. 
został wybrany do Zarządu i pełnił funkcję sekretarza. W kolejnych 
kadencjach był członkiem Zarządu i Komisji rewizyjnej.

Jego ręką pisane są pierwsze protokoły, sporządzał też różne doku-
menty, kartoteki, przygotowywał legitymacje członkowskie. Dzięki po-
mocy Jerzego stopniowo udało się pokonać wiele trudności i proble-
mów, z jakimi borykało się nasze towarzystwo. 

Jerzy Stec zmarł w 1998 r. 

WIeSŁaW SteC urodził się w 1924 r. od piątego roku życia opieko-
wała się nim tylko matka, ojciec zmarł. We wrześniu 1939 r. miał roz-
począć trzecią klasę Państwowego Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. 
Wojna pokrzyżowała jednak plany. Po zakończeniu II wojny światowej 
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w maju 1945 r. Wiesław zdał egzaminy koń-
cowe w gimnazjum. Swoje wykształcenie pod-
niósł dopiero w 1962 r., kiedy ukończył kore-
spondencyjne liceum i zdał maturę. 

Z kolejnictwem Wiesław Stec związany 
był praktycznie przez całe życie. Wychowy-
wał się w budynku mieszkalnym przy stacji 
kolejowej, a gdy się ożenił, zamieszkał z żoną 
w jej domu rodzinnym, mieszczącym się tak-
że przy torach kolejowych. W 1942 r. w wie-
ku 18 lat rozpoczął pracę na stacji kolejowej w Skawinie, a potem aż 
do emerytury zmieniał stanowiska i placówki kolejowe. Był dyżur-
nym ruchu w Skawinie, oświęcimiu, Krakowie Płaszowie, a później 
pracował w Dyrekcji PKP w Krakowie.

W ostatnich latach życia, po przejściu na emeryturę Wiesław Stec 
włączył się w działalność tPS. Szybko stał się sercem towarzystwa. 
Cichutko, bez rozgłosu pracował dla nas. Przez kilka lat prowadził se-
kretariat.

najcenniejsza wartość, jaką Wiesław Stec wniósł do naszej dzia-
łalności, to umiłowanie świata i ludzi. W każdym doszukiwał się za-
let, dla każdego miał życzliwe słowo, przyjazny uśmiech i miły gest.

Zmarł w roku 2000.

WŁaDySŁaW SZKLarSKI urodził się 4 maja 1924 r. w Skawinie. 
Wcześnie stracił rodziców, wychowywała go babcia. ukończył szkołę 
podstawową, ale o dalszej nauce ze względów materialnych nie mo-
gło być mowy. Gdy wybuchła II wojna światowa i wojska niemieckie 
zbliżyły się do Skawiny, poszedł wraz z innymi 
„na ucieczkę” na wschód. od rodzinnej Ska-
winy oddzieliła go granica wyznaczona przez 
okupantów. Dopiero po dłuższej nieobecności 
wrócił do domu. niewiele czasu minęło, gdy 
spadł na niego kolejny cios — został przy-
musowo wywieziony na roboty w głąb nie-
miec. młody Szklarski miał głęboko zakorze-
nione poczucie krzywdy i buntował się prze-
ciwko swemu losowi. Zdecydował się na bar-
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dzo ryzykowną ucieczkę przez trzy granice. Znowu był w Skawinie, 
niestety na krótko. Jako zbiega niemcy aresztowali go i osadzili w obo-
zie pracy w Płaszowie. obóz ten był miejscem strasznym. Choć Szklar-
ski odznaczał się wielkim hartem ducha, fizycznie był słaby. Z powodu 
niedożywienia i wyczerpania pracą ponad siły uległ wypadkowi, któ-
rego rezultatem było trwałe kalectwo. to jednak dało mu szansę na 
zwolnienie z obozu. W czasie, gdy wracał do zdrowia, dużo rysował 
i malował. Zupełnie przypadkowo zetknął się z przebywającym wów-
czas w Skawinie znanym pisarzem arturem marią Swinarskim. to on 
pierwszy zauważył u chłopca prawdziwy talent do dostrzegania pięk-
na wokół siebie. młody człowiek nie tylko sam to piękno widział, ale 
umiał je także pokazać innym. 

We wspomnieniach wielu dorosłych skawinian Władysław Szklarski 
żyje przede wszystkim jako twórca teatru lalkowego, który prowadził 
ponad 30 lat. Wszystko w nim było dziełem pana Władzia i jego żony 
Gieni. Innym dziełem Władysława Szklarskiego jest skawińska szop-
ka — w górnej jej części widzimy tradycyjną stajenkę i Świętą rodzinę, 
a na dole jest scena kukiełkowa, na której odbywają się lalkowe jasełka.

Władysław Szklarski miał też swój udział w popularyzacji muzyki 
ludowej i rozrywkowej. Kiedy przy miejsko-Gminnym ośrodku Kul-
tury w Skawinie powstała pierwsza kapela „Krzoki”, nasz artysta grał 
w niej na skrzypcach. 

Wcześniej jako kierownik klubu „Hutnik” na Gubałówce zabiegał 
o to, by prowadzony przez niego ośrodek przyciągał młodzież i do-
rosłych.

Władysław Szklarski był artystą i równocześnie popularyzatorem 
sztuki. nie mogło go więc zabraknąć w naszym towarzystwie. W latach 
1981–1987 był członkiem Zarządu, a następnie w latach 1987–1996 
członkiem Komisji rewizyjnej.

Władysław Szklarski zmarł 8 marca 2001 r. Spoczywa na cmenta-
rzu parafialnym w Skawinie.
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moja Droga Do TpS

W tym jubileuszowym wydaniu „Informatora” zamiast „naszych spraw” 
członkowie Zarządu podzielili się z czytelnikami wspomnieniami  
i opowieściami o swojej drodze do… tPS.

Stanisław Grodecki — Przewodniczący Zarządu 

Zanim opiszę moją drogę do tPS, należałoby chyba opisać moją drogę 
do Skawiny. urodziłem się w Krakowie, a mój kontakt ze Skawiną roz-
począł się już w 1976 r. Ze Skawiny pochodzi moja żona. Z racji swo-
jego zawodu — oficera Wojska Polskiego — często zmieniałem miejsca 
zamieszkania; przez kilka lat była to Warszawa, ponad 20 lat miesz-
kałem w opolu, a potem na kilka lat wróciłem do Krakowa. W tym 
okresie moje kontakty ze Skawiną były częste, ale krótkie. ogranicza-
ły się do weekendowych pobytów, krótkich urlopów. Był to czas po-
święcony rodzinie, nie interesowałem się wówczas historią Skawiny.

W roku 2007 osiedliśmy z żoną na stałe w Skawinie. Po przejściu 
na emeryturę w 2009 r., zgodnie z moimi zainteresowaniami, chcia-
łem poznać historię miejsca, w którym zamieszkałem, czyli Skawiny, 
a szczególnie Samborka.

W internecie znalazłem informację, że w Skawinie działa towarzy-
stwo Przyjaciół Skawiny. na początku 2010 r. udałem się pod podany 
adres i trafiłem na dyrektora muzeum regionalnego. niestety nie znał 
on adresu siedziby tPS w tamtym okresie. rozpocząłem więc poszu-
kiwania. W końcu, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, otrzy-
małem adres od Zosi Płonki. Pracowała ona w zakładzie, którego dy-
rektorem przez pewien czas był mój znajomy. Pierwszą osobą, z któ-
rą miałem kontakt w tPS, był mariusz tarnopolski. Wypożyczyłem 
wtedy opracowanie dotyczące historii Samborka. Po zapoznaniu się 
z książką oddałem ją, ale w towarzystwie zostałem chyba już na stałe. 

W marcu 2012 r. zostałem członkiem Zarządu. Pół roku później ob-
jąłem funkcję Przewodniczącego, co automatycznie wiązało się z kie-
rowaniem towarzystwem i kreowaniem jego wizerunku w środowi-
sku skawińskim.

Za swój największy sukces uznaję doprowadzenie do wydania Mono-
grafii Skawiny. 650 lat tradycji w roku 2014 oraz jej reedycji w 2016 r. 
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Jest to praca zbiorowa, która bez zaangażowania tPS nie powstała-
by nigdy. 

Satysfakcję sprawia mi również kierowanie pracami Zespołu re-
dakcyjnego naszego „Informatora”. 

Pozostałe moje działania niech ocenią członkowie towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny.

anna Kudela — zastępca Przewodniczącego 

to będzie bardzo krótka wypowiedź. W Skawinie się urodziłam, tu się 
wychowałam i tu spędziłam całe swoje życie. Jako mała dziewczynka 
nie zastanawiałam się nad tym, czy kocham Skawinę. miałam 12 lat, 
kiedy zaczęłam szkołę średnią w Krakowie i w okresie późnej jesieni 
oraz zimy zamieszkałam u rodziny przy ul. Paulińskiej. Chociaż wa-
runki bytowe były tam bardzo dobre, dużo lepsze niż w domu, roz-
paczliwie tęskniłam za Skawiną. nocami płakałam do poduszki. Kiedyś 
z zeszytu wypadła mi kartka. nabazgrałam na niej: „Jak przyjdzie mi 
siedzieć w Krakowie, chyba utopię się w Wiśle”. Łatwo sobie wyobra-
zić, jaką przykrość sprawiło to wyznanie mojej cioci i babuni. W star-
szych klasach dojeżdżałam do szkoły pociągiem. Kiedy się dowiedzia-
łam o powstaniu tPS, tego samego dnia po pracy poszłam do urzędu 
miasta (mieścił się tam wtedy komitet organizacyjny tPS) i po pro-
stu zapisałam się. I nigdy, nawet przez sekundę, tego nie żałowałam. 

ewa tarnopolska — zastępca Przewodniczącego

Członkiem tPS jestem od 2 września 1987 r. Zaczęło się banalnie. 
W tym okresie byłam dyrektorem przedszkola. Podczas jednej z narad 
służbowych, organizowanych przez Inspektora oświaty, padło stwier-
dzenie, że mile widziana jest działalność pracowników oświaty w or-
ganizacjach społecznych. Ponieważ moim sąsiadem na osiedlu był 
Stanisław Chmielek, wówczas Przewodniczący Zarządu tPS, czę-
sto rozmawialiśmy o towarzystwie. naturalnym zatem wydaje się, że 
wstąpiłam właśnie do tPS. moja aktywność w stowarzyszeniu zaczę-
ła się dopiero 12 lat później. na Walnym Zgromadzeniu tPS w maju 
1999 r., rekomendowana przez Stanisława Chmielka, zostałam wybra-
na do Zarządu, w którym aktywnie działam do dziś. 
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Zofia Płonka — skarbnik 

Członkiem tPS jestem od 1 marca 1989 r. Zarekomendował mnie ów-
czesny Przewodniczący Zarządu Jerzy raczyński. uważał on, że moje 
cechy osobowe predysponują mnie do pracy społecznej, a zwłaszcza do 
wykonywania prac związanych z finansami. Jestem mu za to wdzięcz-
na, bo nigdy nie poznałabym tylu wspaniałych ludzi.

Czesława Kopeć — sekretarz Zarządu

Przez większość życia zawodowego byłam związana ze „Społem” Po-
wszechną Spółdzielnią Spożywców w Skawinie. W swoim środowisku 
zawodowym poznałam wielu wspaniałych ludzi, mocno zaangażowa-
nych w działalność na rzecz towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Współ-
pracowałam m.in. z Janem Gajniakiem, dyrektorem Skawińskich Za-
kładów Koncentratów Spożywczych. Pracowałam społecznie z Jerzym 
raczyńskim w „Komitecie Sklepowym” Sklepu Spożywczego nr 8 przy 
ul. Słowackiego. Poznałam także mariana Pajączkowskiego, pełniącego 
funkcję Przewodniczącego rady nadzorczej „Społem” PSS w Skawinie 
i zastępcy Przewodniczącego Zarządu, który w 1987 r. zarekomendo-
wał mnie do tPS. to właśnie te osoby zaszczepiły we mnie pasję do 
pracy na rzecz towarzystwa oraz zamiłowanie do Skawiny, która jest 
i zawsze będzie ważnym miejscem w moim życiu.

Krystyna Galacińska — członek Zarządu

Wydawałoby się, że do towarzystwa Przyjaciół Skawiny może prowa-
dzić tylko jedna droga, ale w moim przypadku było trochę inaczej. Do 
towarzystwa wstąpiłam w styczniu 1985 r. W roku 1996 ze względów 
osobistych zrezygnowałam z członkostwa w tPS. minęło kilkanaście 
lat, los ponownie skierował mnie na ul. Żwirki i Wigury, gdzie mie-
ści się siedziba towarzystwa. 

W 2010 r. przy tPS powstało Koło robótek ręcznych „razem-
kowo”. Zostałam aktywną uczestniczką zajęć prowadzonych w „ra-
zemkowie”, a jednocześnie członkiem tPS po raz drugi. W Kole 
robótek ręcznych mam możliwość realizować swoje pasje, a jednocześ- 
nie rozwijam się intelektualnie i doskonalę umiejętności manualne. 



— 95 —

mogę służyć pomocą, radą, wymieniać się doświadczeniem oraz po-
głębiać moje zainteresowania.

Lubię wyzwania, jestem otwarta na nowe propozycje, chętnie po-
znaję różne techniki haftu, szydełkuję i robię na drutach. W ostatnim 
czasie wspólnie z koleżankami z „razemkowa” zainicjowałyśmy „Klini-
kę lalek”. Zniszczonym i zapomnianym lalkom chcemy dać drugie ży-
cie. odświeżone, odczyszczone i na nowo ubrane lalki zostaną przeka-
zane dzieciom w hospicjach i szpitalach. W ramach realizacji różnych 
projektów tPS wykonałam rekonstrukcję stroju skawińskiego (skawi-
nianki i skawiniaka) z pierwszej połowy XIX w. W stroje te ubrane są 
lalki. W innym projekcie dokonałam rekonstrukcji męskich i żeńskich 
mundurów towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które też prezento-
wane są na lalkach. Wykonane przeze mnie modele trafiły do skawiń-
skich instytucji kulturalnych, stowarzyszeń, szkół i bibliotek.

Jestem rodowitą skawinianką i propagatorką skawińskich tradycji, 
toteż członkostwo w tPS daje mi satysfakcję i nadzieję, że moja pra-
ca być może zapisze się w dziejach kultury Skawiny i nie odejdzie 
w niepamięć.

Zofia Kapera — członek Zarządu

W roku 2010 przeczytałam na stronie internetowej skawińskiego mu-
zeum ogłoszenie o spotkaniu miłośników robótek ręcznych. Z zainte-
resowaniem udałam się pod wskazany adres, gdzie mieściła się siedzi-
ba towarzystwa Przyjaciół Skawiny i Koła robótek ręcznych „ra-
zemkowo”. W ten sposób otrzymałam pakiet 2 w 1, czyli stałam się 
członkinią „razemkowa” i tPS.

muszę przyznać, że o ile robótki ręczne nie były mi całkiem obce, 
o tyle zupełnie obce były dla mnie zebrania oraz tematy poruszane 
w towarzystwie. Większość osób należących do jego grona znałam 
jedynie z „Informatora”, po który sięgałam, poszukując interesujących 
mnie tematów. od 2013 r. jestem członkiem Zarządu towarzystwa. 

Chociaż moja droga do tPS była zupełnie przypadkowa, poznałam 
na niej wielu niezwykłych ludzi, których podziwiam za wiedzę, zaan-
gażowanie, pracę i wielkie serce, jakie wkładają w pielęgnowanie hi-
storii, podtrzymywanie tradycji i obyczajów oraz ochronę dziedzictwa 
kulturowego naszego miasta. 
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elżbieta Panek — członek Zarządu

Pierwszy mój kontakt z tPS miał miejsce w 2003 r. W tym okresie 
starałam się zapoznać z historią Korabnik, gdzie wówczas zamieszka-
łam, ale też z historią Skawiny i okolic.

W niewielkiej siedzibie tPS przy ul. mickiewicza 26 zobaczyłam, 
oprowadzana przez sympatycznych członków tegoż towarzystwa, eks-
pozycję zbiorów, która potem wielokrotnie przyciągała mnie do tego 
magicznego miejsca. Klimat, jaki tworzyli ludzie pragnący ocalić od 
zapomnienia przeszłość tego zakątka Polski, połączony z pieczołowi-
cie zbieranymi pamiątkami nie mógł pozostawić mnie obojętną. Za-
pisałam się wówczas do tPS. Dziękuję tym, którzy swoją przychylno-
ścią przyczynili się do tego: pani annie Kudeli, pani ewie tarnopol-
skiej, pani Kazimierze Skałubie, panu Stanisławowi Cinalowi oraz śp. 
panu Wacławowi Skokoniowi. 

W sierpniu 2011 r. zostałam członkiem Zarządu tPS i, z krótką 
przerwą, działam w nim do dziś. 


