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Stanisław Grodecki

Odznaka  
„zaSłużOny dla kultury pOlSkiej” 
dla tOwarzyStwa przyjaciół Skawiny 

odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” jest przy-
znawana osobom i instytucjom wyróżniającym się w tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury. Podstawą prawną jest ustawa  
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej. obecne zasady jej nadawania określa rozporzą-
dzenie ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 5 stycz-
nia 2012 r. odznaka ma kształt stylizowanej i złoconej rozety w ko-
lorze ciemnoczerwonym. W środku, na okrągłej, biało emaliowanej 
tarczy, umieszczony jest monogram rP, zaś w jej otoku, na srebrzy-
stym tle, widnieje napis: ZaSŁuŻonY DLa KuLturY PoLSKIeJ. 
rozeta jest zawieszona na prostokątnej, pionowej klamrze o wymia-
rach 10 × 41 mm. W górnej części klamry umieszczony jest orzeł,  
w dolnej zaś pod orłem, umieszczone są pionowe paski: biały i czer-
wony o jednakowej szerokości. 

Wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik wręcza odznakę tPS
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Decyzją ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 
7  listopada 2016 r., na wniosek małopolskiego Związku regional-
nych towarzystw Kultury, odznaka została przyznana towarzystwu 
Przyjaciół Skawiny. to wyróżnienie jest wyrazem docenienia 35-let-
niej działalności tPS w zakresie propagowania lokalnej kultury i hi-
storii miasta, oraz jego roli w kultywowaniu historii naszej małej oj-
czyzny i promowaniu jej poza granicami Skawiny. 

W imieniu ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego nagro-
dę przewodniczącemu Zarządu tPS — Stanisławowi Grodeckie-
mu — wręczył wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik. nadanie tego 
wyróżnienia tPS jest ważnym wydarzeniem w dziejach miasta i Gmi-
ny Skawina. 

uroczystość wręczenia odznaki honorowej odbyła się 29 grudnia 
2016 r. w skawińskim „Sokole”. okazją do spotkania w tak podniosłej 
atmosferze były obchody jubileuszu 35-lecia działalności tPS połączo-
ne z tradycyjnym już spotkaniem świąteczno-noworocznym.

Zebrani goście, członkowie i sympatycy tPS z trudem zmieścili się 
w sali teatralnej Pałacyku „Sokół”. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, członek Zarządu Powiatu Kra-
kowskiego arkadiusz Wrzoszczyk oraz oczywiście gospodarze gminy 

okolicznościową paterę dla towarzystwa Przyjaciół Skawiny przekazuje Burmistrz 
miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa
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Skawina: burmistrz Paweł Kolasa, zastępca burmistrza norbert rze-
pisko i przewodniczący rady miejskiej w Skawinie Witold Grabiec. 
odczytany został także list gratulacyjny przesłany przez marszałka wo-
jewództwa małopolskiego Jacka Krupę. 

Ponadto obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich skawiń-
skich placówek oświatowych i instytucji kulturalnych działających 
w naszej gminie i współpracujących z tPS. Wśród nich znaleźli się 
m.in.: Grażyna Wójcik — dyrektor Specjalnego ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Skawinie, Hanna Szczerbak — dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Skawinie, magdalena Kuczara reprezentant 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie, renata Gubała — reprezen-
tant Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie, Jadwiga Pierzchała — dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Pozowicach, anna Kawaler — dyrektor 
Zespołu Placówek oświatowych w Krzęcinie, Janusz Bysina i Joan-
na Kurpiel — reprezentanci Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, 
małgorzata Skop — reprezentant muzeum regionalnego w Skawi-
nie, michał Grzeszczuk — dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Skawinie, Krystyna Droździewicz — dyrektor Biblioteki Pedago-
gicznej w Skawinie i jednocześnie prezes Skawińskiego Stowarzysze-
nia Partnerstwa miast. 

Jubileuszowe wydanie „Informatora towarzystwa Przyjaciół Skawiny” wzbudzało duże 
zainteresowanie wśród czytelników
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nie zabrakło oczywiście przed-
stawicieli organizacji i stowarzy-
szeń działających w naszej gmi-
nie, a na co dzień współpracu-
jących z nami. Stowarzyszenie 
„nasz radziszów” reprezento-
wała małgorzata niechaj, Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Krzęcińskiej — Halina Jaskier-
na, Środowiskowy Dom Samo-
pomocy  — Stanisława Szczepa-
niak, Stowarzyszenie Klub Senio-
ra „Seniorek”  — marian Czap-
kiewicz, a strażaków z oSP Ska-
wina II-Korabniki reprezentował 
Łukasz martyna. 

Liczną grupę stanowili także przedstawiciele stowarzyszeń i instytu-
cji kulturalnych spoza Skawiny. Gościliśmy m.in.: eugeniusza Skocz-
nia — członka ogólnopolskiego Związku regionalnych Stowarzy-
szeń Kultury, Barbarę miszczyk — prezes małopolskiego Związku 
regionalnych towarzystw Kultury, delegację Klubu Przyjaciół Wie-

anna Kudela, Zdzisław Liskiewicz i  Kazi-
miera Skałuba otrzymali od Zarządu tPS 
okolicznościowe listy gratulacyjne i drobne 
upominki

fragment przedstawienia przygotowanego w ramach projektu „Z pasją do życia”
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liczki w osobach Grażyny Kowal i anny Kisiel, marię filę — prezes 
towarzystwa miłośników Ziemi Zatorskiej, Krystynę Dudę — prezes 
towarzystwa Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej, Zygmunta Krausego 
i edwarda Wyrobę z Prywatnego muzeum Polsko-amerykańskiego 
w Wadowicach, delegację ze Stowarzyszenia Kulturalnego Klub Se-
niora „Sami Lecz nie Samotni” z Bochni w osobach Stanisławy So-
beckiej-Sojki i Zbigniewa Sojki. Po raz pierwszy tPS zaszczyciła swo-
ją obecnością aleksandra Hummel — córka jednego z założycieli to-
warzystwa — Józefa nowaka. nie zabrakło oczywiście także sympa-
tyków i członków naszego stowarzyszenia.

W pierwszej części spotkania przewodniczący Zarządu tPS — Sta-
nisław Grodecki — prowadzący tę uroczystość, przypomniał zebranym 
najważniejsze daty i wydarzenia w historii tPS. Część wystąpienia do-
tyczyła bieżących działań towarzystwa. 

miłym akcentem spotkania było uhonorowanie przez Za-
rząd tPS najbardziej zasłużonych członków towarzystwa, będą-
cych z nami nieprzerwanie od 1981 r. anna Kudela jest jedyną oso-
bą, która od 35 lat zasiada w Zarządzie. Z kolei Zdzisław Liskie-
wicz działał we władzach towarzystwa przez 32 lata, a Kazimie-
ra Skałuba przez 27. Z tej okazji otrzymali oni listy gratulacyjne 
oraz okolicznościowe upominki nawiązujące do naszego jubileuszu. 
W drugiej części spotkania zebrani goście mogli obejrzeć widowisko  

Był też czas na kolędowanie...
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pt. „Póki my żyjemy”, przygotowane przez członków tPS w ramach reali-
zowanego projektu „Z pasją do życia”. Zakończenie tego widowiska 
przeniosło wszystkich zebranych w atmosferę świąteczno-noworocz-
ną, przepełnioną życzeniami i wspólnym śpiewaniem kolęd.

Po trwającej ponad dwie godziny części oficjalnej nadszedł czas na 
wspaniały tort jubileuszowy — prezent od pracowni cukierniczej an-
drzeja i ryszarda Zająców, oraz inne smakołyki.

napoje na tę uroczystość otrzymaliśmy bezpłatnie od Krzysztofa 
Droździewicza z Hurtowni Wód i napojów Jomar.

W imieniu swoim i członków tPS chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim naszym sponsorom.

Foto: J . Niechaj, M . Tarnopolski

15-kilogramowy tort jubileuszowy był darem od cukierni „Zając”
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Stanisław Grodecki

z hiStOrii SkawińSkiej „SzamOtki”

10 stycznia 1911 r. ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Przeglądu 
Ceramicznego”1 — dwutygodnika poświęconego sprawom technicznym 
i ekonomicznym wszystkich gałęzi tego przemysłu. Siedziba pisma mie-
ściła się w Podgórzu przy ul. floryana 5, a jego redaktorem naczelnym 
był Karol rolle. (Podgórze było w tym czasie samodzielnym miastem, 
dopiero w 1915 r. stało się częścią Krakowa). Sam fakt ukazania się tego 
numeru branżowego czasopisma nie wzbudziłby mojego zainteresowa-
nia, gdyby nie jeden z artykułów w nim zamieszczonych. Karol rolle 
opisuje bowiem wybrany etap budowy jednego ze sztandarowych za-
kładów przemysłowych w Skawinie, zwanego przez skawinian potocz- 
nie szamotką (choć w różnych okresach zakład ten był różnie nazy-
wany). 

W celu podniesienia wartości historycznej artykułu, będącego w ca-
łości reprintem tekstu Karola rollego z 1911 r., zachowana została ory-
ginalna pisownia i interpunkcja. oryginalne są także fotografie pocho-
dzące z „Przeglądu Ceramicznego”.

W tym miejscu chciałbym podziękować Piotrowi Brózdzie za udo-
stępnienie i możliwość wykorzystania archiwalnego periodyku z po-
czątku XX w. Zamieszczone w tekście reprodukcje historycznych wido-
kówek pochodzą ze zbiorów Krzysztofa Jastrzębskiego i Piotra Brózdy.

fabryka wyrobów kamionkowych i szamotowych w Skawinie. na wiosnę tego roku 
rozeszła się po kraju, dla ludzi miłujących rozwój jego, radosna nowina, że po-
wstało konsorcjum na miejscowych kapitałach oparte, dla budowy fabryki wyro-
bów ogniotrwałych. Dla piszącego te słowa było to tem lepszą nowiną że niejed-
nokrotnie w rozmowach ze zmarłym nieodżałowanej pamięci młodym inżynierem 
oskarem merzem wskazywał wyrób kamionkowych przedmiotów, rur i płytek, jako 
pole u nas jeszcze nie wyzyskane. na wiosnę r. 1909 zwrócili się do mnie pp. b.p. 
merz i dr. arnold ehrenpreis, podówczas profesor akademii handlowej w Krakowie, 
oświadczyli, że się zdecydowali założyć fabrykę rur kamionkowych i zażądali, bym 
im wskazał najodpowiedniejsze miejsce dla tej fabryki w pobliżu Krakowa. Po kilku 
wycieczkach w rozmaite miejsca wybór padł na Skawinę. rok cały zeszedł na studya 
i roboty organizacyjne przedwstępne, podczas nich, na wiosnę tego roku umarł je-

1 K. rolle, „Przegląd Ceramiczny” 1911, nr 1.



— 11 —

Szamotownia w Skawinie; widok z okresu budowy pieca mendheima

Szamotownia w czasie budowy; na wprost budynek administracyjny
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den z inicyatorów, b.b. o. merz, na jego miejsce wstępuje energiczny i przedsiębior-
czy przemysłowiec, p. Henryk fraenkiel, rzecz zaczyna przybierać coraz realniejsze 
kształty, mury się dźwigają i dziś stoimy w przededniu otwarcia pierwszej w Galicyi 
na poważną miarę zakrojonej fabryki szamotowej.
W mglisty dzień grudniowy wybrałem się, by oglądnąć będącą na ukończeniu fa-
brykę. mijam małą mieścinę, przejeżdżam koło browarów i stacji kolejowej, w dali 
na lewo widnieje całe miasteczko, to kompleks zabudowań fabryki cykorii franka, 
przez tor kolejowy dostaję się na drogę ku tyńcowi wiodącą, obok mam małą ce-
gielnię ręczną, dawniej Gminy Skawiny, i tuż naprzeciw dworca skawińskiego ogro-
dzonym czworoboku „pierwszą galicyjską fabrykę wyrobów kamionkowych i sza-
motowych”.
Już rzut oka z zewnątrz czyni nader dodatnie wrażenie. Wjazd pomiędzy gustow-
nym domkiem portiera a domem administracyjnym na obszerne podwórze, prze-
cięte torem kolejowym, na którym stoi szereg wagonów, naładowanych w tej chwili 
częściami składowymi maszyn. W głębi na prawo wozownie, stajnie, kuźnie, składy. 
Plac fabryczny przeznaczony na skład wyrobów, dziś na nim wre praca cieśli. ograni-
czony on jest rzędem drzewek od podwórza, wszędzie od pierwszej chwili znać kul-
turę twórców fabryki, dbałość o zewnętrzną estetyczną stronę. Dom administracyjny 
bardzo wygodnie założony. Pokoje przestronne i jasne, takież korytarze. na piętrze 
i części parteru mieszkania, resztę zajmują bardzo wygodne i pięknie urządzone biura; 
to nie klatki na urzędników, ale gustowne, na sposób angielski pracownie. 
Drzwi z kancelarii dyrektorów wiodą nas do laboratoriów. Dwa przestronne pokoje 
wyposażone we wszystko, czego wymaga od nauki nowa fabryka; tu współwłaści-

Szamotownia na dawnej widokówce (ze zbiorów P. Brózdy)
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ciel fabryki, dr ehrenpreis z dyrektorem technicznym, Szwedem Dahlem, tęgim fa-
chowcem, wykonał setki prób. oglądnąłem z zajęciem masę prób płytek, rur i ce-
gieł. Zdobyte wyniki zostaną wkrótce zastosowane do masowej produkcji. Dziś już 
widzę zadatek tego, że fabryka dawać będzie wyrób wyśmienity.
W tej chwili robotnicy wykończają główny budynek fabryczny. Brakuje jeszcze trze-
ciego piętra, parę tygodni brakuje, by gmach olbrzymi zarysował się w całej okaza-
łości. to, co brakuje jeszcze łatwo sobie uzmysłowić, i wyraźnie staje przed oczami 
na poważną skalę zakrojone przedsiębiorstwo.
Już pierwszy rzut oka okazuje dwie zasadnicze cechy nowobudującej się fabryki. 
Znakomitą celowość jej wszystkich urządzeń, doskonały rozkład i bardzo dobre wy-
konanie wszystkich robót. ta solidność roboty, nie żałowanie grosza, by osiągnąć 
rzecz dobrą nadaje powagę całemu przedsiębiorstwu. to nie amatorzy stanęli na 
czele jego i niezwykłej miary fabrykanci ale poważni przemysłowcy. 
ale przystąpić [muszę] do opisów.
Długi, olbrzymi budynek główny ciągnie się od północy ku południowi. W czę-
ści północnej mamy urządzenia maszynowe, w południowej suszarniane i pie-
cowe. obok od zachodu znajduje się odrębnie budynek kotłowy i maszynowy, gdzie 
się znajduje kocioł parowy o powierzchni ogrzewalnej 90 m2 i maszyna parowa 
o 220-sto h.P. oba te obiekty dostarczyła fabryka berneńska. 
urządzenia maszynowe są najrozmaitsze, zależnie od rodzaju wyrobu. I tak, do wy-
robu cegieł szamotowych służy ugniatacz na mokro, stąd przenośnikiem taśmowym 
glina idzie na podwójne mieszadło, między pary gładkich walców i na ceglarkę. Ce-
gła wędruje przenośnikiem pionowym na drugie piętro suszarni. 

Szamotownia na dawnej widokówce (ze zbiorów P. Brózdy)
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Szamotę przygotowuje się w sposób następujący: łamie się na łamaczu, przepusz-
cza się przez ugniatacz na sucho, przenośnikiem kubełkowym idzie na sita bębnowe 
i ruchome płaskie, umieszczone na I piętrze a ztąd do zbiornika (Silos).
rury prasuje się na prasie pionowej, umieszczonej na II piętrze, gdzie idą placki, 
wyrobione na ceglarce. rury suszą się na III piętrze suszarni; będą one polewane 
polewą ziemną.
trzeci artykuł, płytki posadzkowe wyrabiają innego rodzaju maszyny. na płytki jed-
nobarwne glinę zmielą rozdrabniacze (desyntegratory), a miał idzie na prasy hy-
drauliczne, które poddają go ciśnieniu raz na 50, drugi raz na 390 atmosfer. 
Inaczej się dzieje z płytkami barwnymi, deseniowymi. mają one podkład z gliny 
zwykłej zabarwionej tlenkiem metalu, czyli farbą. farbę tę z dodatkiem gliny miele 
się na mokro na młynkach, umieszczonych na I piętrze. Płyn idzie na prasy filtrowe, 
a placki w ten sposób otrzymane suszy się i miele na rozdrabniaczach. 
W ten sposób wyrobione przedmioty wypalane są w piecu komorowym kręgowym, 
systemu mentheima o osiemnastu komorach. Piec ten to szczyt akuratności roboty 
murarskiej, wykonany cały z cegieł szamotowych, opalony jest gazem. Gazowniki 
(generatory) znajdują się na północno-zachodnim końcu pieca. Składają się z dwóch 
pieców żelaznych; stąd gazy przechodzą przez komorę, gdzie się oczyszczają od po-
piołu, i syfonem przepuszczane są do dwóch kanałów, biegnących wzdłuż obu po-
dłużnych ścian pieca. Gazy wchodzą do pieca szybikami, umieszczonymi w czterech 
rogach komory, już w nich nastąpiło zmieszanie się z gorącymi gazami, sąsiedniej 
komory przechodzącymi, i zapalenie się gazów. Komory są o płomieniu zwrotnym, 
odpływy znajdują się w posadzce. Wzierniki, umieszczone po obu stronach drzwi, 
pozwalają na obserwacje pyrometryczne. 
Piec jest znakomicie ochroniony od wilgoci gruntowej gęstą siecią drenów. 
obok zabudowań fabrycznych znajduje się budyneczek z piecami próbnymi, sto-
larnie, warsztaty reperacyjne, magazyny, waga. Cały obszerny plac i wszystkie części 
budynku oświetlone są elektrycznością. 
Wreszcie przechodzę do surowców.
Zasadniczy surowiec znajduje się na miejscu. Kilkanaście morgów pokładu 4-ro me-
trowego doskonałej gliny, topiącej się ok. piątego stożka Segera. Inne surowce, szla-
chetniejsze glinki i dodatki do gliny, jak kwarce, skalenie, łupki sprowadza fabryka 
z rozmaitych stron kraju i z zagranicy. 
Produkcja fabryki wynosić ma ok. 100 wagonów rur kamionkowych, 2 miliony pły-
tek posadzkowych, milion cegieł szamotowych i pół miliona klinkierów. 
Budowa fabryki rozpoczęta w kwietniu jest na ukończeniu; kilkudziesięciu robotni-
ków zajętych jest ustawianiem maszyn pod nadzorem obu dyrektorów technicznych, 
dra ehrenpreisa i Dahla, kierunek handlowy spocznie w doświadczonych rękach  
p. H. frenkla, produkcja oparta na dobrym surowcu, na wschód cały kraj otwarty dla 
zbytu wytworów, wszystko to pozwala rokować jak najlepsze nadzieje nowej fabryce. 
Szerokie koła czytelników „Przegląd”; sądzę; jednoczą siłę w życzeniu najlepszego 
rozwoju nowej placówce krajowego przemysłu ceramicznego.
Po kilkogodzinnym zwiedzaniu fabryki wyjeżdżałam ze Skawiny z otuchą w sercu, 
że nowa ta placówka w dobrem jest ręku. 
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marcin Kania

śladami recepcji twórczOści  
henryka różyckiegO:  
kalwaria zebrzydOwSka

nie jest tajemnicą, że od przeszło dwóch lat zbieram informacje na 
temat życia i twórczości Henryka Jakuba różyckiego (1873–1938), pi-
sarza ze Skawiny. Poszukiwania wiodą mnie w różne miejsca, do róż-
nych publikacji i zbiorów archiwalnych, nade wszystko zaś — do lu-
dzi. Pamięć ludzka była, jest i będzie nieocenioną skarbnicą wiedzy 
o przeszłości, świadectwem żywotności tego, co minione, oraz ma-
terią formotwórczą dla tożsamości — jednostkowej oraz zbiorowej. 
I choć, jak pouczał Stanisław Jerzy Lec, „słaba pamięć pokoleń utrwala  
legendy”, to z kolei ta „mocna” wiedzie do poznania, zrozumienia 
i obiektywnej oceny czynników, które tworzą otaczającą nas rzeczy-
wistość.

Stanisława Chyczyńskiego (ur. 1959) poznałem w maju 2006 r., pod-
czas konkursu poetyckiego zorganizowanego przez dyrekcję muzeum 
regionalnego „Dom Grecki” w myślenicach. Ponownie spotkaliśmy 
się sześć lat później, podczas festiwalu Literatury niezależnej, który 
odbył się w dniach 2–3 czerwca 2012 r. w Centrum Sztuki Współ-
czesnej „Solvay”. We wrześniu tego samego roku uczestniczyłem tak-
że w promocji zbioru wierszy Stanisława pt. Byłem pomyłką, po czym 
nasz kontakt urwał się na prawie cztery lata. Gdy w połowie 2016 r. 
otrzymałem od Stanisława przesyłkę zawierającą numer jego autorskie-
go nieregularnika „nihil novi” (pisma ciekawego w treści i niezwy-
kłego w formie), w nim zaś fascynujące listy Zdzisława Beksińskiego 
(1929–2005), postanowiłem odwiedzić Calvarianusa w jego środowi-
sku naturalnym, czyli w Kalwarii Zebrzydowskiej. W zaciszu parte-
rowego domku, ocienionego rozłożystymi drzewami, mogłem przej-
rzeć kolekcję 220 listów, napisanych przez wybitnego malarza w la-
tach 1983–2005, oraz posłuchać interesujących opowieści o filozofii, 
literaturze, malarstwie oraz otaczającym nas świecie. 

Były to opowieści snute przez człowieka, który wie co mówi i o czym 
mówi. Stanisław Chyczyński jest bowiem artystą oraz krytykiem li-
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terackim, który z niebywałą determinacją dba o porządek swego war-
sztatu twórczego. Dzięki takiej postawie napisane przezeń teksty gosz-
czą na łamach „akantu”, „Latarni morskiej”, „nowej okolicy Poetów” 
oraz „twórczości”, czyli uznanych ogólnopolskich pism literackich. Sta-
nisław jest także człowiekiem głęboko przywiązanym do miejsca swo-
jego urodzenia i życia — Kalwarii Zebrzydowskiej. miastu temu po-
święcił znaczą część swej twórczości poetyckiej (Calvaria mon amour 
(2000), Sonety kalwaryjskie (2010)) i publicystycznej, a w krajobrazie, 
zawierającym piękno Beskidu makowskiego i Pogórza Wielickiego 
(kotlina rzeki Skawinki, bliskość Góry Żar i Lanckorońskiej Góry), 
odnajduje inspirację do dalszej aktywności pisarskiej. Szczególnie wy-
soko oceniam jego pracę krytycznoliteracką. Kiedy otwieram tom ese-
jów Życie poza nawiasem (Bydgoszcz 2010), mam świadomość, że ob-
cuję z dziełem napisanym rzetelnie przez wytrwałego i wytrawnego 
myśliciela (absolwenta filozofii uJ) oraz uważnego czytelnika i obser-
watora wydarzeń kulturalnych.

13 grudnia 2016 r. otrzymałem od Stanisława list, który niemal na-
tychmiast postanowiłem opublikować na łamach „Informatora tPS”. 
Bez wątpienia przyczyni się on do poszerzenia wiedzy na temat recep-
cji twórczości Henryka różyckiego wśród czytelników spoza Skawi-
ny. List cytuję w całości, aby precyzyjnie przekazać jego treść oraz za-
chować inkrustujące go zabiegi językowe: 

Kiedy byłem 10-, 12-letnim chłopcem, po raz pierwszy zetknąłem się z powieścią 
Henryka różyckiego umarła Babka w Skawinie (Kraków 1911). Była to xiążka 
b. stara, pożółkła, najwidoczniej sczytana przez wielu moich poprzedników. miała 
płócienny grzbiet i tekturowe okładki, ozdobione marmurkowym papierem przez 
introligatora. moi rodzice przechowywali ją w szafie, osobno, jako coś cenniejszego 
od innych tego typu rzeczy. to oni uświadomili mnie, że umarła Babka w Skawi-
nie była przed wojną swoistym bestsellerem wśród mieszkańców Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Zebrzydowic, Brodów i oczywiście — Barwałdu. autor powieści, opisując 
dramatyczne losy zbója Wrzostka i jego Babetty, wyraźnie wzorował się na półle-
gendarnej historii rycerzy-rozbójników Katarzyny i Włodka Skrzyńskich h. Łabędź. 
fantastyczna (niezgodna z faktami historycznymi) fabuła rozpalała wyobraźnię 
miejscowej młodzieży i dorosłych, którzy przecież doskonale znali tajemnicze ruiny 
zamku na posępnej górze Włodkowej. o popularności tej powieści wśród mieszkań-
ców Ziemi Kalwaryjskiej niech świadczy fakt, że xiążka ta zniknęła ze wszystkich 
okolicznych bibliotek. Wiele lat później, prowadząc cykl ph. „mało kto wie” w ty-
godniku „Znad Cedronu”, jeden z jego odcinków poświęciłem właśnie na przypo-
mnienie dzieła różyckiego (podpisywałem się pseudonimem ewald Starucha SJC).
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a oto artykuł zamieszczony we wspomnianym periodyku:

Drzewiej powieścią b. popularną wśród mieszkańców Barwałdu, Zebrzydowic, 
Kalwarii czy Lanckorony było dziełko Henryka różyckiego pt. Umarła Babka 
w Skawinie wydane w Krakowie 1911 roku. opisuje ono dzieje zamku barwałdz-
kiego — zwanego później Włodkową — za czasów Kazimierza Wielkiego. akcja 
toczy się pomiędzy Krakowem, Skawiną, Barwałdem a Lisowszczyzną („rozleg- 
łą posiadłością u stóp Karpat w Wielkim Księstwie oświęcimia i Zatora”). tytu-
łową bohaterką jest była kochanka Kazimierza Wielkiego, Włoszka Babetta, zwana 
przez lud Babką, później żona Wrzostka — legendarnego rycerza-rozbójnika, rezy-
dującego na zamku w Barwałdzie. 
Po śmierci okrutnego Wrzostka, właśnie Babetta — na czele barwałdzkiej załogi — 
miała kontynuować zbójeckie rzemiosło, aż do zdobycia ich zamku przez najemne 
wojska Jana I Scholastyka, władcy oświęcimsko-zatorskiego. (trudny do zdobycia 
zamek opanowano dzięki fortelowi: pewien wieśniak wskazał wojskom szturmują-
cym podziemny tunel, wiodący do gniazda Babetty).
Sto czterdzieści stron powieści różyckiego czyta się dosłownie „jednym tchem” —
może dlatego, iż barwnie, a momentami wręcz naturalistycznie (krwawe opisy 
walki) relacjonuje on splątane losy osieroconej pary dzieci, z których jedno trafia na 
zamek Wrzostka a drugie do rodziny pana na Lisowszczyźnie. Interesująca fabuła 

Pocztówka ze zbiorów Zbigniewa Kochana. Po lewej — malarskie wyobraże-
nie zamku w Barwałdzie z XV w., po prawej — fotografia ruin zamku z 1959 r.  
W miejscu tym rozgrywa się akcja książek H. różyckiego: Umarła Babka w Skawinie 
i Mincarz Włodkowej 
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xsiążki mogłaby stać się kanwą ciekawego scenariusza filmowego dla jakiegoś reży-
sera, mającego odwagę zmierzyć się z tematem historycznym.
na stronie jedenastej spotykamy zastanawiający opis zamku barwałdzkiego, którego 
lokację autor przypisuje… Konradowi mazowieckiemu. I chociaż Umarła Babka 
w Skawinie nie została oparta na zweryfikowanych źródłach historycznych, powinna 
się doczekać reprintu, np. w wydawnictwie CaLVarIanum. Byłaby to nielicha 
gratka dla miłośników ziemi kalwaryjskiej.
ewald Starucha SJC1

„Znad Cedronu” to pismo Dekanatu Kalwaryjskiego, będące bezpłat-
nym dodatkiem do tygodnika rodzin Katolickich „Źródło”2. ewald 
Starucha pisał swój artykuł w roku 1997; rok później książka Umarła 
Babka w Skawinie została wznowiona przez Wydawnictwo SK w se-
rii „Skawina przez wieki”. Sceptyk powie — przypadek, optymista za-
uważy w tym pewien porządek rzeczy oraz to, że każda książka i każ-
dy artysta ma swój czas. Debiutu, zapomnienia i powrotu.

Kraków, 3–4 stycznia 2017 r .

1 e. Starucha [S. Chyczyński], Umarła Babka w Skawinie, „Znad Cedronu” 1997, 
nr 23 (1 VI), s. 7.

2 Za: Prasa parafialna . Serwis o prasie parafialnej i dla wydawców i redaktorów pra-
sy parafialnej, http://prasaparafialna.pl/katalog_prasy/znad_cedronu (dostęp: 3 I 2017).

Góra Żar, widok współczesny (fot. K. Jastrzębski)
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Stanisław Grodecki

świat jeSt teatrem

Z końcem lutego br. urząd miasta i Gminy Skawina ogłosił wyni-
ki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywa-
nia tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomo-
ści narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 r. Wśród przedsię-
wzięć, które uzyskały dofinansowanie ze środków gminy, znalazł się 
projekt „Świat jest teatrem”. Jego inicjatorkami są panie anna Ku-
kla i agnieszka Janicka-Surowiec, oligofrenopedagodzy ze Specjalne-
go ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. Pani ania Kukla, 
z którą nasze Stowarzyszenie utrzymuje bardzo bliski kontakt i na po-
moc której w realizacji projektów angażujących osoby niepełnospraw-
ne intelektualnie zawsze możemy liczyć, zgodziła się udzielić krótkie-
go wywiadu dla naszego „Informatora” i w kilku zdaniach opowiedzieć 
o tym przedsięwzięciu.

Stanisław Grodecki: Pani Aniu, do kogo skierowany jest ten projekt?

Anna Kukla: Beneficjentami ostatecznymi tego przedsięwzięcia bę-
dzie trzynastoosobowa grupa uczniów ze Specjalnego ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie, uczęszczających 
do klas I–V szkoły podstawowej. Są to uczniowie z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w stopniu lekkim i głębszym, w tym z zaburzenia-
mi w komunikacji, socjalizacji oraz z niepełnosprawnością sprzężo-
ną — z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową, a także z zespo-
łem Downa, w wieku od 8 do 14 lat.

Proszę powiedzieć, skąd wziął się pomysł na tego typu projekt i na jaki 
problem ma być odpowiedzią?

Pomysłodawczynią jest dyrektor SoSW, pani Grażyna Wójcik, której 
jednym z priorytetów są działania pozwalające na angażowanie na-
szych uczniów w życie społeczno-kulturalne. Problemy w funkcjono-
waniu społecznym powodują u osób niepełnosprawnych intelektual-
nie znaczne obniżenie poczucia własnej wartości i brak samoakceptacji. 
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Strach przed współpracą z osobami niepełnosprawnymi sprawia, że 
mają one bardzo ograniczoną możliwość uczestniczenia w wydarze-
niach kulturalnych. należy ponadto pamiętać, że każde dodatkowe 
zajęcia o charakterze kulturalnym i dydaktycznym sprzyjają ich roz-
wojowi.

Jaki program jest przewidziany dla uczestników?

Projekt zakłada m.in. trzy wyjazdy do krakowskich teatrów, zajęcia 
edukacyjne i warsztaty ceramiczne. Wszystkim działaniom ma towa-
rzyszyć niepowtarzalny klimat teatru. Jego atmosfera ma przeniknąć 
naszych młodych beneficjentów. ma otworzyć im oczy na fantastycz-
ną przygodę, jaka czeka na nich za drzwiami teatru. Wierzę, że pro-
jekt uczyni z melpomeny ich wierną towarzyszkę.

Projekt, współfinansowany ze środków gminy Skawina, będzie reali-
zowany w partnerstwie z instytucją kultury — miejską Biblioteką Pu-
bliczną w Skawinie, organizacjami pozarządowymi — towarzystwem 
Przyjaciół Skawiny i Skawińskim Centrum Wolontariatu oraz repre-
zentantem lokalnych mediów — telewizją Skawina.

Logo akcji
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mariusz tarnopolski

„wOlOntariuSz SeniOr —  
tO brzmi dumnie!”

miło nam poinformować naszych Czytelników, iż towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny już po raz szósty przystępuje do realizacji projektu z rządowego 
Programu na rzecz aktywności Społecznej osób Starszych na lata 2014– 
–2020 wspólnie ze Skawińskim Centrum Wolontariatu i Środowi-
skowym Domem Samopomocy przy współudziale Biblioteki Pedago-
gicznej w Skawinie. 

Głównym założeniem projektu jest realizacja jednego z celów stra-
tegicznych programu aSoS, czyli „wzrost świadomości i zaangażo-
wania osób starszych i niepełnosprawnych w tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego poprzez wolontariat”. W projekcie weźmie udział 
32 seniorów z gminy Skawina i gmin okolicznych oraz 15 młodszych 
osób niepełnosprawnych — podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Skawinie. Beneficjenci w pierwszej kolejności będą 
uczestniczyć w warsztatach dotyczących zagadnień praktycznych, ta-
kich jak: angażowanie się na rzecz społeczności lokalnych, planowa-
nie i realizowanie akcji społecznych. Duży nacisk zostanie położony 
na promocję idei wolontariatu wśród osób starszych i niepełnospraw-
nych, najpierw poprzez warsztaty dotyczące wolontariatu, a następ-
nie utworzenie dwóch grup wolontariuszy. Będą oni mogli się uczyć 
od siebie nawzajem na zasadzie: każdy coś wnosi, każdy coś dostaje. 
Wyłonieni liderzy zostaną przygotowani do pełnienia funkcji koordy-
natorów tych grup po zakończeniu projektu. Zostanie również zwró-
cona uwaga na lokalny aspekt projektu, zarówno w zakresie działa-
nia na rzecz społeczności lokalnej, jak też rozbudzania zaintereso-
wania małą ojczyzną, w której na co dzień funkcjonują beneficjenci. 
Przygotowany zostanie śpiewnik lokalnych pieśni i piosenek. W pla-
nach jest również występ artystyczny dla mieszkańców gminy Ska-
wina. Koncert, przygotowany przez uczestników projektu, będzie za-
równo doskonałą promocją lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, 
jak i zachętą do angażowania się w jego budowę. aby przeciwdziałać 
e-wykluczeniu osób starszych, w trakcie realizacji warsztatów projek-
towych zostanie przygotowanych i wyemitowanych przez telewizję 
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Skawina 10 reportaży. Ponadto beneficjenci, podczas wyjazdów sie-
ciujących, samodzielnie, choć pod okiem opiekuna, zarejestrują mate-
riał filmowy, który zostanie umieszczony na profilu facebook SCW. 

W rezultacie projekt będzie promował ideę wolontariatu zarówno 
wśród osób zdrowych, jak i chorych, tak starszych, jak i młodszych, 
a co najważniejsze nie w formie teoretycznej, hasłowej, ale praktycz-
nej, przez wspólne, konkretne działania. W projekcie wezmą rów-
nież udział doświadczeni wolontariusze ze Skawińskiego Centrum 
Wolontariatu. 

o potrzebie realizacji takiego właśnie projektu świadczą ogólnie 
dostępne statystyki, ale przede wszystkim wieloletnie doświadczenie 
towarzystwa Przyjaciół Skawiny we współpracy z seniorami oraz ba-
dania własne wnioskodawców, którzy przeprowadzili wywiady i an-
kiety wśród potencjalnych odbiorców. funkcjonowanie osób starszych 
w społeczeństwie jest zagadnieniem niezwykle ważnym i aktualnym. 
Proces starzenia się społeczeństw, z jakim obecnie mamy do czy-
nienia, oddziałuje na różne (również pozaekonomiczne) sfery życia, 
kształtuje nowe wzorce kulturowe i relacje w polskim społeczeństwie.

Działania realizowane w ramach niniejszego projektu mają na celu 
przekonać seniorów i osoby niepełnosprawne, że mogą, a nawet po-
winny brać czynny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskie-
go. Jego trwałym efektem będzie ukazanie, że osoby starsze i niepeł-
nosprawne jako pełnowartościowi członkowie społeczeństwa również 
mogą być jego aktywnymi uczestnikami. mogą oni nie tylko świad-

Partnerzy akcji



czyć pomoc we własnych rodzi-
nach, rozwijać swoje zaintereso-
wania i pasje, ale także działać 
jako wolontariusze na rzecz in-
nych. utworzone zostaną dwie 
grupy wolontariuszy, w skład któ-
rych wejdzie minimum 15 osób 
starszych i minimum 5 osób nie-
pełnosprawnych. Ich pracami po 
zakończeniu projektu koordyno-
wać będzie 4 liderów. utworzo-
ne grupy będą ambasadorami do-

brych praktyk w zakresie wolontaria-
tu w gminie Skawina. Liderzy zo-

staną wyposażeni w wiedzę, która umożliwi im ubieganie się o środki  
finansowe na działanie grup poza programem aSoS. W trakcie spo-
tkania podsumowującego zostanie przedstawiony plan działań wolon-
taryjnych na I kwartał 2018 r.  Będzie to trwały efekt projektu, nieza-
leżny od zewnętrznego finansowania.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków ministerstwa 
rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu aSoS. War-
tość projektu: 114 224,00 zł.

Logo akcji
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maria Zawada

paSjOnaci życia

udział w projekcie „Z pasją do życia” stworzył wspaniałą możliwość 
poznania nowych ludzi, a nawet nawiązania przyjaźni, otwarcia się na 
nowe doznania estetyczne, smakowe i inne.

Pierwszy etap projektu obejmował wiele spotkań z dietetykiem, 
w czasie których uczestnicy poznali zasady zdrowego żywienia, nauczy-
li się czytać etykiety produktów i wykorzystywać zioła przy przygoto-
wywaniu posiłków. nasza instruktorka nie ograniczyła się do werbal-
nego instruowania, w trakcie zajęć uczestnicy sporządzali różne „elik-
siry życia” (czyli soki owocowo-warzywne), które potem degustowali. 
na zakończenie tego etapu wszyscy otrzymali prawidłowo ułożony ty-
godniowy jadłospis (niestety, z wyliczonymi kaloriami!) oraz „Dekalog 
aktywnego Seniora”. Zastosowanie się do tych wskazówek i prowa-
dzenie zdrowego trybu życia jest bardzo istotne dla osób w starszym 
wieku. może nawet doprowadzić do zmniejszenia ilości przyjmowa-
nych leków, a nade wszystko do poprawy samopoczucia. 

uczestnicy projektu „Z pasją do życia”
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Kolejny cykl zajęć, prowadzonych przez panią annę Styszko, obej-
mował odkrywanie i rozwijanie własnych talentów oraz umiejętności. 
Jakże często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie w nas tkwią możli-
wości! Pani anna jest świetną trenerką wystąpień publicznych. uczyła 
nas dosłownie wszystkiego, poczynając od prawidłowej postawy, spo-
sobów pokonywania tremy, poprzez ćwiczenia z dykcji i ćwiczenia na-
wiązywania kontaktu wzrokowego z rozmówcą, a kończąc na tym, jak 
należy się ubrać w zależności od charakteru spotkania. Słuchacze byli 
zafascynowani opowieścią o Banku Godzin, samorzutnie zorganizo-
wanej akcji samopomocy mieszkańców pewnego osiedla. odwiedzili-
śmy również pracownię ceramiczną, gdzie pod kierunkiem pani moniki 
Wasiłowskiej mogliśmy lepić figurki i różne „cudaki” z gliny. Wszystkie 
te zajęcia były bardzo ciekawe, zróżnicowane, działały na wyobraźnię 
seniorów i pokazały nowe możliwości rozwoju swoich zainteresowań. 

uczestników projektu wciągnęło przygotowanie spektaklu teatral-
nego pt. „Póki my żyjemy”. Przedstawienie to zostało oparte na hi-
storycznym wydarzeniu, przytoczonym w 1989 r. przez uczestnika  
bitwy pod arnhem w Holandii, w 45. jej rocznicę. Polskimi spado-
chroniarzami dowodził gen. Stanisław Sosabowski. odbyło się wiele 
prób przedstawienia na scenie kina „Piast”. 

uczestniczyli pojechali też do teatru „Bagatela” na spektakl „naj-
droższy”, aby zobaczyć grę aktorów. Później próbowali wykorzystać to 
doświadczenie w swoim przedstawieniu. W projekcie równolegle brała 
udział grupa osób niepełnosprawnych z opiekunami, którzy też przy-
gotowywali spektakl teatralny.

W programie były również wycieczki, które, jak można się domy-
ślić, stanowiły wielką frajdę dla uczestników. obcowanie ze sztuką przy 
okazji zwiedzania zabytków świeckich i sakralnych to prawdziwa uczta 
dla ducha. na pochwałę zasłużył organizator wycieczek i ich uczest-
nik — pan Stanisław tylko, który wszystko doskonale zorganizował, 
zarówno samą trasę zwiedzania, jak i przejazd autokarem i posiłek. Było 
to szczególnie istotne dla osób mających różne ograniczenia ruchowe. 
odwiedziliśmy Świątniki Górne, Siepraw, Dobczyce, niegowić oraz 
Wieliczkę. W trakcie drugiej wycieczki podziwialiśmy niepowtarzal-
ny klimat Lanckorony, Dwór w Stryszowie oraz muzeum w Zamku 
w Suchej Beskidzkiej. ostatnia z cyklu wyprawa obejmowała tyniec, 
Czerną i Paczółtowice.
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Dodatkową niespodzianką była wspólna ze Środowiskowym Domem 
Samopomocy w Skawinie wędrówka po Krakowie śladami Heleny mo-
drzejewskiej. tym bardziej atrakcyjna, że miała charakter gry terenowej.

o radosnej atmosferze tych wypraw świadczą piosenki ułożone na-
prędce przez uczestników:

niby nie tak jak za młodu,
Kiedy werwa, miłość trwa,
ale nadal nasze życie,
urok w sobie wielki ma.

Jest nas pasjonatek wiele,
Pasjonatów tylko dwóch,
Każdy z nich jest facet fest,
Każdy ma niemały gest.

Były również spotkania integracyjne w ŚDS w Skawinie przy wspól-
nym stole, z rozmowami i śpiewem. Przygotowany przez tę grupę spek-
takl został wystawiony w kinie „Piast”. Widownia przyjęła go bar-
dzo ciepło, nagradzając gromkimi brawami. Spektakl był wzruszający 
i z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Z kolei seniorzy 
swój spektakl wystawili w Pałacyku „Sokół”. Został on równie ciepło 
przyjęty przez widownię i był długo oklaskiwany.

W trakcie realizacji poszczególnych etapów projektu uczestnicy ko-
rzystali z cateringu, który zapewniał ŚDS, za co z tego miejsca ser-
decznie dziękują. Zajęcia były interesujące, a prowadzący profesjonal-
nie przygotowani. o tym, że nie tylko „święci garnki lepią” uczestnicy 
przekonali się, tworząc własne prace w pracowni ceramicznej. odkry-
li również talenty aktorskie, występując na scenie. obie grupy poczu-
ły się zauważone i ważne dla społeczeństwa, bo ktoś stworzył program 
z myślą o nich. mogli oni przez jakiś czas uczyć się, bawić i optymi-
stycznie spojrzeć w przyszłość. te miłe chwile będą pamiętać przez 
długi czas, mając nadzieję na ciąg dalszy.
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anna Kudela

teatralna wĘdrówka przez Stulecia

15 marca br. kino „Piast” zapełniło się publicznością. W to środowe 
przedpołudnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie przy-
gotował kolejne widowisko zatytułowane „Królowa”, którego autor-
ką, reżyserem i jedną z dwojga narratorów była pani Stanisława Szcze-
paniak.

tym razem spektakl, poświęcony zasadniczo Helenie modrzejew-
skiej, królowej ludzkich serc na dwóch kontynentach — w europie 
i ameryce — ukazywał rolę wybitnych kobiet, poczynając od X, a koń-
cząc na XIX w. Znajdziemy się więc na dworze mieszka I i Dobrawy, 
którzy podejmują dramatyczną decyzję wydania córki Świętosławy za 
mąż, za pogańskiego władcę z Północy — Swena Widłobrodego. Czy 
młodziutka księżniczka zaakceptuje ten plan? Jak zareaguje jej mat-
ka, która wie, że rozstanie z córką będzie ostateczne, że nigdy już jej 
nie zobaczy? Kto przyjdzie na kolejne przedstawienie „Królowej”, ten 
znajdzie odpowiedź. 

Podobne decyzje i wyrzeczenia czekają Jadwigę andegaweńską, któ-
ra już jako dziecko opuściła dom rodzinny i została władczynią rosną-
cego w potęgę państwa. I ona przeżywała konflikt między pragnie-
niem szczęścia osobistego i prawa do wolnych wyborów a konieczno-
ścią dbania o dobro dwóch narodów.

Kolejny akt przeniesie nas na Kresy Wschodnie rzeczypospoli-
tej w burzliwy wiek XVII, czas nieustających wojen i ataków na przy-
graniczne tereny. to także czas złożenia ślubów przez Jana Kazi-
mierza, który oddał rzeczypospolitą obojga narodów we władanie  
Jasnogórskiej Pani.

ostatni akt poświęcony jest Helenie modrzejewskiej, pierwszej pol-
skiej artystce o światowej sławie i żarliwej patriotce, która stała się nie-
oficjalną ambasadorką sprawy polskiej w świecie. Spektakl kończy frag-
ment jednego z jej publicznych wystąpień, ukazujących światu los Po-
laków pozbawionych własnego państwa i poddanych okrutnemu ter-
rorowi zaborców.

Widowisko zrealizowane z takim rozmachem musiało mieć dwóch 
narratorów. Pani Stanisławie partnerował Janusz Bysina, dyrektor CKiS 
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w Skawinie, który znany jest w mieście nie tylko z prężnej działalno-
ści, ale także z pięknej polszczyzny; podziwialiśmy go często w róż-
nych akcjach, np. „Cała Polska czyta…”. Jego interpretacja tekstu „Kró-
lowej” przeszła nasze najśmielsze oczekiwania — nie powstydziłby się 
jej Gustaw Holoubek.

W spektaklach wzięło udział ponad 20 podopiecznych ŚDS. Byli 
wśród nich debiutanci, ale także ludzie z pewnym doświadczeniem ak-
torskim. Wyrażało się ono w postawie, geście i mimice, które są pod-
stawowymi środkami ekspresji aktorów z ŚDS. mieszko I, w roli któ-
rego wystąpił mirosław mełych, wyrażał swój niepokój wewnętrzny 
zasępioną miną, krążeniem po komnacie, zapatrzeniem przed siebie. 
Dobrawa, czyli Izabela Kaszuba, manifestowała swój macierzyński ból 
znieruchomieniem ciała i tragicznym spojrzeniem; widzowie mieli wra-
żenie, że widzą spływające po jej twarzy łzy. Pani Katarzyna Kapelan 
w swej poczwórnej roli za każdym razem była inna: w roli Świętosła-
wy — beztroska i trochę rozhukana, dojrzewała na oczach widza do 
podjęcia swej misji, w roli Jadwigi — skupiona i rozdarta wewnętrznie, 
u stóp ołtarza w milczeniu szukająca siły do podjęcia trudnych decy-
zji. Z kolei jako szlachcianka z XVII w., świadoma, że ma mało czasu, 
w pośpiechu przekazywała ostatnie rady i wskazówki dziecku, które 

aktorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w spektaklu „Królowa” (foto z archi-
wum ŚDS)
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ocaliła. Jako Helena modrzejewska szukała kontaktu z ludźmi i odnaj-
dywała go z łatwością. Podobnie mnich (marek Kloc) i sługa ( Józef 
Stokłosa) gestami i mimiką sugestywnie podkreślali dramatyzm tekstu.

na uwagę zasługuje także muzyka (skomponowana przez Joannę 
Sułkowską) i scenografia — oszczędna, ale mocno osadzona w realiach 
epok. niektóre kostiumy zostały wypożyczone, a niektóre uszyte przez 
panie annę Wrzoszczyk i annę rychter. W przygotowaniu widowi-
ska uczestniczyli, w różnym stopniu, wszyscy pracownicy i wielu przy-
jaciół ŚDS.

obok walorów estetycznych i wartości emocjonalnych wszystkie 
przedstawienia przygotowane przez ŚDS integrują naszych podopiecz-
nych ze środowiskiem lokalnym, a to jest wartość nie do przecenienia. 
Dziękujemy współtwórcom „Królowej”.

Warto podkreślić, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby przed  
12 laty dobry los nie sprowadził do naszego miasta człowieka o licz-
nych talentach i wielkim, szczerozłotym sercu — Stanisławy Szcze-
paniak. Dziękujemy, Stasiu!

Spektakl „Królowa” jest efektem realizowanego w 2016 r. przez Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie, towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny, Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie oraz Skawińskie Cen-
trum Wolontariatu projektu „Z pasją do życia” współfinansowanego 
przez ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
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anna Kudela, Stanisław Grodecki

tradycje kulturalne w Skawinie*1

Kultura średniowieczna kształtowała się pod wpływem dwóch ważnych 
czynników: chrześcijaństwa oraz rodzimej tradycji i obyczaju. obydwa 
te elementy były początkowo sobie przeciwstawne, z  czasem jednak 
zaczęły się przenikać i tworzyć spójną całość. 

W KrĘGu KuLturY reLIGIJneJ

Przez wiele wieków życie kulturalne naszej społeczności koncentro-
wało się wokół parafii. Kościół spełniał przede wszystkim funkcje reli-
gijne, ale jednocześnie zaspokajał inne wyższe potrzeby mieszkańców. 
W  świątyniach rozbrzmiewała muzyka organowa i  śpiewy, zarówno 
chóralne, jak i solowe. W ołtarzach i na ścianach świątyni znajdowały 
się piękne malowidła i pełne ekspresji figury. niestety, niewiele z nich 
dotrwało do naszych czasów.

Skawińska świątynia została spustoszona w czasie rokoszu Zebrzy-
dowskiego oraz potopu szwedzkiego. W 1704 r. podczas pożaru w mie-
ście budynek spłonął. Kościół odbudowano w 1720 r. Spłonął ponow-
nie w 1815 r. W trakcie jego kolejnej odbudowy w 1826 r. dokonano 
pewnych przeróbek. obecny kościół jest murowany, ma wielobocznie 
zamknięte prezbiterium nakryte sklepieniem zwierciadlanym oraz kor-
pus trzynawowy z dwiema nowymi nawami bocznymi — niższą i wyż-
szą. Przy prezbiterium od północy mieści się zakrystia, przy korpu-
sie od południa — kruchta, od zachodu zaś wieża przebudowana pod 
koniec XIX  w. według projektu Władysława ekielskiego oraz nowa 
kruchta. Jeden z portali gotyckich przeniesiono z prezbiterium do za-
krystii, drugi umieszczono w korpusie od południa. W drugim porta-
lu osadzono jedyny zachowany do dziś fragment z XIV-wiecznej, Ka-
zimierzowskiej świątyni: kute, żelazne drzwi. 

Zabytkowy charakter ma barokowa chrzcielnica z brązu oraz poli-
chromia w kolorze tęczy, odsłonięta i odnowiona z końcem ubiegłego 

*1 Pierwodruk: Monografia Skawiny . 650 lat tradycji . Praca zbiorowa, Skawina 2014, 
s. 193–213 (fragmenty).
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stulecia, a powstała na przełomie 
XVII i XVIII w. Przedstawia ona 
narzędzia i  atrybuty męki Pań-
skiej. Z XVII w. pochodzi wize-
runek Matki Boskiej z  Dzieciąt-
kiem. nieco młodszy jest obraz 
Przebudzenie pasterzy. Z  XIX  w. 
pochodzą kolejne dzieła sztuki: 
Matka Boska Bolesna, Ukrzyżo-
wanie Walerego eliasza radzi-
kowskiego, znajdujące się w ołta-
rzu głównym, oraz Złowienie ryby 
ze złotym staterem, obraz który, 
podobnie jak Przebudzenie . . ., jest 
darem dla świątyni. najstarszą 
i jedną z najpiękniejszych budow-
li w  Skawinie jest mały kośció-
łek pw. ofiarowania najświętszej 
marii Panny, zbudowany pod ko-

niec XVI w. lub na początku XVII w. poza murami miejskimi jako ko-
ściół przyszpitalny. to w nim w 1602 r. ks. Piotr Dudułka, proboszcz 
bierkowski, równocześnie altarysta ołtarza ofiarowania nmP w  ko-
ściele parafialnym w Skawinie, ufundował probostwo szpitalne. Wspo-
mniany ołtarz i kościółek szpitalny pod tym samym wezwaniem były 
związane personalnie i majątkowo. W kościółku do dziś zachował się 
barokowy ołtarz główny z obrazem namalowanym w 1640 r., przed-
stawiającym ukrzyżowanie Jezusa.

W kręgu kościoła kształtował się też teatr religijny, wywodzący się 
z  misteriów bożonarodzeniowych i  pasyjnych, związany ściśle z  ro-
kiem liturgicznym.

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

Inscenizacje narodzin Chrystusa dotrwały do naszych czasów w for-
mie jasełek. Zachowały się wspomnienia z tamtych przedstawień. or-
ganizowały je siostry służebniczki, a wykonywała skawińska młodzież 
w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. również w czasach współczesnych 

Kute drzwi z XIV w. (fot. P. Kutaś)
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większość szkół i grup działają-
cych przy parafiach co roku przy-
gotowuje takie widowisko, co za-
inspirowało Centrum Kultury 
i  Sportu w  Skawinie do zorga-
nizowania gminnych przeglądów 
grup jasełkowych. Pierwszy kon-
kurs miał miejsce w 2004 r. trud-
no ustalić, od kiedy datuje się po-
czątki szopkarstwa w  Skawinie. 
od dawna funkcjonował w  na-
szym mieście zwyczaj chodzenia 
z szopką — jeden aktor odgrywał 
jasełka, manipulując lalkami, drugi 
przygrywał na harmonii. Skawiń-
ska szopka posiadała 12 par lalek, 
a wśród nich takie postaci, jak: pa-
sterze, krakowiacy, ułan, Żyd, gó-
ralka od Żywca, rusini, cyganka, 
cygan, czarownica, Herod, śmierć oraz diabeł. W muzeum regional-
nym w Skawinie znajduje się piękna, duża szopka skawińska wraz z ku-
kiełkami (dar Władysława Szklarskiego). W drugiej połowie XX w. wy-
stawiał on w niej jasełka lalkowe. W muzeum znajduje się też druga 
domowa szopka, podarowana przez andrzeja różyckiego. obecnie tra-
dycje szopkarstwa kultywuje Chrześcijański ośrodek Kultury w Ska-
winie, który co roku organizuje konkurs szopek wykonanych z róż-
nych materiałów, indywidualnie i zespołowo, w różnych konwencjach, 
poczynając od tradycyjnych, a na najbardziej nowatorskich kończąc.

DaWne ZWYCZaJe SKaWIŃSKICH „KantKÓW” 
I nIe tYLKo

tradycje ludowe Skawiny i okolic są nierozerwalnie związane z folk-
lorem małopolskim. na dziedzictwo kultury materialnej składały się 
skawińskie garnki, a potem kafle, skrzynie drewniane i wyroby wikli-
nowe. obrzędy ludowe natomiast niespecjalnie różniły się od innych 
galicyjskich zabaw i zwyczajów. Ich opisy pióra skawińskich nauczycieli: 

Szopki w muzeum regionalnym
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anieli Korzeniowskiej, Stanisława Czai-Brzostyńskiego i Wojciecha 
Gazdeczki można znaleźć w krakowskim muzeum etnograficznym.

Do najbardziej oryginalnych postaci-legend należał tzw. Kantek. 
W czasie zapustów noszono po Skawinie kukłę ze słomy okrytą płasz-
czem, w którym chował się parobek. Kukłę nazywano Kantkiem, stąd 
przezwisko nadane skawinianom przez ludność okolicznych wiosek: 
„ty skawiński Kantku” — mawiano. Kantek rósł lub malał, tańczył, 
płatał widzom figle, jednym słowem — zabawiał ludzi. Dzięki sta-
raniom dyrektora Czesława Gąsiorowskiego zrekonstruowaną kukłę 
można zobaczyć w muzeum regionalnym w Skawinie.

Z pochodzącej z 1904 r. relacji Wojciecha Gazdeczki wynika, że jesz-
cze na początku XX w. w Skawinie nie ubierano choinek tylko zawie-
szano u powały podłaźniczki. również te przedmioty można oglądać 
w muzeum regionalnym, w okresie Bożego narodzenia.

Liczne dawne zwyczaje skawińskie kojarzą się współczesnemu 
człowiekowi z  zabobonem, z  zaklinaniem losu. Słoma owsiana lub 
siano pod obrusem wigilijnym nie tylko przypominało o żłóbku, 
ale według powszechnej opinii miało zapewnić dobrobyt. Po wigi-
lii sypano wróblom pszenicę, by jej nie wydziobywały w polu przed 
żniwami. Bydłu dawano kawałek opłatka i  po odrobinie wszyst-
kich potraw wigilijnych, by się dobrze chowało. Z  pasterki nale-
żało wracać żwawym krokiem, by najbliższe plony zebrać szybko 
i  szczęśliwie.

W niedzielę Palmową połykano bazie z  poświęconych palm, by 
uchronić się od bólu gardła i  febry. Krzyżyki zrobione z  końcó-
wek palm, zatknięte w polu o świcie, miały zapobiegać gradobiciom.  
Poświęcone palmy wkładano za święty obraz, rzadziej wieszano na stry-
chu. Wierzono, że uchroni to dom przed uderzeniem pioruna. reszt-
ki palm pieczołowicie przechowywano, a  podczas letnich, gwałtow-
nych burz palono je, aby odwrócić nieszczęście. Gdyby ktoś w Wielki 
Czwartek uderzył miotłą konia lub krowę, zwierzę wkrótce by zdech- 
ło. w  tym dniu należało natomiast uderzyć palmowym krzyżykiem 
wszystkie cztery narożniki stodoły — był to pewny sposób na od-
straszenie myszy. Wielki Czwartek był też dniem rozprawienia się ze 
zdrajcą Judaszem. Starsi chłopcy ubierali słomianą kukłę przedstawia-
jącą obłudnego apostoła i  zrzucali ją z wysokiej wieży kościelnej na 
dziedziniec. tam już czekali inni, uzbrojeni w kije. Wszyscy udawa-
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li się na łąkę nad Skawinką, gdzie tłuczono Judasza, dopóki ostatnie 
źdźbło słomy nie spłynęło rzeką.

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

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

W dniu św. Szczepana kolędnicy z  szopką, turoniem lub gwiazdą 
odwiedzali sąsiadów. Śpiewali kolędy, pastorałki i przyśpiewki, przy-
mawiając się o poczęstunek. Byli wśród nich przebierańcy: chłop, Żyd, 
król i inne jasełkowe postaci. Przebrani kolędnicy nierzadko insceni-
zowali miniscenki oparte na motywach jasełkowych, w których chłop 
kłócił się z Żydem, a diabeł kusił Heroda, który potem uciekał przed 
śmiercią, chowając się za ludzi i  sprzęty. Było przy tym sporo śmie-
chu i dogaduszek.

Zupełnie świecki charakter miały przebieranki zapustne, kończące 
karnawał. Ich uczestnicy starali się tak przebrać i ucharakteryzować, 
by ich nie rozpoznano. W tym celu zmieniali sposób poruszania się, 
mimikę i głos, często uciekając się do groteski. W Skawinie nazywa-
no ich bokusami. 

Spośród zwyczajów związanych z życiem rodzinnym warto omówić 
skawińskie wesele z 1881 r. opisane przez anielę Korzeniowską. or-
szak ślubny wyruszał z domu panny młodej. otwierali go muzykanci, 
którzy grali przez całą drogę, a potem w kościele, na chórze. Za nimi 
dwóch drużbów prowadziło pannę młodą. Pana młodego prowadziły 
z kolei dwie starsze druhny. W jasno oświetlonym kościele uczestnicy 
orszaku dostawali zapalone świece, ksiądz śpiewał Veni Creator, a na-
stępnie udzielał ślubu. Potem starostowie podpisywali stosowne doku-
menty w zakrystii. Po ślubie państwo młodzi szli do domu weselnego, 
ale nie razem, każdy ze swoim starostą lub starościną.

aniela Korzeniowska zapisała słowa powitania wypowiedziane przez 
drużbę w domu weselnym, zaznaczając, że wychodziło ono już z uży-
cia: „Witam tak godnych gości z podróży, witam też z granic boskich 
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powracające stadło małżeńskie, które z rąk kapłańskich odebrali bło-
gosławieństwo przy tak licznie pożądanych gościach”2. 

Zebrani zasiadali do obiadu, po którym zaczynała się zabawa: sta-
rosta z  panną młodą prowadzili poloneza, przystawali przed orkie-
strą i śpiewali okolicznościowe pieśni oraz przyśpiewki. Polonez taki 
trwał co najmniej godzinę. tańczono także krakowiaka, mazura, kadry-
la i różne rodzaje polek. Po kolacji następowały oczepiny: przy wtórze 
okolicznościowych przyśpiewek starościna zdejmowała wianek z gło-
wy panny młodej i zakładała jej czepiec.

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

Po 1989 r. zaczęto kultywować nowe tradycje nawiązujące do daw-
nych zwyczajów. W 1998 r. w parafii pw. miłosierdzia Bożego w Ska-
winie ewa Hobrzyk zorganizowała konkurs pt. „tradycyjny koszy-
czek wielkanocny”. mieszkańcom spodobał się pomysł. Gospoda-
rzami corocznych konkursów są proboszczowie obydwu skawińskich  
parafii: ks. Włodzimierz Łukowicz i ks. prałat edward Ćmiel, a wcześ- 
niej ks. Leon Baran. Ze wszystkich przyniesionych koszyczków juro-
rzy wybierają 30 najpiękniejszych i najbardziej tradycyjnych, a ich wła-
ściciele otrzymują nagrody.

oJCoWIe SKaWIŃSKIeJ KuLturY

mimo trudnej sytuacji politycznej i ekonomicznej skawinianie garnęli 
się do wiedzy i pielęgnowali swoje tradycje. Pojawili się liczni krze-

2 Cyt. za J. nowak, Z minionych lat — jak to niegdyś było — wesele w Skawinie, „In-
formator” tPS, 1986, nr 12, s. 10.
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wiciele oświaty i polskości. to dzięki nim kultura regionu przetrwa-
ła do dzisiaj. należeli do nich ks. proboszcz Józef oleaczek, dyrektor 
szkoły Jan Gigoń oraz Jan Dąbrowski, oficer wojsk polskich w 1846 r. 
i członek rady narodowej w 1848 r. ten ostatni w Skawinie spędził 
całe swoje życie, tu wychował i wykształcił gromadkę dzieci. Był czło-
wiekiem oczytanym, powszechnie lubianym i  szanowanym. Garnęła 
się do niego młodzież, a on budził w niej zainteresowanie książkami 
i  umacniał ducha narodowego. Po wielu latach tak go wspominano:

Jan Dąbrowski, ojciec generała dr. Dąbrowskiego i  profesora franciszka Dąbrow-
skiego, [...] obywatel, posiadający jak na owe czasy wielką bibliotekę, w której oprócz 
klasyków rzymskich i  greckich znajdowały się najnowsze wydawnictwa, na które 
stosunkowo nie bardzo zamożny obywatel nie szczędził grosza — chętnie pozwa-
lał z  niej korzystać obywatelom. Prenumerował „Czas” i  „Goniec Lwowski”, a  po 
zawieszeniu tegoż „Przegląd Lwowski”, „Diabeł” itp. Z  jego biblioteki korzystano 
w mieście. Przez niego utwierdzani byli w patriotyzmie ci, którzy zasilili szeregi po-
wstańców 1863  r. a  była to jak na nasze miasto liczba pokaźna — przeszło dwu-
dziestu3.

Jak wiadomo, w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. zacofana gospo-
darczo i bardzo uboga Galicja cieszyła się jednak pewnymi swoboda-
mi. Polacy mogli kultywować rodzime tradycje, zachować i manifesto-
wać tożsamość narodową, uczyć się i  studiować w polskich szkołach 
w  języku ojczystym. Dopuszczano również pewną swobodę zrzesza-
nia się, zwłaszcza w stowarzyszeniach oświatowych i społecznych. to 
stworzyło warunki do szybkiego rozwoju kultury w Skawinie. Inicjato-
rem dwóch ważnych przedsięwzięć kulturalnych był Czesław Czapkie-
wicz, w 1889 r. kilkunastolatek, uczeń krakowskiego gimnazjum i syn 
długoletniego radcy miejskiego tomasza Czapkiewicza. W czasie wa-
kacji wraz z kolegami (również dojeżdżającymi do krakowskich szkół 
średnich) oraz z młodzieżą rzemieślniczą Skawiny założył amatorskie 
kółko teatralne, w którym sam był aktorem i reżyserem. I tym sposo-
bem zainicjował działalność, która przetrwała do dziś. Przedstawienia 
organizowano w różnych miejscach, „gdzie się dało”: w sieni rodzin-
nego domu, w „budzie” strażackiej (remizy wówczas jeszcze nie było), 
w ogrodzie pani Schuenke, naprzeciw figury Chrystusa frasobliwego 
obok kościoła. Sytuacja lokalowa amatorskiego teatru poprawiła się do-

3 H. Różycki, Monografia, s. 29 (maszynopis w zbiorach TPS).
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piero po wybudowaniu gmachu „Sokoła”, w którym znalazła się scena 
z niewielkim zapleczem. Jeszcze przed I wojną światową w Skawinie 
osiedlił się przybyły z ziemi krośnieńskiej człowiek wielu talentów — 
Jan Stefan Lisowski, zwany powszechnie oto-Panku. Świetnie grał 
na skrzypcach, komponował, pisał różne sztuki teatralne i reżyserował 
utwory, zarówno swoje, jak i  innych autorów. Skomponował muzykę 
m.in. do Karpackich górali Józefa Korzeniowskiego. Spośród jego utwo-
rów scenicznych największą popularnością cieszyły się: „Sznur korali”, 
„Sen nocy majowej”, „Za promieniem gwiazdy betlejemskiej”, „romans 
pani majstrowej”, „Bastion pierwszy — ognia!” oraz sceniczna adaptacja 
powieści Henryka różyckiego Umarła Babka w Skawinie. Liczne zdję-
cia ze spektakli można oglądać na planszach w muzeum regionalnym.

Z osobą Czesława Czapkiewicza wiąże się również powstanie pu-
blicznej wypożyczalni książek. W 1889 r. założył on wraz z kolegami 
Czytelnię mieszczańską i został jej prezesem. Współzałożycielami byli: 
Bolesław Czapkiewicz — uczeń szkoły artystyczno-malarskiej w Kra-
kowie, Ignacy Szpondrowski i ferdynand Pachel — studenci semina-
rium nauczycielskiego, trzech gimnazjalistów: Damian i marian mu-
szyńscy oraz Józef Piątkowski, a także tomasz Kotulecki — absolwent 
gimnazjum, edward i Jan Hachorkiewiczowie — rymarze, Stanisław 
i Władysław Pachlowie — uczniowie kształcący się w zawodzie pie-
karza, Henryk różycki — uczeń kształcący się w zawodzie stolarza, 
i Stefan Pęcak — kształcący się w zawodzie szewca. Pierwsze zbiory 
pochodziły z darowizn założycieli. Prezes Czapkiewicz podarował kil-
kanaście swoich książek, pozostali też nie byli obojętni. Wszystkie po-
zycje porządnie skatalogowano i przystąpiono do działania. mała iz-
debka z klepiskiem zamiast podłogi, wynajęta w domu Grabowskie-
go, była pierwszym lokalem wypożyczalni. Szafkę na książki pożyczy-
ła matka młodych Czapkiewiczów. Zasoby biblioteczne były skrom-
ne, ale bardzo zróżnicowane: Robinson Crusoe, Don Kichote, Wieczory 
pod lipą, Rzeź Humania, Blada hrabina, Adrianna, a także kilka rocz-
ników „Wędrowca”, „misji Katolickich” i „tygodnika Ilustrowanego”. 
Książek jednak przybywało. Wpisowe wynosiło 50 centów, a składka-
mi (cent dziennie) gospodarowano oszczędnie, więc w miarę możli-
wości kupowano nowe pozycje. magistrat odsyłał do Czytelni kolejne 
numery „Czasu”. Zdarzały się też darowizny, ale coraz bardziej palący 
stawał się problem braku mebli. ostatecznie wykonał je różycki, wy-
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starczyło zakupić „tylko” deski. Biblioteka stała się miejscem wymiany 
poglądów i ożywionych dyskusji. Przyciągała coraz więcej osób doro-
słych, a jej duszą — jak pisał po latach H. różycki — stali się: Ksa-
wery Palichleb — podmajstrzy murarski, Jan Sorosiński — zamożny 
masarz, oraz franciszek Pyzik — dobrze sytuowany kupiec. Wkrót-
ce Czytelnia otrzymała nowy, dużo lepszy lokal — mistrz kowalski 
Wincenty Grzywa oddał na potrzeby biblioteki jeden pokój w swo-
im domu. Z biegiem lat patronat nad biblioteką przejęło towarzystwo 
Szkoły Ludowej, a jej prowadzenie powierzono nauczycielowi męskiej 
Szkoły Powszechnej antoniemu Kaczmarczykowi.

Jeszcze przed wybuchem I  wojny światowej twórcze pasje skawi-
nian znalazły nowy wyraz — nieprofesjonalne piśmiennictwo. feliks 
Pachel u schyłku życia spisał wspomnienia z powstania styczniowego. 
Ich uwierzytelniony odpis jest w posiadaniu tPS, które opublikowało 
pełny tekst w 79 numerze „Informatora tPS”4. 

Drugi tekst poświęcony jest również udziałowi autora w  po-
wstaniu 1863  r. Józef Kiełbus zatytułował go Pamiętnik oboj-
ga lat 1863–1864 płynących krwią i  łzami. Prawdziwe wypadki 
i zdarzenia tak w obozie, jak i w niewoli. Wspomnienia te, liczące 
98 stron, odnotowane są w  „Bibliografii pamiętników polskich 
i  Polski dotyczących. Druki i  rękopisy” edwarda maliszewskie-
go, wydanej w  1928  r. rękopis był wówczas w  posiadaniu Sta-
nisława Zielińskiego. Spisano go w  1902  r. Jego dalsze losy nie 
są znane, a  dotychczasowe poszukiwania prowadzone przez tPS 
nie przyniosły zamierzonego rezultatu. Prowadzimy je jednak 
dalej, a Czytelników prosimy o wsparcie.

trzecim piszącym skawinianinem był wspomniany już Henryk 
różycki, autor historycznej powieści o Skawinie i  jej okolicach, 
której akcja rozgrywa się w  czasach Kazimierza III Wielkie-
go i  Ludwika Węgierskiego. W  1911  r. wydało ją renomowa-
ne krakowskie wydawnictwo „Prawda”5. Jej sukces zachęcił auto-
ra do dalszej działalności literackiej, ale jego prace nie były pu-

4 S. Grodecki, m. Kania, Pamiętnik Feliksa Piotra Pachla — powstańca styczniowego, 
„Informator towarzystwa Przyjaciół Skawny”, nr 79, s. 11–23.

5 Zob. m. Kania, Umarła Babka w Skawinie . . . — powieść i jej losy, „Informator to-
warzystwa Przyjaciół Skawiny” 2014, nr 82, s. 58–60.



— 39 —

blikowane. rękopisy i  maszynopisy są starannie przechowywa-
ne przez prawnuka autora Krzysztofa Jastrzębskiego. utwory te 
zainteresowały również dra marcina Kanię z  uniwersytetu Pe-
dagogicznego w  Krakowie, który opracował rękopisy i  przygo-
tował do druku Rok 1863 w  Skawinie oraz Bastera. oba utwory 
w  niewielkim nakładzie trafiły do rąk czytelników na przełomie 
2014/2015  r. Ich wydanie było współfinansowane przez rodzinę 
Krzysztofa Jastrzębskiego oraz tPS.

Przegląd dokonań skawiniaków w  dziedzinie kultury prowa-
dzi do następujących wniosków. Po pierwsze, rozkwit życia kul-
turalnego na przełomie XIX i  XX  w. dokonał się bez udziału 
czynników zewnętrznych, za sprawą samych mieszkańców. Bez 
dotacji i  wsparcia finansowego z zewnątrz skutecznie groma-
dzono skromne środki, które początkowo wystarczyły. Po dru-
gie, mieszkańcy przestali się zadowalać biernym udziałem w  ży-
ciu kulturalnym. rozwijali swoje pasje twórcze i  choć trudno 
mówić o wielkich dokonaniach w  skali kraju, to przecież artyści 
amatorzy ubogacali się duchowo. Wreszcie po trzecie, za każdym 
nowym osiągnięciem krył się trud podjęty spontanicznie, wyni-
kający z  głębokiego przywiązania do swojego miasteczka i  jego 
mieszkańców. ta umiejętność wspólnego działania i  lokalny pa-
triotyzm pozwoliły rozwiązać niejeden problem.

KuLtura I roZrYWKa W mIĘDZYWoJenneJ SKaWI-
nIe — roZKWIt CZYteLnICtWa I  ZaIntereSoWa-
nIa fILmem

odzyskanie niepodległości, rozwój przemysłu oraz elektryfikacja Ska-
winy podniosły standard życia ludzi. Znacznie zmalało bezrobocie, po-
prawiły się warunki materialne, a na przełomie lat 20. i 30. w wielu 
domach pojawiły się radioodbiorniki. Wszystkie te elementy ułatwiały 
dostęp do kultury. 

rozwijała się Czytelnia mieszczańska założona w XIX w. (teraz pro-
wadziło ją towarzystwo Szkoły Ludowej im. Zygmunta Krasińskiego 
w Skawinie), czynna w wyznaczone dni w godzinach popołudniowych, 
co ułatwiało wymianę książek osobom pracującym. W mieście działała 
też biblioteka parafialna, a dzieci korzystały z bibliotek szkolnych. Ska-
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winianie chętnie wypożyczali i czytali książki. Prasę codzienną i kolo-
rowe pisma można było kupić w placówce „ruchu” przy drodze prowa-
dzącej do stacji kolejowej (dzisiejsza ul. Sikorskiego). funkcjonowanie 
prasy przez całe dwudziestolecie międzywojenne świadczyło o poprawie 
bytu i poszerzaniu horyzontów myślowych skawinian. Chętnie korzy-
stano ze starych, wypróbowanych form rozrywki (wzbogacano je jednak 
o nowe elementy). na balach w „Sokole” grał bardzo ceniony skawiński  
zespół muzyczny Stepatora. Jego występy cieszyły się ogromną po-
pularnością, a udział w balu stanowił swego rodzaju nobilitację. takie 
karnawałowe zabawy w „Sokole” były niezwykle ekskluzywne. Wspo-
minała o nich nieżyjąca już skawinianka Henryka Kupczyk: 

Pamiętam mój pierwszy bal. miałam osiemnaście lat i  właściwie złamałam nieco 
dyscyplinę szkolną, bo nie wolno było nam, uczennicom, chodzić na zabawy pu-
bliczne. ale rodzice pozwolili […]. miałam czarne czółenka i  suknię z  białej taf- 
ty z  pęczkiem groszków ze srebrnej lamy. Byłam trochę onieśmielona i  oczaro-
wana. Wszystko wydawało się takie piękne, odświętne […]. Spotkała się tam sama 
elita: zamożni obywatele, pracownicy francka i Szamotowni, a także poczty i kolei6.

Bale, podobnie jak festyny, stanowiły dla uczestników wielką atrak-
cję, a  dla organizatorów oznaczały przede wszystkim potężny przy-
pływ gotówki. robiono więc wszystko, by osiągnąć jak największy zysk. 

organizator zaczynał od powołania komitetu zabawowego, który negocjował wa-
runki wynajmu sali i rozdzielał zadania. ustalano, kto zajmie się zaproszeniami, kto 
dekoracją sali, kto będzie dyżurował przy wejściu i  kto będzie pełnił role porząd-
kowe. Kobietom powierzano troskę o bufet: gospodarczym systemem przygotowy-
wano wszelkie smakowitości, od przekąsek poprzez barszczyki, zawiesiste bigosy aż 
po apetyczne ciasta, ciasteczka i  torty. Pomarańcze, czekolady i  inne łakocie brano 
w komis. Długo kalkulowano z ołówkiem w ręku, co się najbardziej opłaci […]. or-
ganizatorzy dbali o to, by w szczytowym momencie zabawy ogłosić „czekoladowego 
walca” czy też kotyliona. Staranny drenaż portfeli w zamian za szampańską zabawę 
był układem uczciwym, akceptowanym przez obydwie strony7.

niezależnie od rozrywek zbiorowych życie towarzyskie toczyło się 
w  gronie rodziny, przyjaciół i  sąsiadów: odwiedzano się wzajemnie 
w niedzielne popołudnia lub wpadano do siebie na chwilę w dni po-

6 a. Kudela, To był bal!, „Skawina” 1994, nr 35.
7 tamże.
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wszednie. Zapracowane panie domu często wystawiały krzesło na ga-
nek lub przed dom i rozmawiały z sąsiadkami, cerując pończochy, skar-
pety lub reperując dziecięce ubranka. W wolnych chwilach udawano 
się na spacer do parku, który powstał wokół „Sokoła”. Stał się on ulu-
bionym miejscem zabaw dzieci, spotkań młodych ludzi i wytchnienia 
dorosłych. Dużą popularnością cieszyły się również wyprawy do jed-
nego z dwóch pobliskich lasów. Wycieczki do tyńca wymagały zare-
zerwowania sobie całego dnia — przeciętny skawinianin bywał tam 
co roku. W tamtym czasie opactwo niezamieszkane od 1816 r. popadało 
w ruinę, ale piękne, tajemnicze miejsce położone wysoko nad zakolem 
Wisły sprawiało, że więź skawiniaków z tyńcem ciągle była mocna.

Pod koniec lat 30. w  Skawinie powstało kino. Działało dwa dni 
w tygodniu w dużej sali „Sokoła”, którą na te dni wydzierżawiał Zdzi-
sław Cyganik. Zamiana sali teatralnej na kinową nie była trudna. Za-
interesowanie sztuką filmową było tak duże, że jeszcze przed wybu-
chem wojny w mieście powstało drugie kino, czynne również dwa dni 
w tygodniu. Po oddaniu do użytku Domu Katolickiego (dzisiaj mie-
ści się tam kino „Piast”) miasto zyskało drugi, prężny ośrodek kultu-

róg ul. Krakowskiej i Wspólnej w Skawinie; zabudowania zostały zniszczone podczas 
kampanii wrześniowej 1939 r. (foto ze zbiorów K. Jastrzębskiego)
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ry, w którym organizowano kursy, wygłaszano odczyty, odbywały się 
zebrania. Znajdowała się tam spora scena, a KSm utworzyło własną 
grupę teatralną. twórcą i  reżyserem amatorskiego teatru był ks. Sta-
nisław Czekaj. 

Dziełem skawinianina andrzeja Hałacińskiego była popularna pieśń 
żołnierska Pierwsza Brygada, a przynajmniej jej trzy strofy. Była ona 
ulubioną pieśnią marszałka Józefa Piłsudskiego, a także poważną kan-
dydatką do roli hymnu państwowego. My, Pierwsza Brygada od 2007 r. 
jest Pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego.

najbardziej znanym skawińskim pisarzem był w tych czasach ana-
tol Krakowiecki, ur. 11 maja 1901  r. w  Podgórzu, poeta i  dzienni-
karz, redaktor m.in. „na szerokim świecie” czy „Ilustrowanego Ku-
riera Codziennego”. 7 października 1939 r. został aresztowany przez 
nKWD, później trafił do łagrów Kołymy. Po zwolnieniu działał w Pol-
skich Siłach Zbrojnych w ZSrr, przeszedł szlak bojowy 2. Korpusu 
Polskiego. Zostawił spory dorobek literacki, w tym wspomnienia ska-
wińskie i liczne wiersze pełne tęsknoty za ukochanym miasteczkiem. 
Zmarł nagle 7 kwietnia 1950 r., na emigracji w Londynie. 

mieszkańcy realizowali swoje pasje społecznikowskie w licznie po-
wstających w tym okresie organizacjach społecznych. Harmonijny roz-
wój miasta przerwał wybuch II wojny światowej.

Ciąg dalszy w następnym numerze „Informatora”
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andrzej tatko

hiStOria pOwStania i działalnOści 
kapeli FOlklOryStycznej „SOkół haller”

Kapela „Sokół Haller” powstała 12 października 1993 r. w dwor-
ku rodziny Hallerów w Jurczycach. W domu tym, w rodzinie o tra-
dycjach niepodległościowych, w roku 1873 urodził się gen. broni Jó-
zef Haller, późniejszy dowódca II Brygady Legionów Polskich (po-
pularnie zwanej Karpacką), twórca armii Polskiej we francji, legen-
darny „błękitny generał”.

Kapela „Sokół Haller” powstała jako zespół komercyjny prezentu-
jący i kultywujący folklor rodzimy. Jego członkowie występują w stro-
jach krakowskich. Pierwszy skład zespołu przedstawiał się następują-
co: Józef Bolisęga — skrzypce, eugeniusz Kozik — skrzypce sekund, 
Stanisław Godzik — klarnet, artur Pachel — trąbka, edward Pale-
ta — akordeon, andrzej tatko — kontrabas; ponadto założyciel i ka-
pelmistrz zespołu.

W maju 1994 r. kapela w tym składzie wzięła udział w XVIII Kon-
kursie Kapel, Instrumentalistów, Gawędziarzy i Śpiewaków Ludo-
wych województwa krakowskiego w Wiśniowej. tematem konkursu 
był „Świat nadzmysłowy w pieśniach i gawędach ludowych”. Zespół 
zajął I miejsce. Z kapelą gościnnie wystąpiła para taneczna z Zespołu 
Pieśni i tańca „Jurczycanie”. W tym samym roku kapela uczestniczy-
ła w uroczystościach z okazji 50. rocznicy bitwy pod arnhem w Ho-
landii, godnie prezentując rodzimy folklor. Zespół występował również 
na różnych imprezach okolicznościowych w kraju, takich jak: dożyn-
ki, święta ludowe czy okazjonalne spotkania.

W 2001 r. po śmierci dwóch członków kapeli działalność zespołu 
została zawieszona.

W sierpniu 2009 r. nastąpiła reaktywacja kapeli „Sokół Haller”, przy 
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. W tym czasie występowa-
ła ona w składzie: magdalena orlicka — skrzypce, agnieszka Kuca-
ła — skrzypce, Stanisław Gerc — I trąbka, Piotr oprych — II trąbka, 
franciszek orlik — akordeon klawiszowy, Paweł odzionek — akor-
deon guzikowy, Krzysztof Kozak — klarnet, andrzej tatko — kon-
trabas; ponadto kapelmistrz zespołu. 
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Pierwszy skład kapeli „Sokół Haller”. od lewej: Stanisław Godzik, artur Pachel, 
andrzej tatko, eugeniusz Kozik, Józef Bolisęga, edward Paleta, 1994 r. 

Kapela po reaktywacji. od lewej: Piotr oprych, Krzysztof Kozak, franciszek orlik, 
agnieszka Kucała, Paweł odzionek, andrzej tatko, 2009 r.
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Pod koniec 2011 r. zespół poszerzył swoje szeregi. Dołączyły do 
niego dwie wokalistki: Joanna Brożek i teresa Zaremba-Piwowarska. 
W roku następnym do kapeli wstąpili: Wojciech Góralczyk — akorde-
onista klawiszowy i guzikowy, tadeusz Wędzicha — klarnecista, Laura 
Kościelska — skrzypaczka oraz monika Chmielarczyk — wokalistka. 

Do dnia dzisiejszego kapela uświetnia swoimi występami spotkania 
okolicznościowe i imprezy w różnych miejscowościach gminy Skawi-
na. Występy, które najbardziej utkwiły w pamięci muzyków, to „Ko-
lędy polskie” i „Szopki krakowskie”. Drugi koncert odbył się w grud-
niu 2009 r. w skawińskim „Sokole”. Jednak najbardziej spektakularnym 
występem był koncert, który miał miejsce 20 grudnia 2009 r. w Par-
ku miejskim w Skawinie w czasie VII Wigilii dla Bezdomnych. Cho-
ciaż uroczystości tej towarzyszł 14-stopniowy mróz, wspólne śpiewa-
nie kolęd i pastorałek rozgrzało zarówno muzyków, jak i uczestniczą-
cych w spotkaniu wigilijnym mieszkańców miasta.

Historia występów zespołu od pierwszych dni do dnia dzisiejsze-
go była i jest na bieżąco dokumentowa przez kapelmistrza zespołu 
w „Kronice działalności kapeli «Sokół Haller»”.

Wszystkie zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą ze zbiorów  
autora .

Koncert w Parku miejskim w Skawinie. od lewej: Piotr oprych, Krzysztof Kozak, 
agnieszka Kucała, franciszek orlik, Paweł odzionek i andrzej tatko
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agata Lasek

z życia „razemkOwa”

Członkinie Koła robótek ręcznych „razemkowo”, działającego przy 
towarzystwie Przyjaciół Skawiny, wzięły udział w dwóch akcjach: 
„na Polach nadziei znów zakwitły żonkile...” oraz „ośmiorniczki dla 
wcześniaków”. 

„na PoLaCH naDZIeI ZnÓW ZaKWItŁY ŻonKILe...”

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwit-
ną, rusza akcja „Pola nadziei”, prowadzona przez Hospicjum św. Ła-
zarza w Krakowie. Celem akcji jest zebranie funduszy dla hospicjum, 
które otacza opieką ludzi chorych i cierpiących oraz towarzyszy im 
w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Przedstawiciele hospicjum zwrócili się do nas z prośbą o wykona-
nie kilkudziesięciu sztuk broszek z żonkilem — symbolem akcji. Pa-
nie z „razemkowa” zaprojektowały, a następnie wykonały na szydeł-

Logo akcji „Pola nadziei”
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ku żonkilowe broszki. Za wykonaną pracę koło otrzymało podzię-
kowania od Zarządu towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum 
im. św. Łazarza”.

„oŚmIornICZKI DLa WCZeŚnIaKÓW” 

„ośmiorniczki...” to akcja charytatywna, która przywędrowała do nas 
z Danii. Skierowana jest do niemowląt leżących w inkubatorach. malu-
chy po urodzeniu mają potrzebę chwytania. Zaciskając piąstki na cew-
nikach bądź rurkach znajdujących się w inkubatorze, mogą zrobić so-
bie krzywdę. macki szydełkowej ośmiorniczki przypominają pępowi-
nę. maluszki chwytają je i czują się bezpiecznie jak w brzuchu mamy. 
Zanim matka poda dziecku maskotkę, pierze ją w domu i śpi z nią 
trzy noce, aby przeniknęła jej zapachem. ośmiorniczki muszą być wy-
konane ze specjalnej bawełny i wypełnione antyalergicznym wkładem. 
można je prać w temperaturze 60°C. Jedną ośmiorniczkę wykonuje 
się na szydełku około 3 godz.

ośmiorniczki z „razemkowa” powędrowały za pośrednictwem koor-
dynator akcji anety augustyn do krakowskich szpitali, a tam do wcześ- 
niaków. W akcji wzięły udział panie: Zofia Badura, Jadwiga Cholewa, 
Krystyna Galacińska, Zofia Kapera, agata Lasek, Danuta Lasek, Kata-
rzyna Polek, Danuta racułt, Beata Włoch, Zofia Zwierz, ewa Żurek.

radosne ośmiorniczki czekają na wcześniaków



— 48 —

Stanisław Cinal

rOdzinne kOlĘdOwanie  
w kOrabnikach

27 stycznia br., z Gwiazdą Betlejemską w ręku, przebrani za Świętą 
rodzinę, z aniołami, Herodem i turoniem uczestniczyliśmy w IV Wie-
czorze rodzinnego Kolędowania, zorganizowanym przez Szkołę Pod-
stawową nr 4 w Korabnikach oraz ochotniczą Straż Pożarną Skawina 
II-Korabniki. u boku marii Panny z Dzieciątkiem kolędowała rów-
nież skawinianka w oryginalnym stroju skawińskim. Strój ten wyko-
nała własnoręcznie emerytowana stewardesa „Lotu” z Warszawy, któ-
ra tak zadomowiła się w naszej małej ojczyźnie, że postanowiła na 
stałe zamieszkać w Korabnikach. miejscem kolędowania była remi-
za strażacka. Strażacy wykazali się ogromną gościnnością, serdecznie 
podejmowali gości, roznosili kawę i herbatę do hojnie zastawionych 
przysmakami stołów.

W pamięci zebranych odżyły miłe wspomnienia spotkań opłatko-
wych urządzanych tu wówczas przez Publiczną Szkołę Powszechną 
I stopnia (czteroletnią) wspólnie z oSP w Korabnikach. Spotkania te 
zostały przerwane w 1939 r. przez niemieckiego okupanta, który póź-
niej, w okresie świąt Bożego narodzenia patrzył przez palce na gru-
py kolędników krążących po wsi wieczorem i niezważających na obo-
wiązek zaciemnienia. W czasie kolędowania domy były oświetlone 
karbidówkami, które pełniły funkcję lamp zastępczych, okna odsło-
nięte, a drzwi otwarte na przestrzał. Do lamp naftowych, używanych 
powszechnie, brakowało paliwa, które w czasie okupacji było artyku-
łem strategicznym, a Korabniki były przed elektryfikacją. Jasne świat- 
ło karbidówki było widoczne z daleka i w oczach okupantów mogło 
uchodzić za jakiś sygnał.

Przed godziną policyjną kolędnicy kończyli śpiewanie i dzielili mię-
dzy siebie otrzymane podarunki. Przeważnie były to: drobne pienią-
dze, wypieki świąteczne oraz słodycze — głównie cukierki, ale bez wy-
robów czekoladowych, których smaku dzieci już nie pamiętały. trady-
cje kolędowania w Korabnikach z każdym Bożym narodzeniem stop-
niowo zanikały. odrodziły się dopiero w roku szkolnym 2013/2014, 
ale już w innej formie. 
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Inicjatorami tego „przedsięwzięcia” było grono pedagogiczne oraz 
komitet rodzicielski ze Szkoły Podstawowej nr 4, a także oSP 
w Korabnikach. niezwykle prosty, a zarazem ciekawy pomysł na-
uczycielek: renaty Bieńkowskiej i Jolanty tarnowskiej oraz dyrek-
tor szkoły anity Karczewskiej — „rodzinne kolędowanie” — po-
legał na wspólnym kolędowaniu dzieci z rodzicami, a niekiedy na-
wet z dziadkami. rodziny przygotowały własną aranżację muzycz-
ną kolęd i pastorałek.

W tym roku w szczególny świąteczny nastrój wprowadziły nas rodzin-
ne zespoły kolędowe Bodków, Kalisiów, Wróblów, maliszewskich, Pru-
saków, Szokaluków, Kulów oraz rodzina rodzinnego Domu Dziecka 
„Dar Serca”, mieszczącego się w Centrum Don Guanella w Skawinie, 
a także grupa kolędnicza z tPS. różnorodnie poprzebierane rodzi-
ny śpiewały donośnym głosem kolędy i pastorałki, a towarzyszy-
ła temu piękna oprawa muzyczna. Kolędowanie rozpoczęła klasa IIb 
i IIIa słowami „Hej gospodarzu otwórzcie bramy, zatańcujemy Wam 
i zagramy”, a zakończyła rodzina nauczycieli z panią dyrektor anitą 

rodzinne kolędowanie. od lewej: anita Karczewska, renata Bieńkowska, Jolanta tar-
nowska (foto z archiwum oSP Skawina II-Korabniki)



— 50 —

Karczewską, która podziękowała wszystkim za przybycie, radosną atmo- 
sferę, przygotowanie poczęstunku i świąteczny wystrój stołów. Pani dy-
rektor wraz z paniami renatą Bieńkowską i Jolantą tarnowską wrę-
czyła słodkie upominki.

oD reDaKCJI

nasza tepeesowska rodzinka wystąpiła w jasełkowych strojach. Była 
matka najświętsza, św. Józef i pastuszkowie, ale że w reprezentacji za-
brakło kobiet, nie miał kto się przebrać za aniołka. Konsternacja... Jak-
że to, stajenka z Bożą Dzieciną bez aniołka?!

Z pomocą przyszła ewa, która zapytała: „Stasiu, a może ty byś się 
przebrał?” Ku powszechnej radości pan Stanisław chętnie się zgodził, 
a że jest człowiekiem anielskiej dobroci, był w swej roli przekonują-
cy i uroczy. Dopiero po spotkaniu okazało się, że przed kilkudziesię-
ciu laty, w czasach swego dzieciństwa, pan Stanisław wcielił się rów-
nież w rolę aniołka w jasełkach prezentowanych w strażackiej remizie 
w Korabnikach. Historia zatoczyła koło: minęły dziesiątki lat, świat się 
zmienił, mały Staś stał się panem Stanisławem, głową rodziny, i znów 
stanął w tym samym miejscu i odegrał tę samą rolę. ot, sympatycz-
ny uśmiech losu.



— 51 —

agnieszka Zybek

wielki Finał  
XVi „kOlĘdOwej SzanSy na SukceS” 

17 stycznia 2017 r. w sali teatralnej Pałacyku „Sokół” w Skawinie od-
był się Wielki finał XVI „Kolędowej Szansy na Sukces”. organiza-
torami tej wspaniałej uroczystości byli: Specjalny ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Skawinie oraz towarzystwo Przyjaciół Skawiny. 
W konkursie wzięło udział łącznie 15 wychowanków SoSW. Dzię-
ki życzliwości dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Skawinie już 
po raz kolejny mogli oni zaprezentować się w „Sokole”. Zaproszo-
nych gości niezmiernie ciepło przywitał wicedyrektor ośrodka Grze-
gorz Kubicki. Wśród nich znaleźli się: przedstawiciele władz samo-
rządowych, dyrektorzy szkół, stowarzyszeń i instytucji z terenu mia-
sta i Gminy Skawina, a także przyjaciele szkoły, nauczyciele i rodzi-
ce uczniów SoSW. 

tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter. na scenie zaprezen-
towały się muzyczne duety. tak jak w życiu nigdy nie jesteśmy sami, 
tak samo w konkursie każdemu uczniowi towarzyszył anioł, który po-
magał przełamać tremę i pięknie zaśpiewać. W role aniołów wcielili się 
m.in.: wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik, członek Zarządu Powia-

uczestnicy „Kolędowej Szansy na Sukces” na scenie Pałacyku „Sokół”
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tu Krakowskiego arkadiusz Wrzoszczyk, zastępca burmistrza miasta 
i Gminy Skawina norbert rzepisko, prezes Stowarzyszenia Pomocy 
niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” Cecylia Chrząścik oraz wiele in-
nych osób, przyjaciół SoSW.

Wśród wykonywanych utworów znalazły się zarówno tradycyjne,  
liczące ponad 200 lat kolędy, jak i współczesne, wzruszające pastorałki. 

Swój debiut na scenie miał również chór składający się z nauczy-
cieli SoSW, który rozpoczął wspólne kolędowanie piękną pasto-
rałką pt. Dziś w stajence mały Jezus się narodził. następnie rozpo-
częła się konkursowa rywalizacja i na scenie pojawiały się muzycz-
ne duety.

Zarówno uczniowie, jak i towarzyszący im goście byli podekscyto-
wani, ale i stremowani. odwagi artystom dodawała licznie zgroma-
dzona publiczność, która gromkimi brawami nagradzała każdy występ.

Konferansjerami uświetniającymi uroczystość byli nauczyciele 
SoSW: Danuta Lach i Sebastian Krasny. Pan Sebastian przeprowa-
dzał z kolędnikami miniwywiady, podczas których mogliśmy bliżej po-
znać młodych artystów, ich zainteresowania oraz plany na przyszłość. 
Po prezentacji wszystkich muzycznych duetów jury udało się na na-
radę, a publiczność miała okazję do zaprezentowania swoich umiejęt-
ności wokalnych, kolędując wraz z młodymi artystami. 

uczestnicy „Kolędowej Szansy na Sukces” na scenie Pałacyku „Sokół”



Jury stanęło przed trudnym zadaniem, gdyż każdy uczestnik wło-
żył w przygotowania ogromną pracę. uczniowie przy pomocy do- 
rosłych stworzyli urokliwe i chwytające za serce świąteczne widowisko. 
uczestnicy, pamiętając o konkursowej rywalizacji, starali się zaśpiewać 
najlepiej jak potrafią i poruszyć oceniających.

Czteroosobowa komisja, w skład której weszli: dyrektor Centrum 
Don Guanella w Skawinie ks. Jarosław Januszewski, wizytator kate-
chetyczny archidiecezji Krakowskiej ks. andrzej Wciślak, zastępca 
przewodniczącego towarzystwa Przyjaciół Skawiny ewa tarnopolska 
oraz wicedyrektor SoSW Grzegorz Kubicki przyznała nagrody nastę-
pującym osobom: Dominika abramczyk — I miejsce, Sabina Sroka —  
II miejsce, maja Łuc — III miejsce. 

Jury przyznało także wyróżnienia za „radość śpiewania”: Paulinie 
rosińskiej, Dariuszowi Gwiżdżowi i Piotrowi Bednarzowi.

Zwycięzcy konkursu i wyróżnieni uczniowie otrzymali cenne na-
grody ufundowane przez towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Zdzisława 
Samborskiego oraz dyrektor SoSW Grażynę Wójcik.

„Kolędowa Szansa na Sukces” to przepiękna tradycja, wydarzenie łą-
czące ludzi. Przekonali się o tym ci, którzy w ten mroźny dzień wysłu-
chali pięknych kolęd i pastorałek. Wykonawcy swoim występem roz-
grzali serca wszystkich zgromadzonych oraz zachęcili do wspólne-
go śpiewu. 

„Kolędowa Szansa na Sukces” na stałe wpisała się w kalendarz ska-
wińskich imprez. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem oraz 
wsparciem lokalnej społeczności. Jest również wspaniałą okazją do in-
tegracji z osobami niepełnosprawnymi i pozwala na odkrywanie ukry-
tych talentów.
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Kazimiera Skałuba

pOczĄtek iii dekady jaSełkOwej 
w SzkOle pOdStawOwej nr 1  
im. mikOłaja kOpernika w Skawinie

Kilkakrotnie w naszym „Informatorze” pisaliśmy o jasełkach wystawia-
nych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. to duże ar-
tystyczne przedsięwzięcie zainicjował ks. Jan Jakubiec i organizował je 
przez kilka lat wspólnie z nauczycielami szkoły: elżbietą Baran, Da-
nutą Sieprawską, Joanną Chodor, Jadwigą maryon, olgą Biedrawą, 
Barbarą milc, Beatą milc, Danutą marcinowską, małgorzatą Skorus, 
moniką Kowalczyk, Beatą Sobczyk i Danutą Gunią. 

Gdy w 2001 r. ks. J. Jakubiec odszedł z parafii pw. miłosierdzia Bo-
żego w Skawinie do innej, organizacją jasełek zajęła się elżbieta Ba-
ran. uczniów do występów przygotowywali nauczyciele oraz katechetki 
pracujące w szkole — siostry służebniczki: agnieszka Bąk, ewa Picher 

tak wyglądały szkolne jasełka...
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i Stanisława Chodnik. absolwenci szkoły — Daniel i mateusz Zajdo-
wie — wspomagali nauczycieli muzycznie. Przygotowania do jasełek 
trwają prawie cztery miesiące. Do grona nauczycieli, którzy przez kil-
kanaście lat brali udział w przygotowaniach, należą: Beata milc i ewa 
Kozłowska — polonistki, Barbara milc i Danuta marcinowska — na-
uczycielki muzyki i śpiewu. układy taneczne opracowywała małgo-
rzata Skorus, a scenografię: monika Kowalczyk, Beata Sobczyk i Da-
nuta Gunia. Strojami dla aktorów zajmowała się Zofia Kapusta wraz 
z rodzicami uczniów, a w odświeżaniu kostiumów i szyciu nowych 
wspierały rodziców: monika Kowalczyk i Paulina traczyk.

W przygotowania do tegorocznych jasełek włączyły się katechet-
ki: Krystyna Czerw i siostra Barbara Brzoza, a scenografię pomog- 
ła zaprojektować Sabina Dudzik. Scenariusz napisała będąca już na 
emeryturze elżbieta Baran. Przygotowanie przedstawień to duże 
przedsięwzięcie. Corocznie — chociaż tematyka pozostaje ta sama — 
zmienia się scenariusz, układ choreograficzny, repertuar muzyczny 
oraz przesłanie jasełek. nawiązują one do czasów współczesnych. 
Każde przedstawienie uświadamia widzom, co jest najważniejsze 
w przygotowaniach do świąt Bożego narodzenia i jak powinniśmy je 
przeżywać. W tegorocznych jasełkach podkreślano rolę rodziny w ży-
ciu młodego człowieka. Przedstawienia prezentują wysoki poziom ar-
tystyczny. Każdego roku jasełka są wystawiane 4–5 razy: 2 razy dla 
uczniów, raz dla przedszkolaków z naszego miasta i wychowanków 
Środowiskowego Domu Samopomocy, następnie dla zaproszonych 
gości oraz rodziców uczniów szkoły i parafian. Wśród gości są księża, 
przedstawiciele władz miasta, urzędów i instytucji, organizacji poza-
rządowych, stowarzyszeń, emerytowani nauczyciele i sympatycy szko-
ły, a także członkowie rodzin artystów. Corocznie do występów przy-
gotowuje się 50–100 dzieci z klas I–IV. należy uwzględnić fakt, że 
do każdej roli przygotowywane są 2 osoby ze względu na różne sytu-
acje uniemożliwiające udział aktora w przedstawieniu. W występach 
w danym dniu uczestniczą wszyscy, ponieważ dzieci lubią i chcą wy-
stępować. aktorami są członkowie szkolnego koła teatralnego, któ-
rego liczebność jest imponująca. od 2013 r. koło wystawia także 
przedstawienia o tematyce wielkanocnej. Występują w nich głównie 
dzieci z klas integracyjnych IV–VI. udział w przygotowaniach do ja-
sełek jest bardzo ważny dla dzieci, wyzwala śmiałość i odwagę, uczy 
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sztuki recytacji i gry aktorskiej, ma duży wpływ na proces wychowa-
nia. trzeba przyznać, że uczniowie poświęcają dużo czasu na naukę 
swoich ról, tekstów pieśni i próby pomimo codziennych obowiązków 
szkolnych i różnych atrakcyjnych „pokus”. rodzice aktorów są moc-
no zaangażowani w przygotowanie dzieci do jasełek, towarzyszą im 
też, szczególnie tym młodszym, w drodze na próby i w czasie wystę-
pów. Przedstawienia odbywają się w sali teatralnej parafii pw. miło-
sierdzia Bożego w Skawinie dzięki życzliwości ks. proboszcza Wło-
dzimierza Łukowicza i Chrześcijańskiego ośrodka Kultury im. św. 
Siostry faustyny.

młodzi aktorzy z pełnym zaangażowaniem, przejęciem, z dziecięcą 
energią i radością recytują, śpiewają i tańczą. Wczuwają się w swoje role, 
co ułatwiają im świetnie dobrane kostiumy. Cieszą się aplauzem pu-
bliczności, oklaskami w trakcie i po przedstawieniach, będącymi wyra-
zem uznania dla ich talentu aktorskiego. W czasie przedstawień dzieci 
szukają wzrokiem wśród widzów swoich rodziców, rodzeństwa i krew-
nych, widoczna jest także reakcja zwrotna z sali. atmosfera jasełek jest 
wspaniała, a sala teatralna pełna. 

20 stycznia br. na przedstawieniu obecni byli zaproszeni 
goście, rodzice aktorów oraz inni mieszkańcy Skawiny. Wśród gości 
znaleźli się księża, przedstawiciele władz miasta i powiatu, wicewo-
jewoda Piotr Ćwik, senator marek Pęk, pracownicy urzędu miasta 
i Gminy Skawina oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i sto-
warzyszeń. aktorzy grali wspaniale. Dyrektor szkoły pani Hanna 
Szczerbak serdecznie pogratulowała uczniom, podziękowała rodzi-
com i nauczycielom przygotowującym jasełka. Słowa podziękowa-
nia skierowała także do księdza proboszcza i ChoK za udostępnie-
nie sali teatralnej.

Ponadto pani dyrektor w imieniu społeczności szkolnej tradycyjnie 
złożyła życzenia imieninowe księdzu proboszczowi. aktorom i szkole 
pogratulowali: ks. proboszcz W. Łukowicz, senator m. Pęk i zastępca 
burmistrza miasta i Gminy Skawina norbert rzepisko.

towarzystwo Przyjaciół Skawiny było reprezentowane przez Cze-
sławę Kopeć, Halinę Lech i Kazimierę Skałubę. młodym artystom, ich 
nauczycielom, dyrekcji oraz szkole gratulujemy tak wspaniałego sukcesu 
wychowawczego i artystycznego. Życzymy dalszych osiągnięć w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej w tej i w innych dziedzinach.



— 57 —

ludzie liSty piSzĄ dO tpS

fakt, że „Informator towarzystwa Przyjaciół Skawiny” jest czytany nie 
tylko w naszym mieście potwierdza korespondencja, jaka napływa do 
naszej redakcji od Czytelników nie tylko z kraju, ale także z zagrani-
cy. Poniżej prezentujemy kilka ciekawszych listów związanych z arty-
kułami zamieszczanymi w „Informatorze”. 

13.02.2014 r.
Pozdrawiam gorąco Skawinę.
Przeglądając polski Internet, spotkałem się z artykułem o kapelanie 
adamie Studzińskim. Przez lata mój tata wielokrotnie wspominał 
księdza Studzińskiego z czasów walk pod monte Casino. Szybko wy-
drukowałem go dla mojego taty, który był z tego powodu bardzo szczęś- 
liwy. mój tata ma 91 lat, ale trzyma się bardzo zdrowo.

ale po kolei. mój tata Karol Glowacki urodził się w 1923 roku 
w wiosce Wołoczyska, nieopodal tarnopola. Gdy wybuchła wojna, 
jako 17-letni chłopak musiał uciekać przed rosjanami z domu. ale 
niestety szybko go złapali i wywieźli na Sybir na roboty. W koń-
cu 1941 roku udało mu się przedostać do armii andersa na terenie 
rosji sowieckiej, a później dotarł do Palestyny, by w końcu wylądo-
wać w Italii. W składzie 2 Korpusu brał udział w wojnie pod mon-
te Casino. W tym okresie miał kontakt z kapelanem Studzińskim. 
Bardzo serdecznie przez lata wspominał go, pamiętając o jego radach 
i wsparciu w walce.

Po zakończeniu wojny przebywał w obozie na terenie anglii. nie 
zdecydował się na powrót do komunistycznej Polski. W 1947 roku 
wyjechał do nowej Zelandii i zamieszkał w auckland. Ja tam uro-
dziłem się.

W Polsce ja byłem dwa razy. Pierwszy raz, bodajże w 1997 roku, razem 
z moim ojcem byliśmy 3 tygodnie, ale niestety nie mogliśmy odwie-
dzić jego wioski urodzenia. Drugi raz byłem z moją żoną i moimi sy-
nami na wycieczce turystycznej przez 10 dni. Byliśmy w Krakowie, 
Warszawie i nad morzem.

mimo że Polska leży bardzo daleko od nowej Zelandii dla całej 
grupy Polonii jest zawsze bardzo bliska, dbamy o język polski, a pol-
skie książki są dla Polonii bezcennym skarbem. 
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możliwość przeczytania artykułu o księdzu Studzińskim i przypo-
mnienia jego zdjęć było dla mojego taty bardzo wzruszające. W jego 
imieniu, a także swoim gorąco dziękuję autorowi artykułu.

John Glowacki
new Zeland, auckland 

od redakcji: Staraliśmy się wiernie przekazać treść listu. Jednak ze 
zrozumiałych względów tekst został nieznacznie przeredagowany, za-
chowując intencje autora.

16.03.2015 r.
Dzień dobry, załączam podziękowanie za zamieszczenie artykułu o fer-
dynandzie Pachlu. Informator i artykuł cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Czy można prosić o dosłanie lub przekazanie kiedyś przy 
okazji jeszcze z 5 egzemplarzy? Bardzo też prosiłabym o przesłanie  
Informatora z tekstem Pana i Pana dra Kani o pamiętniku feliksa  
Pachla, ponieważ mam tylko wydruk z Internetu, a zależy mi na skom-
pletowaniu całości.

Z poważaniem,
marta Wołek-Bury
andrychów

9.07.2015 r.
Szanowni Państwo
Przeczytałem ostatnio w Państwa informatorze wspomnienie o mar-
ku Kublińskim. Chciałem poinformować, iż w Płazie koło Chrzano-
wa mieszka pan Zdzisław Czajkowski, który siedział z nim w jednej 
celi na montelupich. Poświęcił mu fragment swoich wspomnień. Jeśli 
jesteście Państwo zainteresowani, to podaję telefon.

Ja jestem w posiadaniu wspomnień pana Czajkowskiego, który zgo-
dził się na ich udostępnianie, więc myślę, że mogę przesłać Panu tą 
część, która dotyczy jego uwięzienia (wcześniejsze rozdziały doty-
czą przedwojennego Staszowa). Proszę tylko o adres pocztowy. na-
tomiast radzę osobiście skontaktować się z p. Zdzisławem. ma dobrą 
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pamięć i wciąż bystry umysł. Przesłałem mu ściągniętą z netu część 
waszego informatora poświęconą Kublińskiemu i był bardzo wzruszo-
ny tym wspomnieniem. 

Pozdrawiam
Bernard Porębski
radom

20.09.2016 r.
Dzień dobry.
W 71 numerze wydawanego przez Państwa Informatora przeczy-
tałem informację o międzywojennym dyrektorze fabryki Środ-
ków Kawowych, Stanisławie rosenbergu. napisano, że pod koniec 
1939 roku został wezwany do Berlina i zmarł w niewyjaśnionych 
okolicznościach.

Stanisław rosenberg był mężem Heleny, siostry mojego dziadka, 
Władysława Gniatkowskiego, i posiadał w Poznaniu willę przy ulicy 
Krasińskiego 12, w której moja rodzina zamieszkiwała do lat 70. ubieg- 
łego stulecia. Z przekazów rodzinnych wiem, że zmarł pod koniec 
1939 roku właśnie w Poznaniu, po czym został pośpiesznie (z po-
wodu działań wojennych) pochowany w rodzinnym grobie rodziny 
Gniatkowskich na cmentarzu jeżyckim przy obecnej ulicy nowina. 
W dostępnych mi źródłach cmentarnych nie ma niestety wzmianki 
na ten temat, a jedynie o pochowanej tam Jadwidze Gniatkowskiej, 
choć jest tam również jej mąż (prawdopodobnie Pankracy). Z córką 
Heleny i Stanisława rosenbergów, Haliną Czaplicką, utrzymywała 
korespondencję siostra mojego ojca, Irena. Pamiętam, że przed Świę-
tami Zmarłych otrzymywała od niej pieniądze na wieńce.

Jeśli posiadają Państwo informacje o jakiś żyjących potomkach Sta-
nisława rosenberga, którzy byliby zainteresowani miejscem jego po-
chówku, proszę o kontakt.

Pozdrawiam 
ryszard Gniatkowski
Poznań
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14.10.2016 r.
WPani
redaktor
anna Kudela 

Wczoraj w komputerze znalazłem Pani artykuł „Zapomniana kartka 
ze skawińskiej oświaty”, który sprawił mi prawdziwą radość. Bardzo 
dobrze Pani ujęła sytuację nas młodych dojeżdżających do Krakowa. 
W 1045 [1945 r.] z „Pod Lipek” maszerowałem na stację PKP, następ-
nie do stacji Podgórze i dalej tramwajem na ul. Św. Jana. Ciekaw je-
stem, kto z moich kolegów jeszcze żyje. mam też prośbę, jak miał na 
imię nauczyciel szkoły podstawowej Pan Lubelski, a także Kaczmarek 
lub o podobnym nazwisku.

napisałem swoją biografię pt. „Podróż z ptakoznawcą naokoło świa-
ta”. Jest w tej książce kilka stron o moim pobycie w Skawinie w la-
tach 15 V 1940–31 VIII 1947. Gdyby Pani podała swój adres e-mail, 
to bym ten maszynopis wysłał. można z niego zrobić artykuł do Wa-
szego „Informatora”.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku 
Jan Pinowski
Warszawa
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naSze Sprawy

11 stycznia 2017 r.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie uro-
czyście obchodziła jubileusz 85-lecia swojego istnienia. nasze towarzy-
stwo reprezentowała delegacja w składzie: Stanisław Grodecki, anna 
Kudela i Stanisław Cinal. na ręce pani dyrektor Haliny Buchowskiej 
przekazaliśmy okolicznościowy list gratulacyjny i drobny upominek. 
tPS, które od wielu lat współpracuje z tą placówką oświatową, otrzy-
mało okolicznościowe wyróżnienie „Dwójkowe Serce”.

(S. G.)

21 stycznia 2017 r. 
W tym dniu odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych zrzeszonych w małopolskim Związku regio-
nalnych towarzystw Kultury w Krakowie. Spotkanie rozpoczęło się 
o godz. 10.30 mszą świętą w kaplicy matki Bożej w kościele oo. Kar-
melitów „na Piasku” w intencji regionalistów z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże dla nich oraz w intencji zmarłych członków stowa-
rzyszeń regionalnych. Podczas mszy świętej grała i śpiewała Kapela 
z Bronowic. Po mszy uczestnicy przeszli do Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Krakowie przy ul. rajskiej 1, gdzie odbyło się uroczyste 
spotkanie opłatkowe. Wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie ży-
czenia. Spotkanie uświetniła Kapela z Bronowic, która grała i śpiewa-
ła kolędy. Do wspólnego kolędowania przyłączyli się również przyby-
li goście. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. nasze towarzy-
stwo reprezentowała Czesława Kopeć.

(C. K.)

26 stycznia 2017 r. 
W Pałacyku „Sokół” odbyło się spotkanie opłatkowe członków Koła 
miejskiego PttK. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło też 
naszego towarzystwa, które reprezentowała Czesława Kopeć. Zapro-
szeni goście i członkowie Koła połamali się opłatkiem i złożyli so-
bie życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku. W przygotowa-
nej prezentacji multimedialnej przedstawiono wydarzenia i wycieczki, 
które odbyły się w minionym roku. Podczas spotkania zaprezentowa-
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no również plan wycieczek na rok 2017. Spotkanie uświetniło wspól-
ne śpiewanie kolęd. 

(C. K.)

28 stycznia 2017 r.
Działająca przy tPS Grupa artystyczna „radośni” wzięła udział 
w spotkaniu opłatkowym dla osób samotnych w radziszowie. orga-
nizatorem tego spotkania był proboszcz miejscowej parafii Stanisław 
Kamionka wspólnie z radą sołecką. oni też zaprosili nas na tę uro-
czystość. nasza grupa przedstawiła widowisko pt. „Póki my żyjemy”. 
Dla licznie zgromadzonej publiczności było to całkowite zaskoczenie. 
Warto przypominać ludziom, że kiedyś byli tacy, którzy poświęcali 
swoje zdrowie i życie dla innych, że dzięki nim żyjemy dziś w spoko-
ju i mamy poczucie bezpieczeństwa.

(e. t.) 

30 stycznia 2017 r. 
W tym dniu rozstrzygnięta została III edycja konkursu fotogra-
ficznego „Książka w obiektywie”, zorganizowanego przez miej-
ską Bibliotekę Publiczną w Skawinie i towarzysto Przyjaciół Ska-
winy. Spośród nadesłanych prac jury konkursu w składzie: anna 
Szatko, Joanna Węgrzyn i Katarzyna Skrzybalska z miejskiej  
Biblioteki Publicznej oraz Stanisław Grodecki i mariusz tarno-
polski z tPS, uwzględniając kryteria oceny prac zawarte w regu-
laminie, zadecydowało o przyznaniu jedynie I i II miejsca. I miej-
sce otrzymała Katarzyna Szczepanik za pracę „Czarownica — za-
mroziła świat” do powieści z cyklu Opowieści z Narnii C. S. Lewi-
sa, a II miejsce — Joanna Sułkowska za zdjęcie Mały książę i róża 
do powieści pt. Mały Książę antoine’a de Saint-exupéry’ego.
Zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi. Jedną z na-
gród ufundowało towarzystwo Przyjaciół Skawiny. 

(S. G.)

5 luty 2017 r.
W tym samym składzie i z tym samym programem, co w radziszowie, na 
zaproszenie sołtysa pana Grzegorza Lelka Grupa artystyczna „radoś- 
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ni” odwiedziła ochodzę. Wieczór spędziliśmy w miłej atmosferze na 
wspólnym kolędowaniu. nie zabrakło również piosenek i przyśpiewek 
ludowych. Ponownie zaproszono nas na Dzień Kobiet.

(e. t.)

16 luty 2017 r.
W sali obrad skawińskiego ratusza odbyło się pierwsze posiedze-
nie Skawińskiej rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 
2017–2020, podczas którego dokonano wyboru władz. Przewodniczą-
cym rady II kadencji został reprezentujący towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny Stanisław Grodecki, jego zastępcą – Józef niechaj, reprezen-
tujący radę miejską w Skawinie, a sekretarzem – anna Chromy ze 
Stowarzyszenia miłośników Doliny Cedronu. Członkami SrDPP zo-
stali: Halina Jaskierna ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęciń-
skiej, Zbigniew morawski z Parafialnego Klubu Sportowego mille-
nium, tomasz Papież z Prawicowego Bloku Samorządowego, anto-
ni Sapała, przedstawiciel rady miejskiej w Skawinie. W skład rady 
weszli także przedstawiciele umiG Skawina: tomasz ożóg — II za-
stępca burmistrza oraz tomasz Stawowy — kierownik Wydziału Pro-
mocji, Współpracy, Sportu i Kultury — PWSK.

Warto nadmienić, że Stanisław Grodecki był też przewodniczącym 
SrDPP w kadencji 2014–2016.

(e. t.)

12 marca 2017 r.
W marcu br. ponownie odwiedziliśmy ochodzę (zaproszenie przyję-
liśmy w lutym). Pan sołtys serdecznie nas powitał. tym razem zapre-
zentowaliśmy program rozrywkowy. Były piosenki, tańce cygańskie 
i inne, niektóre nawet inscenizowane. W podwójnej roli konferansjera 
i Cygana wystąpił opiekun grupy adam Woźniczka. Życzenia i kwia-
ty otrzymały wszystkie panie oraz… sołtys, który w tym dniu obcho-
dził imieniny. Przy kawie i pysznych ciastach bawiliśmy się świetnie. 
Po zakończeniu naszego występu wspólnie śpiewaliśmy aż do późne-
go wieczora. Z radością przyjęliśmy kolejne zaproszenie, tym razem 
na tradycyjną majówkę.

(e. t.)
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26 marca 2017 r.
W Dworze Dzieduszyckich w radziszowie odbył się wernisaż prac 
malarskich członka naszego stowarzyszenia mariana Strzebońskiego. 
Wystawa została bardzo ciepło przyjęta przez uczestników. Zarząd 
tPS składa serdeczne gratulacje autorowi wystawy. 

(m. t.)

28 kwietnia 2017 r.
W Jurczycach odbył się finał XIX  „Gminnego  Konkursu  Hallerow-
skiego”. Konkurs ten, współfinansowany ze środków miasta i Gminy 
Skawina, zorganizowało towarzystwo Przyjaciół Józefa Hallera i Hal-
lerczyków. udział w nim wzięły trzyosobowe reprezentacji szkół pod-
stawowych gminy. tegoroczna edycja konkursu miała wyjątkowo pod-
niosłą oprawę. Powodem tej wyjątkowości jest uchwała Senatu rzecz-
pospolitej Polskiej z 4 listopada 2016 roku w sprawie ustanowienia roku 
2017 rokiem generała Józefa Hallera. XIX edycję „Konkursu Halle-
rowskiego” wygrał zespół Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie, któ-
rego opiekunką była renata Gubała. tradycyjnie pracom konkurso-
wego jury przewodniczył reprezentujący tPS Stanisław Grodecki .

(m. t.)


