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Kazimiera Skałuba

pożegnanie zdziSława liSkiewicza

W dniu 22 sierpnia br. zmarł zdzisław liskiewicz, aktywny członek 
towarzystwa Przyjaciół Skawiny od samego początku naszej działal-
ności. Swoim zaangażowaniem przyczynił się znacznie do rozwoju 
tPS. Jego biogram został zamieszczony w 89 numerze naszego „In-
formatora”. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku uczestniczył w spotka-
niu opłatkowym, połączonym z obchodami jubileuszu 35-lecia tPS.

uroczystość pogrzebowa odbyła się w sobotę 26 sierpnia. rozpoczę-
ła się mszą świętą w kościele pw. Świętych apostołów Szymona i Judy 
tadeusza w Skawinie, sprawowaną przez proboszcza parafii księdza 
edwarda Ćmiela. W homilii ksiądz prałat powiedział m.in., że będzie-
my pamiętać dzień pożegnania śp. zdzisława, bo jest to święto matki 
bożej Królowej Polski. W ciepłych słowach mówił też o zaangażowa-
niu śp. zdzisława w działalność społeczną w Skawinie.

W uroczystości uczestniczyła rodzina, przyjaciele i znajomi, wśród 
nich członkowie tPS, a także poczty sztandarowe towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny i skawińskiego Koła Światowego związku Żołnierzy 
armii Krajowej.

Gdy kondukt pogrzebowy wyruszył z kościoła na cmentarz parafial-
ny w Skawinie na zachmurzonym niebie zaświeciło słońce. na zakoń-
czenie uroczystości na cmentarzu pożegnałam naszego Kolegę słowami:

Drogi zdzisławie, nadeszła chwila pożegnania... otacza Cię pogrążona w smutku  
i zadumie rodzina, żegnają Cię przyjaciele i znajomi. z upoważnienia zarządu 
chcę pożegnać Cię od członków towarzystwa Przyjaciół Skawiny.
byłeś z nami od początku działalności naszego stowarzyszenia, z pełnym zaanga-
żowaniem. ze Skawiną jesteś związany od urodzenia. ukończyłeś studia na aka-
demii Górniczo-Hutniczej i na akademii ekonomicznej w Krakowie. Przez 40 
lat pracowałeś w Skawińskich zakładach materiałów ogniotrwałych na różnych 
stanowiskach, w tym jako główny energetyk, główny technolog oraz wicedyrektor 
ds. technicznych. byłeś radnym rady miejskiej w Skawinie przez jedną kadencję. 
Wiele czasu poświęciłeś towarzystwu Przyjaciół Skawiny mimo obowiązków ro-
dzinnych, zawodowych i społecznych w innej dziedzinie. niełatwe były początki 
działalności tPS. Gdy zaczynaliśmy, mieliśmy zapał do pracy i chęć służenia ma-
łej ojczyźnie, ale nie mieliśmy lokalu ani funduszy. mieliśmy marzenia, aby za-
chować pamiątki z przeszłości Skawiny i utrwalać jej historię za pomocą słowa pi-



sanego oraz na fotografiach. Gdy zebraliśmy ponad 2000 eksponatów o wartości 
muzealnej, spełniło się największe z marzeń — we współpracy z urzędem miasta  
i Gminy Skawina powstało muzeum regionalne w Skawinie. Wydana została także 
Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Ponadto nawiązaliśmy kontakty ze szkołami 
i mogliśmy pogłębiać zainteresowanie młodzieży historią małej ojczyzny i miłość 
do niej.
W tych wszystkich działaniach uczestniczyłeś z nadzieją, że uda się zrealizować na-
sze zamierzenia. od początku do 2013 r. działałeś we władzach statutowych tPS — 
cztery kadencje w Sądzie Koleżeńskim i sześć kadencji w zarządzie, w tym jego wi-
ceprzewodniczącym byłeś przez 13 lat. Kiedy twój stan zdrowia w ostatnich latach 
pogorszył się, przebywałeś w szpitalu i na rekonwalescencji, a później powróciłeś 
do działalności w tPS. Podziwialiśmy twoją siłę ducha, cieszyliśmy się z poprawy 
zdrowia i twojej obecności wśród nas. Kiedy pojawiły się kolejne problemy zdro-
wotne, zrezygnowałeś z kandydowania do władz tPS, ale uczestniczyłeś w ważniej-
szych wydarzeniach i wspierałeś nas radą.
W 2011 r. zostałeś wyróżniony tytułem „zasłużony Członek towarzystwa Przy-
jaciół Skawiny”, tym samym znalazłeś się w pierwszej grupie osób, które ten tytuł 
otrzymały. W grudniu 2016 r. w czasie uroczystych obchodów jubileuszu 35-lecia 
tPS znalazłeś się wśród trzech osób szczególnie wyróżnionych za „owocną i efek-
tywną działalność na rzecz naszego towarzystwa... przez 35 lat”.
Walczyłeś jako żołnierz armii Krajowej w zgrupowaniu „Harnaś — rejon Ska-
wina”. Po przejściu na emeryturę byłeś także aktywnym członkiem skawińskiego 
Koła Światowego związku Żołnierzy armii Krajowej, a od 1996 r. do końca dzia-
łalności, czyli do 2014 r. — prezesem tego Koła.
za swoją działalność zawodową, patriotyczną i społeczną otrzymałeś wiele wyróż-
nień i odznaczeń, a najwyższe z nich to order odrodzenia Polski (Polonia resti-
tuta).
Pozostawiłeś dobrą pamięć o sobie. byłeś prawym, pracowitym, szlachetnym i życz-
liwym człowiekiem. Kochałeś rodzinę, małą ojczyznę i służyłeś Jej. Walczyłeś  
o wolną Polskę. byłeś wspaniałym Kolegą i Przyjacielem.
Żegnamy Cię z głębokim żalem. Pozostaniesz w naszych sercach i pamięci na za-
wsze... Spoczywaj w pokoju, niech bóg Ci wynagrodzi twoje poświęcenie dla ro-
dziny, dla Skawiny i dla ojczyzny.
twoim bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Cześć twojej Pamięci!
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Stanisław Grodecki

walne zgroMadzenie Sprawozdaw-
czo-wYBorcze towarzYStwa przYJa-
ciÓł SkawinY za rok 2016

18 czerwca 2017 r. w skawińskim „Sokole” odbyło się kolejne Wal-
ne zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny, w czasie którego dokonano oceny naszej działalności w roku 
poprzednim. W związku z kończącą się czteroletnią kadencją władz 
statutowych tPS tegoroczne zgromadzenie miało charakter sprawo-
zdawczo-wyborczy. 

W Walnym zgromadzeniu wzięło udział 38 członków tPS. zgod-
nie z § 24, pkt 2 statutu decyzje podejmowane przez zgromadzenie 
mają ważność prawną dopiero w drugim terminie.

Po otwarciu Walnego zgromadzenia Przewodniczący zarządu po-
prosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy zmarłych w ostatnim roku 
członków naszego towarzystwa: emilii Sznajder i Jana Hajty. 

następnie zarząd tPS zaproponował, aby Walnemu zgromadze-
niu przewodniczyła już po raz kolejny Jadwiga raczyńska, a funkcję 
sekretarza pełniła Krystyna Droździewicz. obie propozycje zostały 
przyjęte jednogłośnie. 

W pierwszej kolejności zatwierdzono porządek obrad oraz regula-
min Walnego zgromadzenia. 

następnie Stanisław Grodecki przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu tPS za rok 2016 (sprawozdanie to zamieszczone 
jest w całości w bieżącym numerze „Informatora”). Katarzyna Wi-
tek przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2016, alicja Płon-
ka  — sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej, a Halina 
lech — sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego. 

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie przez zgromadzonych 
wymienionych wyżej sprawozdań oraz głosowanie nad wnioskiem Ko-
misji rewizyjnej o udzielenie zarządowi tPS absolutorium za rok 
2016. Wszystko to zostało przyjęte jednogłośnie. 

Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący ustępującego zarządu 
przedstawił plan pracy tPS na rok 2017, a Katarzyna Witek przewi-
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dywany preliminarz finansowy na rok 2017. obydwa te dokumenty 
zostały przyjęte przez Walne zgromadzenie jednogłośnie. 

Kolejny punkt obrad to wybór władz statutowych tPS na kaden-
cję 2017–2021. W tajnych głosowaniach zostali wybrani członko-
wie zarządu, Komisji rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. zgodnie 
z obowiązującymi nas przepisami dotyczącymi działalności statutowej  
poszczególne organy wybieralne ukonstytuowały się w ciągu 7  dni, 
określając tym samym funkcję wybranych kandydatów.

Skład zarządu tPS na lata 2017–2021 przedstawia się następują-
co: Stanisław Grodecki — Przewodniczący, anna Kudela — zastęp-
ca Przewodniczącego, ewa tarnopolska — zastępca Przewodniczące-
go, Czesława Kopeć — sekretarz, zofia Płonka — skarbnik. Człon-
kowie zarządu to: Wanda Pabian, marian Strzeboński oraz Paweł  
lipowczan. Komisja rewizyjna działać będzie w składzie: Jadwiga  
raczyńska — przewodnicząca, Krystyna Droździewicz — zastępca 
przewodniczącej, Krystyna Galacińska — sekretarz. Członkowie Ko-
misji rewizyjnej to: Katarzyna Polek, Danuta racułt. W skład Sądu 
Koleżeńskiego weszli: Halina lech — przewodnicząca, bolesław Jam-
róz oraz Jan liskiewicz — członkowie. 

Walne zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze podjęło jeszcze 
jedną ważną decyzję. Jednogłośnie przyjęto wniosek Komisji rewi-
zyjnej o nadanie tytułu „zasłużonego Członka towarzystwa Przyja-
ciół Skawiny” Janowi liskiewiczowi w uznaniu jego wieloletniej dzia-
łalności na rzecz naszego towarzystwa. 

W trakcie obrad zgłoszono także kilka uwag i sugestii, które być 
może przyczynią się do jeszcze lepszej działalności naszego towarzy-
stwa i pomogą w osiąganiu kolejnych sukcesów w promowaniu lokal-
nej historii i kultury naszej małej ojczyzny.

Po kilkugodzinnych obradach Walne zgromadzenie Sprawozdaw-
czo-Wyborcze tPS zakończyło się. 

SPraWozDanIe zarzĄDu tPS za roK 2016

nasze towarzystwo na dzień 31 grudnia 2016 r. liczyło 130 człon-
ków zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego człon-
ka wspierającego, którym jest miasto i Gmina Skawina. to w głów-
nej mierze dzięki składce członka wspierającego tPS posiada środki 



— 8 —

finansowe na prowadzenie działalności. W roku 2016 do naszego to-
warzystwa dołączyło dziewięciu nowych osób.

Poprzednie Walne zgromadzenie Sprawozdawcze odbyło się 
6  czerwca 2016 r. i udzieliło absolutorium zarządowi tPS za rok 
2015. W 2016 r. zarząd tPS działał w składzie: Stanisław Grodec-
ki — Przewodniczący, anna Kudela — zastępca Przewodniczące-
go, ewa tarnopolska — zastępca Przewodniczącego, Czesława Ko-
peć — sekretarz, zofia Płonka — skarbnik. Członkowie zarządu to: 
zofia Kapera, Krystyna Sojka oraz elżbieta Panek. Komisja rewizyj-
na działała w składzie: alicja Płonka — przewodnicząca, małgorza-
ta Janiec-Jania — zastępca przewodniczącej. Członkowie Komisji to: 
maria Gaweł-Dudzińska oraz Kazimiera Skałuba. Skład Sądu Ko-
leżeńskiego przedstawiał się następująco: Halina lech — przewod-
nicząca, zdzisława różycka nowak, małgorzata Spólnik oraz Jan  
liskiewicz — członkowie.

W sprawozdaniu za rok 2016 zarząd przypomniał najważniejsze 
działania tPS. W tym okresie realizowano zadania statutowe oraz za-
dania zgłoszone do planu pracy. odbyło się dziewięć posiedzeń zarzą-
du, podczas których omawiano bieżącą działalność oraz podejmowano 
decyzje związane z dalszym funkcjonowaniem towarzystwa.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia w okresie spra-
wozdawczym.

I. Przyznanie tPS przez ministra Kultury i Dziedzictwa narodowe-
go odznaki honorowej „zasłużony dla Kultury Polskiej”. 

uroczyste wręczenie odznaczenia miało miejsce 29 grudnia 2016 r., 
w czasie obchodów jubileuszu 35-lecia tPS. W imieniu ministra wy-
różnienie przekazał wicewojewoda Piotr Ćwik.

II. X Kwesta na renowację nagrobków na skawińskich cmentarzach 

W zbiórce publicznej wzięło udział ok. 100 osób. byli wśród nich: 
przedstawiciele władz samorządowych, osoby publiczne z naszej gminy, 
przedstawiciele współpracujących z nami organizacji, strażacy z oSP 
Skawina II-Korabniki, harcerze z zHr, młodzież szkolna z liceum 
ogólnokształcącego i zespołu Katolickich Szkół w Skawinie. ze-
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brano łącznie kwotę 8412,36 zł. Koordynatorem X Kwesty był za-
rząd tPS. W roku 2016 przeprowadzono drugi etap renowacji Grobu 
nieznanego Żołnierza. Wkomponowano w istniejącą strukturę tabli-
cę pamiątkową poświęconą 54 mieszkańcom naszego miasta, którzy  
w latach 1939–1945 zaginęli, zostali zamordowani w katowniach i obo-
zach śmierci bądź polegli na frontach II wojny światowej, a miejsca ich 
pochówku nie są znane. Koszt prac to 8250 zł.

III. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów

W roku 2016 tPS zrealizował trzy projekty:

1. Projekt „z pasją do życia” 
Projekt „z pasją do życia” był realizowany wspólnie przez towarzystwo 
Przyjaciół Skawiny, bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie oraz fundację 
Skawińskie Centrum Wolontariatu. W przedsiewzięciu wzięły udział 
32 osoby w wieku 60+ z terenu gminy Skawina i gmin okolicznych, 
a także 15 osób niepełnosprawnych (podopiecznych Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Skawinie). Seniorzy najpierw uczestniczyli 
w warsztatach dotyczących angażowania się na rzecz społeczności lo-
kalnych, planowania i realizowania akcji społecznych. następnie spraw-
dzili się w praktyce jako liderzy i wraz z osobami niepełnosprawnymi 
zrealizowali dwa spektakle teatralne oraz zaplanowali wspólne wyjaz-
dy sieciujące. Spektakle mogli obejrzeć członkowie lokalnej społecz-
ności. Dzięki współpracy z tV Skawina z projektem mógł się zapo-
znać każdy zainteresowany.

ogólna wartość projektu  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   91 060,00 zł
Kwota dotacji z ministerstwa rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  .   81 180,00 zł
Wkład osobowy (wolontariat)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   8 480,00 zł
Wkład finansowy tPS    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,00 zł
Wkład finansowy partnerów  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   1 400,00 zł

2. Projekt „35 lat towarzystwa Przyjaciół Skawiny”
Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji kulturowych, 
upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach miasta i Gminy Ska-
wina oraz rozbudzenie zainteresowania historią i dziedzictwem kultu-
rowym regionu. Przeprowadzono warsztaty historyczne dla osób nie-
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pełnosprawnych intelektualnie. Projekt miał również zwrócić uwagę 
na kwestię wykluczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie z życia 
społeczno-kulturalnego miasta. Dzięki zaangażowaniu się tV Skawi-
na w promocję projektu propagowane były postawy zachęcające spo-
łeczeństwo do pracy na rzecz innych. Ponadto uczestnicy warsztatów 
zostali zapoznani z historią tPS, podkreślano wkład, jaki wniosła ta 
organizacja w życie kulturalne naszej małej ojczyzny oraz w kształ-
towanie tożsamości regionalnej mieszkańców gminy. 

ogólna wartość projektu  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    6 300,00 zł
Kwota dotacji z urzędu miasta i Gminy Skawina  .   .   .   .   .   .   3 500,00 zł
Wkład osobowy (wolontariat)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   0,00 zł
Wkład finansowy tPS    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   2 800,00 zł

3. Projekt „Informator tPS” 
towarzystwo Przyjaciół Skawiny kontynuuje wydawanie „Informatora”; 
zadanie to jest współfinansowane z budżetu urzędu miasta i Gminy 
Skawina. W 2016 r. ukazały się trzy numery, każdy w nakładzie 500 
egzemplarzy. Projekt jest realizowany w ramach gminnego konkursu 
„Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

ogólna wartość projektu  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   21 700,00 zł
Kwota dotacji z urzędu miasta i Gminy Skawina  .   .   .   .   .   .   7 500,00 zł
Wkład osobowy (wolontariat)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6 895,50 zł
Wkład finansowy tPS    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   7 304,50 zł

IV. DzIałalnoŚĆ bIeŻĄCa

1. W roku 2016 poczet sztandarowy tPS uczestniczył w następują-
cych uroczystościach: święto Konstytucji 3 maja; w skład pocztu we-
szli: aleksandra Sołtys, Grażyna Woźniczka oraz adam Woźniczka, 
narodowe Święto niepodległości; w skład pocztu weszli: aleksandra 
Sołtys, Helena Kaim i Stanisław tylko.
2. W 2016 r. wydaliśmy trzy numery naszego „Informatora”, każdy 
w nakładzie 500 egzemplarzy. W skład zespołu redakcyjnego wcho-
dzą obecnie: Stanisław Grodecki, anna Kudela, marian Strzeboński, 
ewa tarnopolska oraz mariusz tarnopolski. Publikujemy (jak dawniej) 
głównie teksty o tematyce historycznej oraz artykuły związane z kul-
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turą regionu. Informujemy również o wszystkich wydarzeniach doty-
czących tPS. archiwalne numery wraz ze spisem treści dostępne są na 
stronie internetowej tPS. Wyjątkowy charakter miał grudniowy nu-
mer „Informatora” wydany z okazji jubileuszu 35-lecia tPS. Przedsta-
wiono w nim historię tPS wraz z kalendarium najważniejszych wyda-
rzeń oraz sylwetki osób szczególnie ważnych dla naszego towarzystwa.
3. nasza strona internetowa uzupełniana jest na bieżąco. Czyta ją wie-
le osób spoza naszego towarzystwa, co potwierdza ilość koresponden-
cji mailowej, jaka do nas dociera od osób niezwiązanych z tPS, a za-
interesowanych naszą działalnością. 
4. W grudniu 2016 r. odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe na-
szego towarzystwa połączone z obchodami jubileuszu 35-lecia tPS. 
5. tradycją tPS stał się udział naszej reprezentacji w sztafecie ho-
norowej organizowanej przez burmistrza miasta Skawina w ramach  
akcji „zachowaj trzeźwy umysł”. W zeszłorocznej sztafecie tPS repre-
zentował zespół w składzie: Stanisław Grodecki, Wanda Pabian, bo-
lesław Jamróz i Krzysztof Wala.
6. W ramach działalności bieżącej tPS w 2016 r. współpracował z wie-
loma organizacjami i stowarzyszeniami. za szczególnie owocną moż-
na uznać współpracę ze Stowarzyszeniem „nasz radziszów”, Stowa-
rzyszeniem miłośników ziemi Krzęcińskiej, z towarzystwem Pamięci 
Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, ze Skawińskim Stowarzysze-
niem Partnerstwa miast, Stowarzyszeniem „Klub Przyjaciół Wieliczki”, 
Skawińskim Centrum Wolontariatu oraz z małopolskim związkiem 
regionalnych towarzystw Kultury, a także z wieloma placówkami 
oświatowo-kulturalnymi, spośród których wymienić należy: biblio-
tekę Pedagogiczną w Skawinie, miejską bibliotekę Publiczną w Ska-
winie, Szkołę Podstawową nr 4 w Korabnikach, Szkołę Podstawową  
nr 2 w Skawinie, Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ska-
winie, Szkołę Podstawową w Krzęcinie, Szkołę Podstawową w Pozo-
wicach, liceum ogólnokształcące, Szkołę Podstawową nr 1 w Skawi-
nie i zespół Katolickich Szkół w Skawinie. 

V. DzIałalnoŚĆ WeWnĄtrzorGanIzaCyJna 

W ubiegłym roku przy tPS działały trzy grupy nieformalne. Do Koła 
robótek ręcznych „razemkowo”, pod kierownictwem agaty lasek, 



— 12 —

dołączyła w lutym 2016 r. grupa wokalna „radośni”, której opieku-
nem jest adam Woźniczka, a pod koniec roku, z inicjatywy barbary 
Czopek, Grupa artystyczno-Plastyczna.

Do najważniejszych działań Koła w 2016 r. należy zaliczyć:
— wspólne kolędowanie z Klubem Seniora w zelczynie (styczeń);
— przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z terenu miasta i Gminy 

Skawina w czasie ferii zimowych w bibliotece Pedagogicznej w Ska-
winie (warsztaty origami, bibułkarstwo, wykonanie zakładek w kształ-
cie pomponików) (styczeń); 

— przygotowanie wystawy tradycyjnych i współczesnych jaj wiel-
kanocnych w muzeum regionalnym w Skawinie (marzec–kwiecień);

— przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z terenu miasta 
i Gminy Skawina poświęconych różnym technikom biżuteryjnym (wy-
konanie biżuterii dla mam w technice makrama, z użyciem filcu) (maj);

— przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w zespole Placó-
wek oświatowych w borku Szlacheckim (wykonanie bransoletek dla 
mam) (maj);

— przygotowanie wystawy zakładek do książek na targi Książ-
ki w Krakowie oraz do biblioteki Pedagogicznej w Skawinie (czer-
wiec–listopad);

— udział w Dniach regionalnych organizowanych przez Szkołę 
Podstawową nr 4 w Skawinie (kwiecień);

— udział w międzynarodowym Dniu Dziergania na Drutach 
w miejscu Publicznym (otwarte spotkanie robótkowe na skawiń-
skim rynku) (czerwiec);

— zainicjowanie akcji „Klinika lalek” (czerwiec);
— przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „ośmior-

niczki dla wcześniaków” (czerwiec);
— zorganizowanie spotkania z zelczyńskim Klubem Seniora w ze-

spole Katolickich Szkół w Skawinie, podczas którego przeprowadzo-
no warsztaty bibułkarskie i wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne (li-
stopad);

— przeprowadzenie warsztatów „nitką malowane — haft mate-
matyczny” dla nauczycieli w zKS oraz SP nr 1 w Skawinie (listopad, 
grudzień);

— przeprowadzenie warsztatów poświęconych tradycyjnym ozdo-
bom bożonarodzeniowym dla uczniów zKS w Skawinie (grudzień);
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— wydzierganie symbolicznych bucików (40 sztuk) dla uczniów 
zKS w Skawinie podejmujących duchową adopcję dziecka poczęte-
go (grudzień).

Do najistotniejszych działań grupy wokalnej „radośni” w 2016 r. 
należy zaliczyć:

— przygotowanie spektaklu teatralnego pt. „Dorośli dzieciom” 
i wystawienie go w Pałacyku „Sokół” oraz w Dworze Dzieduszyckich 
w radziszowie;

— występ na uroczystościach dożynkowych w turčianskich tepli-
cach, mieście partnerskim Skawiny, i przekazanie burmistrzowi ko-
sza dożynkowego wraz z parą laleczek w tradycyjnych strojach ska-
wińskich z XIX w;

— zapewnienie oprawy artystycznej jubileuszu 25-lecia Prywatne-
go muzeum Polsko-amerykańskiego w Wadowicach; 

— przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego pt. „Póki my 
żyjemy”.

VI. WSPółPraCa z meDIamI

Współpraca tPS z lokalnymi mediami układa się bardzo owocnie. Infor-
macje o projektach realizowanych przez nasze towarzystwo i wydarzeniach, 
w których braliśmy udział, ukazywały się w 2016 r. w „Gazecie Skawina” 
oraz w „Dzienniku Polskim”. radio WaWa poświęciło swój czas anteno-
wy na prezentację wywiadów i informacji dotyczących działalności naszego 
towarzystwa. również telewizja Skawina emitowała materiały związane 
z działalnością tPS. lokalne portale internetowe: Skawina 24.pl i InfoSka-
wina.pl wielokrotnie zamieszczały materiały dotyczące działalności tPS. Je-
steśmy także często obecni na stronie internetowej urzędu miasta Skawina.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój 
czas dla tPS. równie gorąco dziękujemy tym, którzy wzięli udział w prowadzo-
nej przez nas tradycyjnej już kweście na renowację zabytkowych nagrobków na 
skawińskich cmentarzach. Dziękujemy również wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w organizację różnych uroczystości, spotkań i imprez okolicznościowych.

Sprawozdanie zostało przyjęte na posiedzeniu zarządu tPS w dniu 
12.04.2017 r. i przedstawione na Walnym zgromadzeniu Sprawozdawczo- 
-Wyborczym w dniu 18.06.2017 r.
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teresa Jabłońska-matysiak

wSpoMnienia ppor. art. FranciSzka 
MatYSiaka — żołnierza 5 kreSoweJ 
dYwizJi piecHotY, UczeStnika BitwY 
pod Monte caSSino

Przeglądając różne szpargały na strychu w londyńskim domu mojego 
męża George’a, natrafiłam na „perełkę” — spisane piękną polszczyzną 
w starym pożółkłym zeszycie wiersze i wspomnienia jego ojca fran-
ciszka matysiaka. zaczęłam czytać… nie było mi dane poznać osobi-
ście mojego teścia. osobą bardzo bliską jego sercu była moja najbliż-
sza przyjaciółka ania — jego bratanica. ania matysiak-Kaletta tak 
wspomina swojego wuja:

franciszek matysiak, brat mojego taty. Pierwsze wspomnienie, i przez długie lata 
jedyne, to biała koperta z kolorowym obrzeżem i zagranicznym znaczkiem, zaadre-
sowana pięknym pismem. otwierałam ją zawsze z niecierpliwością. mała, siedmio-
letnia dziewczynka, która z zapartym tchem czytała listy od nieznanego, a mimo to 
bardzo bliskiego wujka. Każdy może zadać pytanie: Jak to możliwe, że między tymi, 
tak różnymi, w zasadzie obcymi sobie ludźmi zrodziła się taka więź? nie odpowiem 
na to pytanie, gdyż sama nie znam odpowiedzi. Po prostu tak właśnie było, wujek 
franek był mój, małego szkraba w Polsce, który o anglii, armii andersa nie wie-
dział zupełnie nic. Wiedziałam jednak, że takie same listy otrzymuje mieszkająca  
z nami babcia Kasia, mama wujka. tylko jej reakcja była inna niż moja, babcia pła-
kała. nie widziała swojego syna od tylu lat.
Kolejne wspomnienie o wujku ma zupełnie inny wymiar. Jest 1963 rok, mam osiem 
lat i znowu list, który mógł zmienić moje życie. Kilka miesięcy wcześniej umarł mój 
ukochany tatuś. Wujek franek chce pomóc mojej mamie i wziąć mnie na wychowa-
nie. nie, nie i jeszcze raz nie. mój dom jest tu, przy mamie, babci i siostrze. Wiem 
jednak, że jest ktoś, kto się o mnie troszczy.
Pierwsze spotkanie, mam 16 lat i jadę do anglii. Czy się boję? Czy niepokoi mnie 
spotkanie ze znanym tylko z listów wujkiem? nie, to przecież mój wujek fra-
nek. na miejscu wszystko jest nowe, inne, zaskakujące, tylko wujek jest znajomy, 
bliski. taki, jak w swoich listach. Ciepły, serdeczny, kochany. mówi: „Szkoda, że 
tak późno się spotykamy”. Czuję się jak w domu, ale dręczy mnie jedno pytanie: 
Dlaczego? Dlaczego nie wrócił do kraju, dlaczego od tylu lat nie widział swojej 
mamy? Dlaczego? takie proste, a jednocześnie takie trudne pytanie. Wujek jest 
ze mną zawsze szczery. „Pytasz dlaczego? ze strachu. Koniec wojny, nie jestem 
już żołnierzem, choć nie od razu mogę wrócić do Polski. Jestem na dworcu, cze-
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kam na kolegę, z którym mam wracać do swoich, do domu. Spóźnia się. zdyszany 
wpada na peron, nigdzie nie jadę, dostałem list. naszych, którzy wrócili do Pol-
ski, aresztuje ub. zostaję w anglii. a potem żona, dzieci, codzienne życie. I tęsk-
nota, i strach. nie jestem już tym młodym chłopcem, którego żegnała matka. Po-
patrz aniu, siwy łeb”. Wujku, dla babci na zawsze będziesz jej frankiem, przyjedź. 
mijają jeszcze trzy lata. Wcześniej babcia poznaje swojego wnuka, Jurka. Jest rok 
1974, grudzień. nie chciałam widzieć tych łez, tego niepokoju, kiedy matka witała 
swojego syna. Syna, którego nie widziała ponad 30 lat. Ja byłam taka szczęśliwa, 
że mogłam przyczynić się do tego spotkania. niestety jedynego. Po maturze, kiedy 
nie dostałam się na studia, pół roku mieszkałam w anglii. byłam oczkiem w gło-
wie swojego wujka. W czerwcu wyjechałam, zdałam na studia, rozpoczęłam doro-
słe życie. Wujek zawsze był blisko, chociaż tak daleko. niestety, nie przyjechał na 
mój ślub. nie spotkaliśmy się już więcej. znów były tylko listy. Piękne, zabawne, 
wspierające. Przechowuję je do dziś. Wujek odszedł w 1996 r., nie mogłam być na 
jego pogrzebie, czego żałuję do dziś.

notKa bIoGrafICzna 

franciszek matysiak urodził się 18 listopada 1919 r. w rogoże-
wie (obecnie województwo wielkopolskie). Jego rodzicami byli  
Katarzyna z d. Czwojdzińska oraz Stefan matysiak. miał sześcio-
ro rodzeństwa: Stefana, mieczysława, tadeusza, Stanisławę, Czesławę 
i mariana. franciszek był drugi z kolei, po Stefanie. ojciec pracował  
w kopalni w Kałuszu (obecnie ukraina). Wskutek wybuchu gazu 
w kopalni jego organizm został zatruty i wkrótce po tym incydencie  
zmarł.

W 1940 r. dwaj bracia Stefan i franek uciekli z transportu na Sy-
berię. Stefan został złapany i wywieziony na roboty do niemiec, fran-
kowi udało się dotrzeć gdzieś (brak bliższych danych), gdzie formo-
wała się armia andersa. 

z armią gen. Władysława andersa przeszedł cały szlak aż do 
Włoch, walczył pod monte Cassino. Po zakończeniu II wojny świa-
towej w 1946 r. osiadł w anglii. W 1947 r. ożenił się z zofią Ja-
worską, z którą miał dwóch synów: George’a andrew i bogusława. 
W grudniu 1974 r. odwiedził Polskę, aby w Krakowie odbyć pierw-
sze od czasu wojny i jedyne spotkanie ze swoją matką. 

franciszek matysiak zmarł 29 września 1996 r. w wieku 76 lat 
w bolton w Wielkiej brytanii. tam też został pochowany.

Jego syn Jerzy od prawie 10 lat jest mieszkańcem Skawiny.
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Wojenne prawo jazdy franciszka matysiaka
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okładka zeszytu ze wspomnieniami franciszka matysiaka
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PamIĘtnIK naPISany rĘKĄ  
PPor. art. franCISzKa matySIaKa 

PanIS bene merentIum

niektórym trzeba tak wiele
ażeby szczęśliwi byli
majątku, sławy, przyjaciół
I auta i własnej willi.

Ja skromne mam wymagania
I znacznie mniej mi potrzeba
tyle dochodu za pracę
by nie zabrakło mi chleba.

Jednego wiernego druha
na którym się nie zawiodę
I w święta szklaneczkę wina
bo bardzo nie lubię wody.

Całkiem małego pokoju
Gdzie cisza mi gospodarzy
z oknami na zachód słońca
Przy którym się słodko marzy.

W pokoju w którym niech będzie
tani radiowy kryształek
I na stoliku codziennie
tytoń i paczka zapałek.

bo spokój wieczoru życia
bo cisza samotnej celi
to panis bene merentium
tych którzy dużo cierpieli.
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15 II 1943 r.

trzy są składniki prawdziwego piękna: wiara, miłość i dobroć.
W tej chwili zdejmuję słowa z ust. I kładę je na dłoń. I ważę. I patrzę. 
I badam, czy są dość, czy są wystarczająco proste. Jako że w prostocie 
nie ma oszustw, w prostocie są niekłamane uczucia. albowiem chcę 
pisać o rzeczach najbardziej pełnych czułości.

taki drobiazg jak matka. Jedna kobieta. Wszystko. Wiara, miłość 
i dobroć. Poza tym nic. bo czyż trzeba więcej? nie trzeba, bo wię-
cej nie można. 

trzy matki mnie w tej chwili obchodzą. Przede wszyst-
kim — moja. nie ma bowiem w tych rzeczach uprzejmości. moja 
matka przede wszystkim i ponad wszystko. Dla mnie. twoja mat-
ka jest przede wszystkim i ponad wszystko dla ciebie. ty mnie mej 
matki nie zabierzesz ani ja ci twojej nie zabiorę. bo nie można. 
a więc: trzy matki. moja. Doktorowa, matka doktorczyków. Skle-
pikarka, matka Karola. I małe miasteczko. Kiedy przychodziłem 
do domu doktorstwa, szurałem grzecznie nogami i mówiłem: ca-
łuję rączki. Poczem całowałem rączkę. Kiedy przychodzili do mnie, 
mówili mej matce: całuję rączki. ale nie całowali. Szurali grzecznie 
nogami i wyrażali ochotę. za to ja matce Karola mówiłem: cału-
ję rączki. Wyrażałem w ten sposób ochotę i szurałem nogami. ale 
nie całowałem. taki ci to był małomiasteczkowy obyczaj. zdawa-
ło się, że wszystko w porządku. ale zdawało się stosunkowo krót-
ko. najsamprzód zbuntowałem się o swoją matkę. Jak to? Dlacze-
go? Jak się to dzieje, że nie całują ręki mojej matki. Czy dlatego, 
że ta ręka spracowana? a jednak była to wspaniale piękna ręka. Już 
nawet nie o to idzie, że wyrozumiała i wybaczająca. Po prostu pięk-
na, jako ręka, choć pomarszczona i spracowana. I w skrzętnej swej 
dobroci bardzo zapobiegliwa.

Wobec tego pewnego dnia zbuntowałem się. nie pocałowałem 
w rękę doktorowej, pocałowałem w rękę matkę Karola. oczywiście 
nie była to ręka czuła, najwięcej bowiem czułości było w rękach mo-
jej matki. ale wtedy pomyślałem, że dla Karola ta ręka jest tak samo 
pełna dobroci. nie w tym rzecz, że ta ręka była brzydsza od ręki mo-
jej matki. W tym rzecz, że słodycz dla Karola miała tę samą — trud-
no to jakoś powiedzieć.
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z matką moją miałem układ: nie żegnać mnie, nie witać. Przycho-
dziłem do domu i najzwyczajniej w świecie byłem. a kiedy wycho-
dziłem, nie było mnie. a może — nawet wtedy byłem? Jeśli tak, to 
może nawet teraz jestem? Chyba jestem i nic mi nie przeszkadza, że 
jestem tutaj. to taki sobie żart. Żart uczuciowy. nie byłbym synem 
mojej matki, gdybym z mojej matki nie był dumny. to jest napraw-
dę niezwykła kobieta. Jeżeli powrócę, usiądę zaraz na kilka miesięcy. 
I napiszę książkę. I nawet wiem, jaki dam jej tytuł. mianowicie zależ-
nie od ilości stronic. Jeśli tych stron będzie na przykład 216, dam ty-
tuł książce: „Stron dwieście szesnaście”. Cała bowiem książka będzie 
o mojej matce. na każdej stronie będzie matka. Po cóż więc inny ty-
tuł. Każdy byłby za mały.

Dziś, kiedy ból budzi mnie w nocy, zapragnę jak wczoraj, jak co-
dziennie, ażeby matka usiadła na łóżku. mam prawo wiedzieć, że [po] 
dotknięciu jej dłoni ustałby ból. 

trzy są składniki prawdziwego piękna: wiara, miłość i dobroć. 
zbiegają się one w matce. W mojej matce. I w każdej matce każ-
dego. Was. 

29 III 1943 r.

Kupiłem bukiet nieduży, 
Prosiła kwiaciarka „niedrogo”…
lewkonie, goździki i róże, 
I teraz — nie wiem dla kogo.

niosę go zawstydzony
I sam na siebie się gniewam,
Idę jak narzeczony
Do panny, której nie mam.

Dałem zarobić żebraczce,
Siwej steranej kobiecie
I myślę o mojej matce,
tak opuszczonej na świecie.
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Jak ona radzi tam sobie
Samotna, nie wsparta nikim,
Czy ma co dzień chleb i obiad
Czy nosi całe buciki?

Czy także uliczne bukiety
zachwala bezdźwięcznym głosem,
albo sprzedaje gazety,
zapałki lub papierosy?

Czy ujrzę ją jeszcze po latach
W Kałuszu, znużoną i biedną…?
I żałość zatapiam w kwiatach,
Które mi w ręku więdną.

14 VIII 1943 r.

Gdy stanę już przed drzwiami domu,
opadną ręce, stracę siły
I będę czekał odrętwiały,
by drzwi się same otworzyły.

a jeśli… jeśli Was zobaczę
I życie znajdę w drogich głosach —
bez słów odczytam całą prawdę
W waszych, przedwcześnie siwych włosach.

I wiem, że skargi nie usłyszę,
I łez nie będę liczył słonych,
I wiem, że okrzyk mnie powita:
Synek mój… głodny i zmęczony.

upadnę wówczas na kolana,
Jak ten, kto doznał łaski nieba,
I będę błagał ciebie mamo — 
Przebacz mi tylko. Przebacz, przebacz…
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15 I 1944 r.

Jak to się kiedyś wyjeżdżało do bagdadu?
na godzinę piątą rano wyznaczony został odjazd naszej kolumny sa-
mochodowej — kierunek, że się tak wyrażę z „grubsza” znany — Irak.

Przymykam oczy, wczuwam się w przyszłą atmosferę i rolę „zło-
dzieja z bagdadu”, śnią mi się po nocach „dziewice z seraju”, a rano 
budzę się zwykle oblany potem, przy temperaturze 40 stopni C. za-
palam lampę, wyjątkowo jeszcze nie „lampę aladyna”, a zwykłą 50-cio 
świecówkę: „osram”, „tunsram” czy coś w tym rodzaju — nazwy lamp 
elektrycznych denerwowały mnie zawsze i stwierdzam, że jest godzi-
na trzecia rano, za wcześnie, aby wstawać, za późno, aby się obrócić 
na drugi bok i śnić dalej o hurysach, zasłoniętych twarzach, o tajem-
niczym bagdadzie.

Widzę, że towarzysz podróży, który mieszka ze mną w jednym na-
miocie, siadł na łóżku na sposób arabski, chwieje się rytmicznie jak liść 
palmowy na wietrze, oczekując nie głosu muezzina, ale sygnału samo-
chodowego. nastrój więc i użycie w przyszłe warunki doprowadzone 
do perfekcji, odczuwamy jedynie brak lamentów 35 żon w haremie, 
gdy pan i władca odjeżdża wśród czołobitnych zapewnień stróża ha-
remu. tak się bowiem złożyło, że obaj jesteśmy kawalerami, chociaż 
co do mego towarzysza mam pewne podejrzenia, iż zamierza zmienić 
w niedalekiej przyszłości szanowany ogólnie zawód „starego kawale-
ra”. niespodziewany wyjazd krzyżuje trochę jego plany, mając jednak 
na uwadze jedno przysłowie „nie ma złej drogi do mojej niebogi”, mo-
żemy śmiało przypuszczać, że via Irak trafi do serca swojej wybranej.

nadchodzi wreszcie chwila, że objuczeni jak osły arabskie (mowa 
o sympatycznym czworonogu, a nie o ludziach) manierkami, termo-
sami, flaszkami itp. lądujemy szczęśliwie na placu, gdzie kierowcy wy-
twornych „fordów” oczekują sygnału do odjazdu.

Przy samochodach koledzy, którzy odjeżdżają, i ci, którzy przy-
szli nas pożegnać, kierowcy angielscy ostatnimi pociągnięciami ży-
letki wygładzają policzki, obsługa kasyna z wozami prowiantu i kil-
ku miejscowych obywateli, nie wiem, przypadkowo czy też umyślnie 
zebranych tak wcześnie rano, a żegnających z jakimś żalem i smut-
kiem. Jeden z kolegów, zresztą wielka poczciwina, który z dobro-
ci serca „wpakował” mnie na pierwszy transport, sam się poświęca-
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jąc pozostać jeszcze parę tygodni, aż największe upały miną w Iraqu, 
bawi nas dowcipami, wkłada jednemu z kolegów ochraniacz na ze-
garek, „aby się broń boże nie zaprószył”, całuje w oba policzki uro-
czyście, zapewniając, że tego mi do końca życia nie zapomni. może 
być pewien — ja także.

Wreszcie ruszamy — samochody obładowane „akuratnie” — jak 
mówi szef oddziału, podskakują na wybojach, a my uradowani walimy 
głowami w ściany szoferki, z biciem serca oczekując widoków i wra-
żeń podczas kilkudniowej podróży. Po drodze dołączamy do konwoju 
innych oddziałów i po krótkiej przerwie już w „karnym ordynku” wy-
ciągamy się na szosie długim sznurem samochodów.

obserwujemy ludzi idących do pracy, mijające nas samochody, a na 
wszystkich twarzach widzimy zawsze ten sam życzliwy uśmiech, sły-
szymy okrzyki pozdrowień i życzenia szczęśliwej podróży. mijamy licz-
ne plantacje pomarańcz i cytryn, zorganizowane gospodarstwa wiejskie 
i to, co dla nas najważniejsze — zieleń, bo za kilkadziesiąt mil wpad-
niemy w pustynie transjordanii. Koledzy, którzy tą drogę już przeszli, 
straszą beznadziejną nudą i pustką.

Sama podróż, chociaż trwa niecały tydzień, należy do powolnych, 
lecz można ją odbyć w znacznie krótszym czasie, ze szkodą wszak-
że maszyn i wymęczeniem ludzi. Po przekroczeniu granicy palestyń-
skiej samochody wdrapują się na strome zbocza wzgórz transjordań-
skich po drodze wiodącej serpentynami — i choć widoki niecodzien-
ne, nagi i skalisty krajobraz, myśli jednak ulatują do naszych gór, jak-
żesz innych i o ile piękniejszych.

W czasie podróży mamy dość ciekawy wypadek — oto jeden z kie-
rowców nagle zjeżdża raptownie samochodem z szosy i grzęźnie w ła-
wicy piasku.

— Pewnie zasnęliście przy kierownicy?
— nie. 
— Więc dlaczego?
— zdawało mi się, że droga idzie w prawo…
— możeście pili? 
— nie, ja mogę „chuchnąć”…
I na potwierdzenie swoich słów wciąga olbrzymią ilość powietrza 

do płuc i dmucha w twarz pierwszemu z brzegu oficerowi. Wszyscy 
po tym eksperymencie orzekli, że kierowca nie jest pijany, a wszyst-
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kiemu winna „fatamorgana”. ogólna radość i zadowolenie, bo to prze-
cież niecodzienne zjawisko, zatem wszyscy z ochotą pomagają wy-
pchać samochód, a kierowca zadowolony z wypadku dumnie spoglą-
da po towarzyszach. będzie miał po powrocie do Polski nie lada te-
mat do dłuższych dyskusji: „jak to w czasie — panie tego — podró-
ży — zatumaniło człowieka”.

Po takiej krótkiej przerwie ruszamy dalej, już w lepszych nastro-
jach, a każdy postój konwoju wykorzystujemy dla pochłaniania ol-
brzymich ilości wody i herbaty. temperatura wzrasta z każdym kilo-
metrem drogi, nikt się jednak nie skarży — wielu żołnierzy jest już 
2,5 roku na „mydliście”, i po prostu nie odczuwa ciepłoty. Humor 
i śpiew towarzyszy przez cały czas trwania podróży, nawet i wtedy, 
gdy wjechaliśmy w „Krainę Diabelską”, jak nazwano pustynię Iraku. 
Jakby spadłe z deszczem lub ręką ludzką poukładane, leżą na olbrzy-
miej przestrzeni czarne głazy różnej wielkości, o gładkiej wypolero-
wanej powierzchni. ziemia martwa — nic tam rosnąć nie może, ani 
dróg przeprowadzić, ani osiedli zbudować, nie ma po prostu gdzie 
stopy postawić. Kamień leżący tuż przy szosie wykorzystuje się dla 
naprawy czy też konserwacji drogi, powstają tedy małe wolne prze-
strzenie, na których robotnicy ustawiają beczki ze smoły i ropy lub 
budują namioty mieszkalne. I pomyśleć sobie, że kraj ten ma skarb 
bezcenny — naftę.

Szóstego dnia podróży przybywamy na miejsce — gdzie tylko rzu-
cić okiem namioty — i jeszcze raz namioty…

WrzeSIeń 1943 r. SKorPIon

tyle się o nim pisało i mówiło, że już nie ma chyba nic do pisania. 
ze względu jednak na stałe niebezpieczeństwo, jakie sobą przedsta-
wia, szczególnie dla przebywających na pustyni, nie zaszkodzi o nim 
jeszcze raz przypomnieć.

Skorpion (Escorpius italicus) należy do rodziny pajęczaków. Jest ja-
dowity. trzeba go tępić. Podkrada się niespodzianie — taki skrom-
ny, szary, niby nigdy nic — i ani się obejrzysz, jak ci zaaplikuje do or-
ganizmu kropelkę swojej trucizny. ostatnio przyszedł do naszego na-
miotu. W samo południe. usiadł na brzegu łóżka, zdjął hełm, otarł 
pot z czoła, poprosił trochę wody, bo mu w gardle zaschło, i zaczął: 
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— Czy słyszeliście panowie, że z fasunkiem będzie coraz gorzej? 
Podobno niemcy topią wszystkie okręty z dostawami. Już zmniejszy-
li nam rację mięsa…

— e, to dlatego, że podczas upałów mięso nie jest zdrowe.
— Ja tam nie wiem — ciągnie Skorpion — ale co będzie, jak 

wszystkiego zabraknie… na pustyni...?
— Starczy miejscowych baranów — rzuca Wojtek ze swego kąta 

i odwraca się twarzą do „ściany”.
to stanowczo „nie chwyta”, wszyscy są właśnie po obiedzie, a w mro-

ku chlebaków drzemią od tygodni fasowane konserwy, z którymi cza-
sem naprawdę nie ma co robić.

Przybysz zaczyna więc z innej beczki: 
— ale w teheranie wśród naszej ludności cywilnej już jest źle, po 

prostu głodują. 
Kozura, który właśnie przed chwilą się przebudził, wysadza zwich- 

rzony łeb spod moskitiery: Skąd pan wie? Ja tam mam żonę z dziećmi, 
ale pisze, że dotąd im niczego nie brakuje, że opieka czuwa. 

— Ja też, ja też mam — Skorpion kiwa ze smutkiem głową  — 
i mnie żona nic z tego nie pisze, bo nie wolno. ale teraz jeden Ko-
walski z czwartej parkowej dostał list od siostry, przez okazję. Sam go 
czytałem. 

Kozura spochmurniał nagle. Jad zaczyna działać. Gość po chwi-
li ciągnie dalej:

— Wczoraj byłem koło obozu „Pestek”. marnują się nasze dzie-
wuchy doszczętnie, włóczą się wieczorami z różną szarżą. a wszyst-
kie takie młodziutkie. Co z nich wyrośnie? Jakie to będą żony, matki? 

Wojtek nagle siada na pryczy, jakby poczuł ukłucie: 
— Co pan za głupstwa opowiada panie Skorpion — replikuje ostro, 

zapominając o dystynkcjach rozmówcy. Ja wiem najlepiej, jak tam jest. 
mam w P.S.K. narzeczoną, jeszcze z Polski. Pobierzemy się po zakoń-
czeniu wojny. tam wychowują nasze dziewuchy nie gorzej niż kiedyś 
w Polsce. Dyscyplina i opieka… a każda dba o swoją opinię teraz 
bardziej jeszcze, niż to było w kraju. Wreszcie surowe, obozowe życie 
mniej niż w domu zostawia czasu na amory. naturalnie, że są wyjątki, 
bo muszą być w takim licznym zespole, a że to się zdarza na pustyni, 
na ludzkich oczach, więc złośliwi gadają już o wszystkim. tak urasta-
ją plotki, a pan je roznosi. 
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Skorpion uśmiecha się łagodnie, ale z wyższością:
— Słusznie, bo pan zakochany widzi przez pryzmat swego uczu-

cia nie to, co jest naprawdę, ale to, co by pan chciał widzieć, ale niech 
pan lepiej słucha tego, co mówią ludzie obcy. 

Wojtek nerwowym ruchem zapala papierosa i wychodzi pospiesznie 
z namiotu (na pewno po przepustkę). ten już dostał zastrzyk.

Gość poprawia się na łóżku wygodniej, wykańcza zapas zimnej 
wody i wzdycha: 

— upał coraz gorszy, a co będzie dalej? teraz już nie tyl-
ko — coś robić, ale nawet myśleć się nie chce. Głowa niezdolna już 
pracować w taki gorąc. Dlatego też — mówili, że zabiorą nam namio-
ty świetlicowe, bo potrzebne będą dla dowództwa, a do świetlicy też 
i tak nikt nie chodzi. Pogadanek nie ma. bo i kiedy? W dzień za go-
rąco, a wieczorem za późno.

robi mi się dziwnie przykro. Czuję, że i mnie zatruł. może to praw-
da z tą świetlicą, szczególnie, że naszego oświatowego nie widzieliśmy 
już od paru tygodni.

Po odejściu Skorpiona długo toczy się w namiocie ożywiona dys-
kusja. Właśnie wrócił Wojtek zły, bo nie dostał przepustki. Jad dzia-
ła. myśl zbacza z właściwej drogi i czasem idzie na manowce, jeśli nie 
znajdzie się z boku ktoś, aby jej wskazać właściwy kierunek. za długo 
się przesiaduje w namiotach, za mało czyta, zbyt wiele gada. ale na 
Skorpiona jest flIt: żywe logiczne słowo, co prostuje błędne ścieżki 
myśli człowieczej. zdrowy rozsądek.

WrzeSIeń 1943 r. 
DWanaŚCIe GoDzIn na lInIaCH „KreSoWeJ”

od czasu rozpoczęcia ofensywy nie tylko pierwszy dzień uderzenia na 
niemieckie pozycje, ale i każdy następny, a szczególnie dzień 17 maja, 
były dniami, w których Dywizja Kresowa złożyła w swym marszu do 
Polski setki najlepszych, najodważniejszych swych żołnierzy.

Dwanaście godzin tego dnia jest typowym przykładem tej strasz-
nej walki, w której żołnierze Kresowej nie tylko wytrwali, nie tyl-
ko położyli pokotem całe kompanie niemieckie, ale i zdobyli wzgó-
rza wchodzące w skład umocnień, które angielski dziennik „eight 
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army news” z 13 maja nazwał „najsilniejszymi liniami obronnymi 
w tej wojnie”.

GoDzIna 5-ta rano

Wszystko przygotowane do nowego uderzenia na dalsze przedmio-
ty natarcia, z „Widma” jako pozycji wyjściowej. nie tylko świeżo opa-
nowane „Widmo”, ale i dolina przed nim, i wzgórza stanowiące do-
tychczasowe pozycje Kresowej są pod stałym, idącym z trzech stron 
ogniem moździerzy i artylerii niemieckiej. niemcy jednak najwidocz-
niej spodziewali się dalszych uderzeń Kresowej albo też nawet liczyli 
na osłabienie naszych oddziałów po krwawej ofierze, jaką złożyły one 
12 maja 1944 roku.

GoDzIna 5:35

Wychodzi przeciwnatarcie niemieckie z dwu kierunków, z St. ange-
lo i mass albanet. Kieruje się na pozycje, na których jeden z lwow-
skich batalionów zajął podstawę wyjściową do natarcia. natarcie nie-
mieckie załamuje się w ogniu naszej artylerii przed pozycjami lwo-
wiaków. tylko zepchnięto niemców, a już lwowskie bataliony idą 
w ślad do natarcia. Schodzą po zakrzaczonych stokach, na których 
jeszcze tu i ówdzie zieje seriami l.k.m. z niewyduszonego niemiec-
kiego bunkra. mijając jar między obu wzgórzami, pas krzewów [u] 
podnóża St. angelo, biegną szturmem na jego szczyt. niemcy kładą 
na cały stok ogień wszystkich rodzajów broni. Gęsto rozrzucone po 
stoku bunkry niemieckie zieją ze szczelin pomiędzy skałami śmier-
cionośnymi seriami. atakowany szczyt St. angelo to zupełnie nie-
zakrzewiona naga skała, po której pod stałym ogniem niemieckich 
strzelców wyborowych i broni maszynowej trzeba się piąć pod górę. 
równocześnie pod stałym obstrzałem na podstawę wyjściową prze-
chodzi baon „rysiów”, który dopiero pięć dni temu krwią najlep-
szych swych żołnierzy zapłacił za wdarcie się na „Widmo”. Podcią-
ga do rejonu wyczekiwania jeszcze jeden lwowski batalion. W wal-
ce o St. angelo trzeba znowu wyrzucać i wybijać niemców z każ-
dego schronu. Granaty, Thompsony lecą w niemieckie schrony, ale 
ubywa coraz więcej amunicji w chlebakach, ładownicach i plecakach 
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lwowiaków niosących wszystko ze sobą, setki metrów pod górę, nie  
licząc kilometrowego domarszu. 

opór niemiecki przełamany.

GoDzIna 7:05 

St. angelo zdobyte. Żołnierze Kresowej bez tchu, zmęczeni wspinacz-
ką i walką zalegają pomiędzy skałami na szczycie wzgórza. W stronę 
brygady odprowadzają grupki jeńców. ogień artylerii niemieckiej jest 
tak silny, że z jednej takiej grupy liczącej 30 jeńców dochodzi tylko 
14-tu. reszta wybita niemieckimi pociskami po drodze.

o godzinie 10 zaczął się prawdziwie piekielny ogień niemieckich 
dział i moździerzy, który pokrywa zdobyte wzgórza i stare pozycje Kre-
sowej. równocześnie inne patrole Kresowej nacierają na wzgórze 575. 
zostają jednak zepchnięte. na wzgórze to kieruje się cała siła ognia na-
szej artylerii. trwa pospieszne podnoszenie amunicji dla lwowiaków na  
St. angelo. Każda skrzynka amunicji musi być przeniesiona na bar-
kach noszowych kilka kilometrów po tak stromo wznoszących się 
skałach, że miejscami co kilkadziesiąt metrów trzeba się dosłownie 
wspinać. na głowę leżących pod ogniem żołnierzy Kresowej lecą nie 
tylko pociski. niemiecki samolot rzuca ulotki. z twardych żołnie-
rzy Kresowej nikt nie drgnął. zacisnął każdy jeszcze mocniej w gar-
ści Thompsona i czekał na niemieckie natarcie. Wyszło ono o godzi-
nie 12:30 w sile 2-ch batalionów. najlepsza to miara tego, jaką wagę 
przywiązywali niemcy do tego wzgórza, które zamykało drogę od-
wrotu z Cassino. znowu cała nasza artyleria kładzie ogień na stok, 
po którym idzie niemieckie natarcie. Dwie i pół godziny trwa za-
ciekła walka na szczycie St. angelo. Dopiero o godzinie 15 niem-
com kosztem ogromnych strat udaje się opanować wzgórze. niedłu-
go jednak cieszyli się niemcy odzyskanym wzgórzem. te same ba-
ony Kresowej, które dopiero kilka dni temu skrwawiły się w pierw-
szym natarciu: „Wilki”, już bez swego rannego pułkownika „rysia”, 
bez swego zabitego przed czterema godzinami dowódcy pułkowni-
ka Kamińskiego, i lwowskie bataliony, wszyscy od dwunastu godzin 
w ogniu i walce idą znowu naprzód. Plutony Kresowej jeden za dru-
gim wdzierają się znowu na St. angelo. znowu zaczyna się duszenie 
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niemców po bunkrach, walka o każdą skałę. zmieniają się dowód-
cy oddziałów. Po pułkowniku Kamińskim obejmuje dowództwo „ry-
siów” major Żychoń. Pada i on ciężko ranny. na drugi dzień umie-
ra w szpitalu. Dowództwo obejmuje jedyny nie ranny kapitan w ba-
onie — kapitan C.

nie zmienia się tylko zaciekłość, upór i bohaterstwo żołnie-
rza Kresowej. Gdy rannego zniosą na punkt opatrunkowy, gdy za-
strzyk przywróci mu przytomność, pyta: Czy tam na Cassino po-
wiewa już polska chorągiew? Jedno mają pragnienie. by ich krwawa 
ofiara złożona na najtrudniejszym odcinku frontu, by ich trud nad-
ludzki otworzyły jutro drogę na rzym, tak jak dziś otworzyły dro-
gę na Cassino, by pojutrze stały się kamieniem milowym w drodze 
do lwowa i Wilna.

maJ 1944 r. CzerWone maKI

Któż z nas nie zna maków czerwonych wśród łanów pszenicznych, 
wśród zbóż rozmaitych — rumieńcem pałały. te same maki dziś przy-
szły za nami…

nie zrywają ich dzisiaj niewinne rączęta dzieci, by stroić ołtarze, 
lecz same wyrosły na skromnych mogiłach — wśród głazów, na mo-
giłach, o których świat dziś mówi cały.

Przez te maki czerwone — jak po puszystym dywanie — idzie 
żołnierz polski z pieśnią na ustach o tej, co nie zginęła, idzie do 
walki o świętą sprawę… Choć gniecie je bezlitosny walec wojny, 
przed którą nikt i nic uchronić się nie może — one ciągle trwa-
ją — niezwyciężone. trwają razem z tym, co wśród nich legł, by 
odpocząć chwilę…

nikt z nas wprawdzie czerwieni nie lubi — bo ona jakoś dziw-
nie rwie serce na strzępy, ziębi albo krew burzy. ale do maków, 
co się wokół rozsiadły, każdy się uśmiecha, przytuli i słodko prze-
mówi. 

te maki kwitną na szlaku Kresowej — na śladach żołnierza, co wal-
czy w drodze do ojczyzny, co jak ów rycerz zaklęty z bajki przez sie-
dem gór i siedem rzek idzie do lwowa, Wilna, nad zbrucz, Prypeć 
i niemen, gdzie kwitną takie same maki, tylko pod stokroć piękniej-
szym — bo swoim — niebem.
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Przechodniu — spójrz na te maki, pozostań choć chwilę przy nich, 
one ci powiedzą całą prawdę, bo one wszystko wiedzą, bo były z żoł-
nierzami.

Widziały trudy i znoje twego przyjaciela — brata — ojca — syna 
jak szedł pod Cassino, St. angelo, Widmo. tam rosną te maki, maki 
czerwone, które zrosiła krew naszego żołnierza. będą one świadczy-
ły o dniu krwi i chwały. ukołyszą do snu wiecznego tych, co wśród 
nich zostali.

nie patrz na nie, jak na czerwień okrutną, tę ze śniegów i mrozów. 
Pamiętaj o innej, o tej z dni jasnych i żywych, co złotymi zgłoskami 
pisały twoją historię dla przyszłych pokoleń.

Każdą wiosną zakwitną dla Ciebie maki, nie tylko tam — w kra-
ju, dokąd zdążasz, ale i tu — nad rapido, nad liri, pod Cassino, pod 
Sant angelo, na Widmie, na monte Cairo.

CzerWIeC 1944 r.

Powracasz niespodziewanie
I stajesz przy mnie blisko
Choć wiem że Cię już nie ma
Że się zmieniło — wszystko.

Choć wiem, że jeśli nawet
otrząsnę się z tej krzywdy
Ciebie jednej nie spotkam
I nie odzyskam — nigdy.

Chodziłem z tobą często,
Dniem jasnym, w wieczór ciemny
nie świadome, nie moje
Szczęście — chodziło ze mną.

a chociaż już od dawna
Żyję — ot tak — bezdomnie
zostało mi po tobie
najboleśniejsze z wspomnień.
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ŚPIJ KoleGo W zImnym GrobIe

Siedziałem na 706 w „schronie pod nieboszczykiem”, z kolanami pod 
brodą, zlany potem, z lornetką przy oczach. Każde usiłowanie lepsze-
go przyjrzenia się bunkrom na Widmie czy angelo witane było seria-
mi spandau’ów. Kulki jazgotliwie trzaskały po kamieniach, zasypując 
nas odpryskami i zmuszając do natychmiastowego nurkowania. Cza-
sem pocisk moździerza kurzem i swędem nas owionął. Poza tym jed-
nak był spokój. bezchmurne niebo lało na głowę żar słoneczny, nie-
boszczyk cuchnął. niemcy za nic w świecie nie chcieli się pokazywać. 
„Patrzaj — pełznie ktoś…” 

rzeczywiście. o kilkadziesiąt metrów od schronu, na gołym sto-
ku zwróconym w stronę Widma widzę jakąś postać, iście po harcer-
sku sunącą brzuchem po kamieniach. utłuką faceta! Widzieć go mu-
szą przecież jak na dłoni! machamy rękami. Postać przycupnęła i coś 
krzyczy. nie słychać, bo właśnie artyleria grać poczęła i 575 upodob-
niło się do wulkanu. Przez chwilę zapominam o intruzie i obserwu-
ję ogień. Gdy ustał — pełzający jest już o kilkanaście metrów. nie 
ma nawet hełmu. Śmieje się i pełznie dalej. „Panie, do ciężkiej ch… 
przecież pana doskonale widzą. zaraz pluną spandau’em i szlus!” Coś 
tam krzyknął, podpełznął jeszcze parę metrów i młodzieńczym sko-
kiem dopadł naszego schronu. usadowił się w nim bezceremonial-
nie (na dwóch mało było miejsca, a co dopiero na trzech), starł pot 
z czoła i przedstawił się: „Jestem kapitan bączkowski z aD. mam 
najcięższą artylerią brytyjską wstrzeliwać bunkry na Widmie”. Po-
znałem go. to ten sam (tyle że wówczas był jeszcze porucznikiem), 
który w upalne Quassassińskie południa zakłócał nam spokój jakimiś 
wykładami o „błyskawicach”, „Piorunach” i innych „ekspresach” czy 
„Ślimakach” (metody strzelań artyleryjskich). Klęliśmy go wtedy nie-
źle. Wyglądał zadowolony, w swoim sosie. „W hełmie nigdy nie cho-
dzę. Czołgać nauczyłem się jeszcze w harcerstwie — a spandau’y… 
w Polsce mnie nie dostali, to i tu nie dostaną. Wierzę w swoje szczę-
ście!” Patrzałem na niego spod oka, czy nie buja — ale nie. oczy mu 
się śmiały, broda wysuwała zaborczo do przodu, ale nie bujał. był 
chłop w swoim żywiole.

— niech się pan nie wychyla. zobaczą i zaczną zaraz prażyć.
— Co tam! muszę strzelać — to ważniejsze.
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— ale my tu już od dwóch dni i wiem coś niecoś o szwabskich 
metodach…

— nic mi nie zrobią. Strzelanie ważniejsze od nas... 
— no tak! łatwo to panu mówić, skoroś tu dopiero przyszedł. ale 

nam skóra droga…
zaśmiał się i dalej wychylał się ze schronu.
Potem przyczłapał jeszcze kapitan z pac’u. też z nim był niezły 

kłopot, bo miejsca już wcale nie było i trzeba było przybudówkę sta-
wiać, zaś kapitan bączkowski znowu starł się z nim a konto swoich 
kompetencji. był przedstawicielem aD — czyli niemal półbogiem na 
odcinku. no i jakoś nic nam nie zrobili. Widać szczęście wówczas 
szło za nim. W czasie decydującego natarcia na angelo 18 maja nie 
byłem z nim razem, za to całe jego perypetie słyszałem przez induk-
cję. Kapitan bączkowski był z ramienia aD na Widmie, skąd pro-
wadził ogień artylerii. Strzelał wszystkimi dostępnymi pułkami, spro-
wadzając na swoją głowę klątwy wszystkich obecnych dowódców dy-

20 II 1944 r., wąwóz Inferno pod monte Cassino. Drugi od lewej w środkowym rzę-
dzie siedzi franciszek matysiak.

→
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wizjonów, którzy znaleźli się nagle w roli pionków zmuszonych do 
słuchania i wykonywania rozkazów „jakiegoś tam” młodego kapita-
na. niemałą więc dla nich było ulgą, gdy w momencie wyruszenia 
natarcia kapitan zgłosił się na ochotnika jako wysunięty obserwator, 
zdał funkcję kierowania ogniem w ręce kapitana r. i wziąwszy to-
migan ruszył z piechotą. Długo nie było o nim słychać. Potem przy-
szedł niespokojny meldunek telefonisty, który dzwonił, iż jest już na 
angelo, ale sam — bez oficera obserwatora, który gdzieś w zamie-
szaniu natarcia zgubił się. Wysłano na poszukiwania — bezskutecz-
nie. a potem hiobowa wieść, że widziano kapitana bączkowskie-
go, jak nacierał wraz z prawoskrzydłowym plutonem, z którego nikt  
nie wrócił! robiło gwałt aD, robił gwałt d-ca baonu — bezsku-
tecznie.

nad kapitanem bączkowskim położono krzyżyk. „ot młody, zdol-
ny… szkoda go”. I nagle — wiadomość. znalazł się kapitan bączkow-
ski. lekko ranny w szyję. nacierał na bunkry, mało się do niewoli nie 
dostał… Wszyscy odetchnęli. a potem podobno była awantura w aD, 
jako że wymawiano mu, iż niepotrzebnie się narażał, że nie rzeczą 
obserwatora artyleryjskiego na bunkry nacierać. Potem była dekora-
cja przez naczelnego Wodza orderem Virtuti militari nad adriaty-
kiem, gdzie jakoś drogi nasze nie skrzyżowały się ani razu — i wresz-
cie 19 października.

W swojej meteorycznie krótkotrwałej karierze korespondenta zna-
lazłem się na m.p. brygady wileńskiej, w jakimś domku w górach, nad 
błotnistą, zatarasowaną oczywiście drogą. Jedną z pierwszych osób, na 
które się natknąłem, był kapitan bączkowski.

— Jadł pan obiad? — spytał uśmiechając się (zawsze się uśmiechał). 
— Widzę, że panu kapitanowi dalej szczęście sprzyja…
— Żeby pan wiedział, jak mnie obłożyli moździerzami po pań-

skim zejściu już z 706…
— …a ja byłem tam nazajutrz, i też mnie dostali…

fragment rękopisu
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Przegadaliśmy kilkanaście minut wolnego czasu. Gdy odchodził, 
człapiąc w pulchnym błocie, zauważyłem, że ma eleganckie, wysokie 
buty. „a owszem. Dobra rzecz. Przydają się w tym terenie!”

W dzień później, siedząc z „rysiami” w Galeacie, dostaliśmy ogień 
niemiecki. nieźle prali po mieście, spędzając cywilów do piwnic i jak 
nikt oczyszczając rynek i ulice z niepotrzebnej gawiedzi. Gdy ogień 
przeniósł się na pobliską marcatele, odetchnęliśmy trochę. I nie przy-
puszczałem wówczas… tak. Dowiedziałem się dopiero nazajutrz, gdy 
szef sztabu mówi, że jedzie na pogrzeb. 

— Pogrzeb? Czyj? Coś mnie ukłuło w serce. 
— Jak to? nie wie pan? Kapitana bączkowskiego! Gdy niemcy po-

częli okładać dowództwo brygady w marcatele, poszedł mierzyć azy-
muty strzałów. Stał ot tam w drzwiach, gdy pocisk rąbnął po drugiej 
stronie ulicy. urwało mu nogę i poharatało paskudnie. umarł w nocy…

Jak żywy stanął mi przed oczyma wysoki, uśmiechnięty kapitan 
w żółtych butach; wspomniałem postać czołgającą się po stoku 706 
i obserwatora artyleryjskiego idącego z tomsonem na bunkry angelo. 
tak. Szczęście jest rzeczą względną. Kto je ma, ten przetrwa — tylko 
że nigdy nie wiadomo, kiedy się je ma! odszedł z naszego grona jesz-
cze jeden „cassyńczyk”. młody, ambitny, rokujący najlepsze nadzieje…

„Śpij kolego w zimnym grobie….” będziemy o tobie pamiętać za-
wsze.

PaźDzIernIK 1944 r. 
KreSoWa W DzIałanIaCH naD aDrIatyKIem

Gdy zszedłszy z podniesionym czołem zwycięzców ze stoków skali-
stych Cassina, z duszą żołnierską rozedrganą jeszcze potęgą przeżyć 
i z dumą ze spełnionego obowiązku ponad wszelką miarę — zdawa-
ło się nam, że nasze losy wojenne tu na ziemi włoskiej dopełniły się, 
i że my — „żołnierze bez ziemi”, mali liczebnie, wobec ogromu wojsk 
alianckich w operacjach w Italii przestaniemy odgrywać dominują-
cą rolę i odtąd skromnie przy ich boku idąc — dojdziemy do Polski. 
zdawało nam się, że więcej okazji nie będzie, by piersią swoją, jak to 
było pod Cassinem, ruszyć z posad zakrzepły front i im, potężnym, 
umożliwić ofensywę, która stolicę rzymską dała i losy kampanii wło-
skiej pchnęła na inne tory.
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anna Kudela, Stanisław Grodecki

tradYcJe kUltUralne w  Skawinie*1 (2)

WoJna I PIerWSze lata PoWoJenne —  
Kultura orĘŻem W WalCe z oKuPantem 

6 września 1939 r., kiedy wojska hitlerowskie zajęły Skawinę,  
życie naszego miasta zostało całkowicie sparaliżowane. Wprowa-
dzono, podobnie jak w  całej Generalnej Guberni, godzinę policyj-
ną (prawie całkowity zakaz przebywania poza domem w  określo-
nych godzinach — najczęściej od 22 do 6 rano), która znacznie 
ograniczyła życie towarzyskie. zlikwidowano polską prasę, zastę-
pując ją gazetami redagowanymi pod ścisłym nadzorem niemiec-
kim. W Krakowie ukazywał się „Goniec Krakowski”, dziennik, któ-
ry gazeciarze niemal natychmiast przemianowali na „Pod-ogoniec”; 
całą ówczesną prasę — narzędzie zastraszeń i propagandy hitlerow-
skiej  — nazwano jednym słowem: gadzinówki. zamknięto szkoły 
średnie i wyższe uczelnie oraz teatry. Kina były czynne, ale wyświe-
tlano w nich tylko niemieckie filmy, które do tego stopnia szkalowa-
ły Polaków i  inne narody słowiańskie, że w podziemnej prasie ogło-
szono ich bojkot. Dotyczyło to oczywiście także Skawiny. W „Sokole”  
nadal działało kino dwa dni w tygodniu, ale co jakiś czas na budyn-
ku pojawiał się dosadny napis „Polskie świnie siedzą w kinie, a Polacy 
w oświęcimie”. Skonfiskowano radioodbiorniki — posiadanie apara-
tu radiowego, a nawet jego części groziło śmiercią, więzieniem lub ze-
słaniem do obozu koncentracyjnego. zakazano zgromadzeń — wyją-
tek stanowiły nabożeństwa, ale już procesja poza teren kościoła była 
zabroniona. nie wolno było śpiewać ani grać hymnu państwowego. na 
czarnej liście znalazła się również pieśń Boże, coś Polskę i Rota. to samo 
dotyczyło utworów fryderyka Chopina. okupant starał się odebrać 
narodowi wszystko to, co związane z polskością. nie potrafił jednak 
odebrać mu nadziei i zdusić ducha walki. W Skawinie bardzo szyb-

1* Pierwodruk: Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Praca zbiorowa [red. m. tur-
kawska], Skawina 2014, s. 209–229 (fragmenty).
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ko zrodził się ruch oporu, który objął także oświatę i kulturę. W kil-
ku domach urządzano potajemnie kameralne uroczystości trzecioma-
jowe, np. w oddalonym od ulicy domu Szusterów-ludwikowskich. Ich 
organizatorami była głównie miejscowa młodzież. 

z rąk do rąk przekazywano sobie gazetki konspiracyjne, tzw. bi-
bułę. Skutecznym lekiem na przygnębienie i  lęk przed przyszłością 
okazał się dowcip. Śmiech w  czasach okupacji stał się wręcz źró-
dłem siły w myśl zasady, że wróg ośmieszony wydaje się mniej groźny.

minęło pięć lat okupacji. Kiedy po kapitulacji Powstania Warszaw-
skiego okupanci wysiedlili ludność cywilną, by dokonać całkowitego 
zniszczenia Warszawy, kilka tysięcy wygnańców z dogorywającej sto-
licy zostało przywiezionych bydlęcymi wagonami do Skawiny. Wy-
sadzono ich na stacji i  pozostawiono na łaskę losu. udręczeni, czę-
sto chorzy, pozbawieni jakichkolwiek środków do życia tułacze zosta-
li najpierw nakarmieni, a potem rozlokowani w miasteczku i okolicz-
nych wsiach. W naszym mieście znalazł się antoni fertner, najpopu-
larniejszy przedwojenny aktor komediowy, oraz inni przedstawiciele 
kultury: artur maria Swinarski, Janina romanówna, tadeusz Wroń-
ski, a także andrzej Hiolski. również wśród skawinian było wielu lu-
dzi z ogromnym talentem. to nasunęło znanemu skawińskiemu leka-
rzowi Jerzemu Polańskiemu myśl o koncercie dobroczynnym, z które-
go dochód byłby przeznaczony na pomoc „skawińskim warszawiakom”. 
Władze okupacyjne wyraziły zgodę i tym sposobem odbyła się wielka  
impreza na wysokim poziomie, w której udział był niemal obowiąz-
kiem — chodziło przecież o pomoc rodakom! W  koncercie wzięli 
udział: kompozytor i  dyrygent mieczysław mierzejewski oraz mło-
dziutki andrzej Hiolski, później światowej sławy śpiewak, który wła-
śnie w Skawinie miał swój nieformalny debiut. Śpiewał solo, a także 
w duecie z obdarzoną pięknym głosem żoną doktora Polańskiego. Pani 
Irena Polanowska grała koncert fortepianowy Jerzego Polańskiego, bo 
doktor uchodził też za utalentowanego kompozytora (jego talent cenił 
wysoko sam Jan maklakiewicz). na skrzypcach grał tadeusz Wroński, 
znany wirtuoz, który po wojnie został dyrektorem Państwowej Wyższej 
Szkoły muzycznej w Warszawie. W koncercie wzięła udział również Ja-
nina romanówna, a salwy śmiechu wywoływał antoni fertner w Mo-
nologu Strońcia, napisanym specjalnie na tę okoliczność przez Swinar-
skiego, a poświęconym oczywiście Skawinie. nigdy wcześniej ani póź-
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niej nie udało się zgromadzić w Skawinie tylu prawdziwych gwiazd na 
jednej imprezie. W koncercie tym ważną rolę odegrał zespół dziecię-
cy. najmłodsi mieszkańcy Skawiny w wieku od siedmiu do kilkunastu 
lat grali na instrumentach, wśród których obok fortepianu i skrzypiec 
znalazły się męskie paski skórzane, proste narzędzia lekarskie i zwy-
kłe grzechotki. W repertuarze były również tańce, wierszyki i skecze. 
Kiedy w styczniu 1945 r. niemcy wycofali się ze Skawiny, nieoceniony 
doktor wznowił próby, poszerzył repertuar, i tak powstała zaczarowa-
na Kapela. zespół zapraszany był na koncerty do Krakowa, tyńca, ra-
dziszowa, zakopanego i oświęcimia. Dochód z przedstawień umożli-
wił remont budynku szkolnego. odrodził się również teatr amatorski, 
jednak dawnej świetności nie udało mu się przywrócić. Kiedy Skawi-
na zaczęła się rozrastać i przy większych zakładach powstały świetli-
ce, zaczęto także tworzyć różnego rodzaju zespoły: poczynając od te-
atrów amatorskich, poprzez zespoły rewiowe, na kabaretach kończąc. 
miały one stałych bywalców, dawały ciekawe przedstawienia, dobrze 
wpływały na rozwój skawińskiej kultury, ale przestały już być główną 
formą kontaktu ze sztuką. zakłady pracy woziły pracowników do kra-
kowskich placówek i dopłacały do biletów wstępu, więc konkurencja 
była duża. niemniej ruch amatorski nigdy nie zamarł, a do jego przed-
wojennych animatorów dołączyli utalentowani przybysze, wśród któ-
rych kreatywnością i zaangażowaniem wyróżniał się edward Kosow-
ski z klubu „elektroska”. największą popularnością cieszył się amator-
ski teatr lalkowy działający przy Skawińskich zakładach Koncentratów 
Spożywczych, stworzony i prowadzony przez 30 lat przez Władysława 
Szklarskiego (ur. 4 maja 1924 r.). od chwili, gdy w morawskiej ostra-

ß Program występu zaczarowanej Ka-
peli w teatrze Starym oraz á zaczaro-
wana Kapela w obiektywie marty Śla-
skiej (1945 r.)
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wie, w czasie powrotu do ukochanego domu z obozu koncentracyjnego 
zobaczył on teatr marionetek, marzył o zbudowaniu niewielkiej scenki 
dla dzieci. W ten sposób chciał im pomóc, by choć na moment mog- 
ły zapomnieć o trudnych doświadczeniach wojennych. udało się to, 
gdy objął stanowisko świetlicowego przy fabryce Środków Kawowych 
w Skawinie. budową sceny zajął się stolarz Władysław Skołyszewski, 
natomiast dekoracje zostały wykonane przez ludwika lipowczana. 
najtrudniejszym etapem był wybór członków zespołu spośród pra-
cowników fabryki. Intuicja Władysława Szklarskiego była jednak nie-
zawodna. ekipa została dobrana doskonale, a lalki zyskały duszę. Pre-
miera pierwszego spektaklu odbyła się 11 grudnia 1949 r. w świetlicy  
fabrycznej. Przybyło tak wiele ludzi, zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
że nie sposób było wszystkich pomieścić. Przedstawienie było powta-
rzane dwukrotnie, ale i tak nie wszystkim udało się zobaczyć Królew-
nę Śnieżkę. 15 grudnia spektakl został zaprezentowany w  radziszo-
wie, gdzie spotkał się z żywym przyjęciem. Przedstawienia były rów-
nież odgrywane w  krakowskich fabrykach. teatrzyk Szklarskiego 
odegrał bardzo ważną rolę w  rozwoju skawińskiej kultury. Po en-
tuzjastycznym przyjęciu zespół ze zdwojoną siłą przystąpił do pra-
cy nad kolejnym przedstawieniem, tj. bajką ludową Gabrieli Kow-
nackiej pt. O Kasi, co gąski zgubiła. adaptacja odniosła sukces, sztu-
kę wystawiono m.in. w Krakowie i myślenicach. W samej Skawinie 
przedstawienie obejrzało 5200 osób. teatrzyk rozwijał się, aktorzy  
podróżowali po kraju, np. odbyli trasę „po koloniach letnich”, brali 
udział w różnych konkursach oraz przeglądach teatrów amatorskich. 
z  czasem zespół bardzo się zintegrował, tworząc teatralną rodzinę, 
w  której przygodę z  teatrem rozpoczynały kolejne pokolenia akto-
rów. Jaką rolę odgrywał Pan Władysław? był nie tylko reżyserem, ale 
i twórcą lalek, dla których stroje szyła jego żona. Sam pisał scenariusze 
na podstawie znanych utworów literatury dziecięcej, sam komponował 
i wykonywał muzykę. Sam wreszcie wychował kilka pokoleń animato-
rów lalek, którzy do dziś wspominają go z wielkim sentymentem. Każ-
dy występ teatru lalkowego był ważnym wydarzeniem w życiu kultu-
ralnym Skawiny, a sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3, gdzie 
najczęściej odbywały się przedstawienia, nie mogła pomieścić wszyst-
kich chętnych. Pan Władysław zwykł mawiać: „Celem mojej twórczo-
ści jest zatrzymanie tego, co piękne i co przemija”.
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teatrzyk Władysława Szklarskiego otrzymał wiele dyplomów, 
wyróżnień i  wyrazów uznania. Działał do 1990 r., stale podno-
sząc poziom widowisk. bawił, uczył i  wychowywał zarówno mło-
dą, jak i dorosłą publiczność. Gwoli ścisłości należy dodać, że Wła-
dysław Szklarski był także zdolnym malarzem, który utrwalał pejza-
że naszych okolic i który, na prośbę tPS, namalował planszę przed-
stawiającą skawiniaka, kobietę ze Skawiny i  parę skawiniaków na  
podstawie rycin michała Stachowicza z 1810 r. okazały się one bar-
dzo pomocne przy dokonanej przez muzeum regionalne w Skawi-
nie rekonstrukcji strojów skawińskich. W muzeum znajduje się tak-
że teatr lalek, część kolekcji kukiełek oraz kroniki teatru Szklar-
skiego, przekazane wraz z  innymi eksponatami przez tPS. Włady-
sław Szklarski otrzymał m.in. odznakę „zasłużony Działacz Kul-
tury” oraz Krzyż Kawalerski orderu odrodzenia Polski. zmarł  
8 marca 2001 r.

Inne PrzeJaWy ŻyCIa KulturalneGo

Choć zaraz po wojnie kultura wracała do łask powoli, skawinianie sami 
starali się nadawać jej znaczenie w codziennym życiu. Wkrótce po wy-
cofaniu się niemców w budynku „Sokoła” uruchomiono kino „ucie-
cha”. W repertuarze przeważały filmy rosyjskie o tematyce wojennej, 
takie jak: Zoja, Sekretarz Rejkomu, Tęcza, oraz przedwojenne komedie 
zaliczane do klasyki gatunku, takie jak: Świat się śmieje i Cyrk. Czę-
sto na ekran trafiały polskie filmy sprzed wojny, z adolfem Dymszą, 
eugeniuszem bodo, a także melodramaty. rzadko wyświetlano dzie-
ła kinematografii zachodniej. bez względu na aktualny repertuar sala 
kinowa była zawsze pełna.

nieliczne, pochowane w różnych miejscach aparaty radiowe dostar-
czały szczęśliwym posiadaczom informacji i rozrywki. mimo dużego 
zapotrzebowania nie było możliwości ich zakupu. Komunikat o zakoń-
czeniu wojny dotarł jednak do skawinian z prędkością fal radiowych. 
mieszkający na rogu rynku i ul. Jana III Sobieskiego Stefan zawi-
ła ustawił swój odbiornik w otwartym oknie, umożliwiając sąsiadom 
i przypadkowym przechodniom wysłuchanie tej ważnej wiadomości. 

Życie niezupełnie wracało do normy. Władze nie zezwoliły na reak-
tywację ani „Strzelca”, ani „Sokoła”, a po pewnym czasie nakazały roz-
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wiązanie KSm. budynek w parku stał się obiektem wyłącznie sporto-
wym, kino przeniesiono do Domu Katolickiego, który odebrano do-
tychczasowemu właścicielowi. nazywało się ono wtedy „Junak”.

W 1951 r. Skawina żyła swego rodzaju sensacją. Do miasta zjecha-
ła ekipa filmowa z Jerzym Kawalerowiczem, by w Skawinie i radzi-
szowie kręcić film fabularny Gromada. Do filmu zaangażowani zosta-
li skawinianie m.in. marian lupa, Karol ocetkiewicz i Jan Palichleb. 
Debiut Jerzego Kawalerowicza nie zapisał się w historii polskiej ki-
nematografii jako dzieło wybitne. W  latach 50. musiał w końcu zo-
stać zatwierdzony przez cenzurę. obecnie jednak docenia się jego war-
tość. Pokazywał tę część społeczeństwa (chłopów, robotników), którą 
wcześniej pomijano. Kiedy przed kilku laty film ponownie sprowadzo-
no do Skawiny, do kina „Piast”, trudno było się na niego dostać, tym 
bardziej, że z tej okazji odbyło się spotkanie z zespołem realizatorów.

CzytelnICtWo — SKomPlIKoWane loSy  
SKaWIńSKICH bIblIoteK

Dzisiaj wypożyczenie książki jest dziecinnie proste, ale w czasie II woj-
ny światowej, aby przeczytać swoją ulubioną lekturę, trzeba było nie 

XX-lecie teatru lalek Władysława Szklarskiego w Skawinie, 1973 r. (fot. mr)
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lada wysiłku, a niekiedy wręcz narażano życie. na szczęście znaleźli się 
ludzie, których odwaga i miłość do literatury były silniejsze niż strach 
przed represjami. Po latach ucisku czytelnictwo w Skawinie rozkwi-
tało, a w czasach współczesnych weszło w okres cyfryzacji i zdecydo-
wanie poszerzyło swoją ofertę.

W dniu wybuchu II wojny światowej Skawina miała dużą, wzorowo 
prowadzoną bibliotekę towarzystwa Szkoły ludowej, niewielką biblio-
tekę parafialną oraz biblioteki szkolne. zbiory tych ostatnich zostały 
skonfiskowane na początku okupacji wraz z mapami i globusami. nie-
co później zapadł wyrok na bibliotekę miejską: cały księgozbiór miał 
być skonfiskowany i zniszczony. na szczęście dowiedział się o tym je-
den z pracowników magistrackich i natychmiast powiadomił nauczy-
ciela prowadzącego bibliotekę — antoniego Kaczmarczyka. W kilka 
godzin spakował on do wielkich pudeł klasykę polską i obcą oraz naj-
lepsze książki dla dzieci i młodzieży. Część zostawił w swoim miesz-
kaniu, część przekazał zaufanym osobom, by po wojnie nie zaczynać 
od zera. Gdy jednak okupacja się przedłużała, paczki stopniowo roz-
pakowywano, a książki wymieniano między sobą, oczywiście bez kar-
totek, statystyk i katalogów.

Czytano dużo. Dla dorosłych książka stanowiła odskocznię od 
okupacyjnej rzeczywistości, przed dziećmi otwierała nowe, niezna-
ne światy. Po wycofaniu się niemców zdecydowana większość ksią-
żek powróciła do biblioteki, która po latach przerwy wznowiła le-
galną działalność. mieściła się w mrocznej, małej salce na parterze 
budynku magistratu, w bezpośrednim sąsiedztwie aresztu tymczaso-
wego. Wyposażenie stanowiły stare meble z prowizorycznymi pół-
kami. taki stan rzeczy utrzymywał się długo, gdyż biblioteka nie 
miała swojego organu prowadzącego. towarzystwo Szkoły ludo-
wej, rozwiązane przez okupantów w  1939 r., nie odrodziło się po 
wojnie. W  tej sytuacji najlepszym wyjściem wydawało się przeję-
cie biblioteki przez miasto, czego dokonano wiosną 1947 r. ta data 
dała początek skawińskiej bibliotece miejskiej. Drugą osobą w bi-
bliotece (po wspomnianym antonim Kaczmarczyku) stała się mi-
chalina baliga. na co dzień szyła pantofle, aby zdobyć pieniądze 
na chleb dla gromadki swoich dzieci, ale dwa popołudnia w  tygo-
dniu, kiedy można było wypożyczać książki, spędzała w bibliotece. 
Inteligentna, oczytana, znała upodobania czytelników i  każdemu 



— 42 —

potrafiła zaproponować właściwą lekturę. niewątpliwie jej działa-
nia przyczyniły się do powstania Koła Przyjaciół biblioteki. zasoby 
biblioteczne wzrosły z  2338 książek w  1949  r. do 3223 w  1951  r. 
Wzrosła także liczba wypożyczeń. Po odejściu na emeryturę anto-
niego Kaczmarczyka w  1956  r. jego dwie kolejne następczynie nie 
związały się trwale z  biblioteką. Dopiero Wanda machowiczowa, 
mianowana na stanowisko kierowniczki w  czerwcu 1958  r., przy-
wróciła bibliotece stabilizację. biblioteka otrzymała porządny lo-
kal w kamienicy znanego notariusza Józefa Popkiewicza, w rynku 
pod numerem 3. nowa siedziba była wystarczająco duża, by urzą-
dzić w niej kącik czytelniczy. W bibliotece organizowano wieczory 
autorskie, spotkania i konkursy przyciągające miłośników słowa. Po 
jednym ze spotkań niezrównany gawędziarz, publicysta i  rysownik 
antoni Wasilewski pozostawił mały, rysunkowy portret pani ma-
chowiczowej. Wspaniała atmosfera w skawińskiej bibliotece została 
nawet uwieczniona w krótkim wierszu Jana Izydora Sztaudyngera: 

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

W czasach, gdy w Skawinie nie było nawet namiastki domu kul-
tury, życie kulturalne mieszkańców koncentrowało się właśnie wokół 
miejskiej biblioteki. W corocznych konkursach czytelniczych pt. „złoty 
Kłos” triumfy święciły stałe czytelniczki: Stanisława Kośkiewicz, Wan-
da łukomska i Kamila Klimas. W edycjach konkursu recytatorskiego 
laury zdobywały: Jadwiga Kozłowska, niegdyś uczestniczka zaczaro-
wanej Kapeli dr. Polańskiego, i  Irena malendowa. Ich recytacje stały 
się ulubionym punktem bibliotecznych spotkań. Poza tym organizo-
wano wspólne wyjazdy do krakowskich teatrów czy operetki, a nawet 
dalsze wyprawy, np. do łańcuta. Koło Przyjaciół biblioteki zaspokajało 
wiele potrzeb kulturalnych mieszkańców naszego miasta. Stało się ono 
ważnym miejscem integracji ludności napływowej i  starszych miesz-
kańców Skawiny. Potwierdziło się to wyraźnie w czasie przygotowań 



— 43 —

do obchodów jubileuszu 600-lecia Skawiny. Koło zorganizowało wów-
czas arcyciekawą wystawę dawnego rękodzieła skawińskiego oraz za-
chowanych przedmiotów codziennego użytku. Duszą tego przedsię-
wzięcia była teresa Ciesielska, która opracowała scenariusz wystawy. 
ekspozycja zrobiła furorę. uzmysłowiła mieszkańcom potrzebę po-
znawania i chronienia lokalnej tradycji oraz kultury duchowej i mate-
rialnej. Wtedy też zaczęła się krystalizować myśl o utworzeniu stowa-
rzyszenia regionalnego, które powstało dopiero po 17 latach jako to-
warzystwo Przyjaciół Skawiny.

Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany. Wandę machowiczową za-
stąpiła Wanda frańczak, dla której biblioteka stała się drugim domem. 
Powstały osiedlowe filie, w tym oddzielna dziecięca. W 1981 r. biblio-
tekę ulokowano na parterze budynku przy ul. Żwirki i Wigury 17. tam 
funkcjonowała do lipca 1992 r., kiedy to została włączona w strukturę 
nowo powstałego Centrum Kultury i Sportu. W tym czasie kierow-
niczką była teresa baran. W październiku 1992 r. bibliotekę Głów-
ną oraz filię dla dzieci przeniesiono do dawnego budynku Komitetu 
miejskiego PzPr (ul. mickiewicza 26). Początkowo zajmowała trzy 
pomieszczenia na parterze, znajdowała się tam wypożyczalnia dla do-
rosłych, wypożyczalnia dla dzieci oraz gabinet kierowniczki. Czytelnia 
mieściła się w dwóch salach na pierwszym piętrze. tam też w niewiel-
kim pomieszczeniu zorganizowano magazyn, gdzie przechowywano 

najstarsze zbiory. W 2004 r. na par-
terze budynku uruchomiono nową 
czytelnię oraz udostępniono stano-
wiska komputerowe.

W 2007  r. rada miejska pod-
jęła uchwałę o rozłączeniu Cen-
trum Kultury i  Sportu oraz miej-
skiej biblioteki Publicznej. W wy-
niku przeprowadzonego konkursu 
w  lutym 2008  r. dyrektorem pla-
cówki został michał Grzeszczuk. 
W ostatnich latach dokonano wie-
lu inwestycji mających na celu po-
prawę infrastruktury mbP. obec-
nie zajmuje ona cały parter budyn-Wanda machowiczowa



— 44 —

ku przy ul. mickiewicza 26. mieszczą się tu: wypożyczalnia główna, 
oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnia oraz czytelnia komputerowa.

13 czerwca 2012 r., w  ramach projektu realizowanego wspól-
nie przez urząd miasta i  Gminy Skawina oraz miejską bibliote-
kę Publiczną, uruchomiono nowy obiekt — multiCentrum, czy-
li multimedialną filię biblioteki. Jest ona dziesiątą tego typu pla-
cówką w  Polsce, pierwszą w  województwie małopolskim. Stano-
wi wielofunkcyjne oraz interaktywne centrum edukacji i  rozrywki 
umożliwiające realizację atrakcyjnych zajęć w  oparciu o technologie  
informacyjno-komunikacyjne. Jest również wielodziedzinową, no-
woczesną pracownią, w której realizuje się ideę nauki przez zabawę. 
oferta multiCentrum została ujęta w kilka modułów tematycznych, 
przeznaczonych dla różnych grup wiekowych: multiDzieciak, mul-
tiSztuka, multimuzyka, mutitechnika, mutlinauka, multiroboty-
ka (multiKlocki), multilingua (multiJęzyk). Są one charakterystycz-
ne dla każdego multiCentrum. Ponadto w skawińskiej placówce uru-
chomiono kilka autorskich modułów: multiSenior, multinauczyciel, 
multiobywatel i e-multi. oprócz realizacji różnotematycznych zajęć 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych multiCentrum posiada dostęp 
do Internetu i świadczy różne usługi związane z informacją naukową.

Harmonogram działań multiCentrum pozostaje w  bezpośredniej 
korelacji z organizacją roku szkolnego. oprócz regularnych odwiedzin 
grup istnieje możliwość zorganizowania jednorazowej wizyty. ferie zi-
mowe i  wakacje to z  kolei okres, kiedy multiCentrum zamienia się 
w miejsce, gdzie można miło spędzić czas wolny. Stała oferta placówki 
obejmuje również zajęcia dla seniorów, cieszące się niesłabnącym za-
interesowaniem. Cyklicznie uruchamiane są m.in. warsztaty kompu-
terowe. efektem współpracy z innymi placówkami są natomiast orga-
nizowane w multiCentrum zajęcia dla nauczycieli. Placówka jako filia 
miejskiej biblioteki Publicznej bierze także udział w projektach i wy-
darzeniach ogólnopolskich, takich jak np. corocznie obchodzony ty-
dzień bibliotek. Ponadto wykorzystywana jest jako przestrzeń wysta-
wiennicza. eksponowane są tam zarówno prace uczestników zajęć, jak 
i artystów oraz twórców z okolic Skawiny i spoza gminy.

Placówka cieszy się dużą popularnością. od samego początku za-
uważalny jest wzrost liczby odwiedzających. od czerwca do grudnia 
2012 r., czyli w pierwszym roku działalności, multiCentrum odwiedziło 
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6186 osób, w tym 3250 osób z grup zorganizowanych. W 2013 r. od-
notowano aż 20 241 osób, z czego 7462 osoby to uczestnicy grup zor-
ganizowanych. Wracając do mbP, należy wspomnieć, że sukcesywnie 
uzupełniany jest jej księgozbiór; informacje o nim dostępne są w In-
ternecie za pośrednictwem katalogu elektronicznego. biblioteka posia-
da różnorodną literaturę w języku polskim i angielskim.

Poszerzana jest oferta edukacyjna dla przedszkolaków, prowadzone 
są lekcje biblioteczne dla uczniów oraz kursy dla dorosłych. W miej-
skiej bibliotece Publicznej odbywają się także spotkania autorskie 
i wernisaże wystaw. obecnie mbP posiada 8 filii i 11 punktów biblio-
tecznych. Jej zbiory liczą ponad 83,5 tys. pozycji, zarejestrowanych jest 
ok. 4,5 tys. czytelników. biblioteka prowadzi działalność wydawniczą 
(wydano m.in. Legendy i  bajania Gminy Skawina, Przygody dzielnego 
Sokoła ze Skawiny) oraz realizuje własne projekty popularyzujące kul-
turę i czytelnictwo.

ofertę czytelniczą zdecydowanie poszerzono 1 maja 1976 r. Wła-
śnie wtedy w Skawinie zaczęła funkcjonować biblioteka Pedagogiczna. 
Jej inicjatorem był mieczysław Kozłowski, ówczesny inspektor oświaty 
i wychowania. zalążek księgozbioru stanowiły zbiory Powiatowej bi-
blioteki Pedagogicznej w Krakowie, zlikwidowanej w 1975 r. w wyni-
ku reformy administracyjnej kraju. biblioteka, której organizację po-
wierzono zofii bieś, miała swoją siedzibę w budynku przy ul. Żwirki 
i Wigury 7. W 1977 r. placówkę włączono w strukturę Pedagogicznej 

budynek przy ul. mickiewicza 26, widok z 1981 r. (foto z archiwum tPS)
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biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie jako filię obejmującą zasięgiem 
oddziaływania miasto i Gminę Skawina; weszła tym samym w skład 
krajowej resortowej sieci bibliotek pedagogicznych. mimo że mery-
torycznie podporządkowano ją PbW, sprawy lokalowe i  administra-
cyjno-finansowe pozostały w  rękach lokalnych władz administracyj-
nych. W 1978  r. bibliotekę przeniesiono do budynku przy ul. bucz-
ka 2 (obecnie ul. ks. Popiełuszki), gdzie przydzielono jej samodzielny 
pokój o powierzchni ok. 25 m2. W 1979 r., dzięki staraniom mieczy-
sława Kozłowskiego oraz życzliwości ówczesnego prezesa Spółdzielni 
mieszkaniowej mieczysława ortyla, biblioteka otrzymała zaspokaja-
jący jej potrzeby lokal mieszkalny typu m4 o powierzchni 50 m2 na 
parterze bloku przy ul. ogrody 26. W następnym roku powierzchnia 
użytkowa powiększyła się o przylegające do niej mieszkanie typu m2, 
gdzie wyodrębniono czytelnię.

lata 80. to okres stabilizacji i dynamicznego rozwoju. Ponieważ lo-
kalne władze oświatowe nie szczędziły środków finansowych dla bi-
blioteki, jej zbiory szybko się powiększały, rosła też liczba czytelni-
ków i pracowników. W latach 1985–1989 przy bibliotece funkcjono-
wał Klub nauczycieli nowatorów „novum”, który służył wymianie 
myśli i doświadczeń między nauczycielami, pełnił rolę „banku” nowa-
torskich form pracy twórczej. Pod koniec lat 80., w związku ze zbli-
żającym się kryzysem społeczno-ekonomicznym, tempo rozwoju bi-
blioteki gwałtownie zmalało. Przyznawane znikome środki finansowe 

W miejskiej bibliotece Publicznej… (foto z archiwum mbP)
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pokrywały zaledwie jej podstawowe potrzeby. na książki pozostawało 
bardzo niewiele. Pod koniec 1990 r. Spółdzielnia mieszkaniowa wy-
powiedziała lokal. Władze samorządowe przyznały wtedy bibliotece 
pomieszczenie przy rynku 12.

Kolejna przeprowadzka miała miejsce w  maju 1991  r. W  bardzo 
trudnych warunkach: brakowało środków finansowych dosłownie na 
wszystko, a przede wszystkim na adaptację nowego lokalu na potrze-
by biblioteki. Poszczególne pomieszczenia remontowano stopniowo, 
w  miarę możliwości. 1 czerwca 1991  r. biblioteka otworzyła swoje 
podwoje w nowym lokalu o powierzchni ok. 100 m2, który w 1993 r. 
— po długich staraniach — udało się powiększyć o przylegające do 
magazynu pomieszczenie o powierzchni 20 m2, gdzie zorganizowano 
czytelnię. rok 1991 był przełomowy. Właśnie wtedy podjęto decyzję 
o zmianie podporządkowania biblioteki. od 1 stycznia 1992 r. orga-
nem prowadzącym szkoły podstawowe i bibliotekę Pedagogiczną stała 
się Gmina Skawina. Po tym przejęciu bibliotekę finansuje umiG. for-
malnie i merytorycznie natomiast jeszcze przez dziewięć lat pozosta-
wała ona w strukturach krakowskiej PbW jako jej filia; brak było bo-
wiem podstaw prawnych do uregulowania jej statusu jako samodziel-
nej placówki, a Kuratorium oświaty w Krakowie zwlekało z wydaniem 
ostatecznej decyzji w tej sprawie. Dopiero reforma administracyjna kra-
ju i kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 25 lipca 1998 r. 
stworzyły taką możliwość. W  2001  r. podjęto starania o ostatecz-
ne uregulowanie statusu prawnego biblioteki. obowiązki kierownika, 

multiCentrum (foto z archiwum mbP)
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a następnie dyrektora pełniła do 31 sierpnia 2005 r. zofia bieś. od wrześ- 
nia 2005  r. funkcję tę przejęła Krystyna Droździewicz. obecnie bi-
blioteka dysponuje szeroką ofertą skierowaną do nauczycieli, studen-
tów, uczniów i rodziców. Posiada bogaty księgozbiór z dziedziny pe-
dagogiki, psychologii oraz dziedzin pokrewnych. Prenumeruje 58 ty-
tułów czasopism. Prowadzone są lekcje biblioteczne dla uczniów ska-
wińskich szkół. Stałym elementem są wystawy nowości książkowych 
oraz wystawy tematyczne poświęcone bieżącym problemom społecz-
nym. materiały wykorzystywane do przygotowania wystaw udostęp-
niane są nauczycielom i bibliotekarzom szkolnym. biblioteka aktyw-
nie współpracuje z innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy. 
od 2003 r. podejmuje starania na rzecz konsolidacji środowiska biblio-
tekarzy szkolnych. opracowany został „Perspektywiczny plan współ-
pracy biblioteki Pedagogicznej w Skawinie z bibliotekami szkolnymi 
miasta i Gminy Skawina”.

Jedną z  form wspomagania nauczycieli z  bibliotek szkolnych jest 
działalność zespołu Samokształceniowego, który ma za zadanie do-
skonalenie zawodowe tej grupy, m.in. przez wzajemną wymianę do-
świadczeń, organizowanie szkoleń, warsztatów, lekcji koleżeńskich. bi-
blioteka Pedagogiczna współpracuje również z krakowskimi uczelnia-
mi: umożliwia odbycie praktyk studentom bibliotekoznawstwa i  in-
formacji naukowej, organizuje wspólnie kursy bajkoterapii i bibliote-
rapii, pozyskuje pracowników naukowych na szkolenia i warsztaty dla 
nauczycieli. ostatnie lata to okres intensywnej pracy na rzecz środo-
wiska lokalnego. biblioteka Pedagogiczna na stałe wpisała się w życie 
naukowe i  kulturalne gminy. Współorganizuje konferencje naukowe 
i  spotkania edukacyjno-profilaktyczne oraz Krakowski Salon Poe- 
zji i Skawiński Salon literacki. Ponadto proponuje kursy i szkolenia 
nauczycielom, przygotowuje spotkania dla rodziców, kursy i warsztaty 
biblioterapeutyczne, konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży, wy-
daje bajki terapeutyczne, a nade wszystko stara się gromadzić i opra-
cowywać zbiory biblioteczne, odpowiadające potrzebom czytelników.

PrzemySł SzanSĄ na rozWóJ Kultury

rozwój Skawiny jako ośrodka przemysłowego stworzył nowe szanse 
dla mieszkańców także w sferze kultury. na terenie Huty aluminium 
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powstało kino związkowe „Hutnik”, dużo większe od „Junaka”, ze sceną 
teatralno-muzyczną. odbywały się tu liczne imprezy kulturalne. Dzię-
ki przedsiębiorczości kierownika tej placówki bolesława Ciesielskiego 
w Skawinie gościli artyści najwyższej klasy. na tej scenie wystąpiła sę-
dziwa już wtedy mieczysława Ćwiklińska w dramacie alejandro Caso-
ny Drzewa umierają stojąc, tam też śpiewał Czesław niemen, koncert 
zagrały Czerwone Gitary, no to Co, Karin Stanek, Kasia Sobczyk. 
to był jednak dopiero początek… bardziej kameralne imprezy orga-
nizowano w ośrodku „Gubałówka”. tutaj odbywały się recitale. Śpie-
wała Iwona borowiecka, pierwsza gwiazda krakowskiej operetki, spo-
tykano się z ryszardem filipskim, lucjanem Kydryńskim, z parody-
stami i satyrykami. „Gubałówka” tętniła życiem nawet w dni powsze-
dnie. Co drugi dzień spotykali się brydżyści. młodzież była przycią-
gana przez dwa magnesy: ogólnodostępny telewizor i  świetny sprzęt  
muzyczny wraz z płytoteką zawierającą trudno dostępne przeboje emi-
towane jedynie przez radio luxembourg. Kierownik klubu Władysław 
Szklarski czasem ulegał młodzieży, pozwalał przesunąć na bok fote-
le oraz stoliki i urządzić potańcówkę. Piękny lokal klubowy bywał też 
miejscem wielkich gali, np. z okazji 600-lecia Skawiny.

na przełomie lat 50. i 60. nastąpił masowy rozwój muzyki rozryw-
kowej. Gitarzyści samoucy łączyli się w zespoły, które cieszyły się spo-
rą popularnością. licealny zespół „Żółtodzioby” ze Skawiny, wspiera-
ny przez miłośników żywego słowa, „obsługiwał” wszelkie spotkania 

biblioteka Pedagogiczna w Skawinie (foto z archiwum mbP)



— 50 —

kombatantów, spółdzielców, inscenizował bajeczki dla przedszkola-
ków. technikum z kolei miało orkiestrę dętą i świetny teatrzyk lalko-
wy „buratino”. obie szkoły średnie nie tylko korzystały z dostępnych 
dóbr kultury, ale ją współtworzyły. Wiedzę o muzyce rozwijało ogni-
sko muzyczne prowadzone przez Jerzego Wiechoczka. Przez kilka ka-
dencji był on radnym i kierował Komisją Kultury mrn. Wraz z żoną 
założył i wiele lat prowadził Kronikę Skawiny, która zdobyła III na-
grodę w  ogólnopolskim konkursie na najlepszą kronikę miejscowo-
ści. W latach 60. powstało drugie ognisko muzyczne, kierowane przez 
Władysławę Kozłowską. W historii Szkoły Podstawowej nr 1 złoty-
mi zgłoskami zapisał się zespół instrumentalno-wokalny „fistułki” za-
łożony w 1979 r. przez lecha Grelę. zespół działał do 1986 r. Przez 
te lata obsługiwał i uświetniał wszystkie ważniejsze imprezy szkolne 
w Skawinie oraz na terenie województwa krakowskiego, dostarczając 
słuchaczom wielu wzruszeń. o wysokim poziomie artystycznym tego 
zespołu mogą świadczyć pochlebne recenzje w prasie, występ w kra-
kowskiej telewizji oraz nagrody zdobywane w konkursach wojewódz-
kich i międzynarodowych. równocześnie lech Grela powołał do ży-
cia trzygłosowy chór a cappella, który okazał się najlepszym chórem 
w województwie krakowskim.

WSPółCzeSne InStytuCJe Kultury  
W SKaWInIe

Skawina rozwijała się prężnie, należało więc pomyśleć o utworze-
niu wyspecjalizowanej jednostki koordynującej i  inspirującej działal-
ność kulturalną w  regionie. miejsko-Gminny ośrodek Kultury po-
wołano formalnie w październiku 1976 r. Swoją działalność rozpoczął 
jednak kilka miesięcy wcześniej, z  chwilą objęcia przez lecha Gre-
lę stanowisko dyrektora tej placówki. Ponieważ ośrodek nie posiadał  
własnej bazy lokalowej, nie mógł spełniać podstawowej funkcji, czyli 
zaspokajać potrzeb kulturalnych środowiska. Skupił się głównie na 
działalności instruktażowo-koordynacyjnej, zapewniając pomoc mery-
toryczną, organizacyjną i finansową istniejącym placówkom kultural-
nym. Przy finansowym wsparciu miejsko-Gminnego ośrodka Kultu-
ry uruchomiono m.in. Klub Plastyków i klub środowiskowy „retro”. 
Dzięki współpracy ze Spółdzielnią mieszkaniową powstały nowe klu-
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by: „Korabniki”, „zachęta”, „Spółfilm”, które obok działającego klu-
bu „relaks” zaspokajały potrzeby kulturalne mieszkańców. Początki 
działalności ośrodka nie były łatwe. Jego pierwszą siedzibą była sala 
urzędu miasta i Gminy Skawina przedzielona niedawno odnalezio-
ną kurtyną z  dawnego „Sokoła”. miejsko-Gminny ośrodek Kultu-
ry został przekształcony w miejski Dom Kultury w 1986 r., gdy po 
długotrwałym remoncie oddano do użytku budynek „Sokoła”. Kolej-
ni jego kierownicy kontynuowali działania rozpoczęte przez poprzed-
ników. odbywały się plenery malarskie i wernisaże. Co dwa lata arty-
ści amatorzy uczestniczyli w biennale. Dyrektor mDK Stanisław Da-
niłoś, sam będąc poetą, zorganizował grupę poetycką „Wyspiarze ze 
Skawiny”. Jego staraniem ukazał się tomik zawierający wybór wierszy 
poetów amatorów oraz sześć tomików autorskich. na bazie miejskie-
go Domu Kultury „Sokół”, na mocy uchwały rady miejskiej z kwiet-
nia 1992 r., powstało Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. obecnie 
administruje ono następującymi obiektami: Pałacykiem „Sokół”, Halą 
Widowiskowo-Sportową w Skawinie, ośrodkiem Kulturalno-rekre-
acyjnym „Gubałówka”, Dworem Dzieduszyckich w radziszowie, ryn-
kiem w Skawinie, kinem „Piast”, kortem tenisowym, dwoma orlika-
mi oraz Stadionem miejskim w Skawinie. Centrum Kultury i Spor-
tu to jedna z nielicznych tego typu instytucji w obrębie województwa 
małopolskiego, które sprawują pieczę nad tak dużą liczbą placówek, 
a przy tym posiadają bogatą i różnorodną ofertę kulturalno-sportową.

misją CKiS jest „kształtowanie wrażliwości społeczeństwa na dobra 
kultury lokalnej oraz zachęcanie do uczestnictwa w rekreacji i sporcie”. 
Placówka skupia się na upowszechnianiu kultury, edukacji kulturalnej 
i wychowaniu przez sztukę oraz dba o prawidłowy rozwój psychofi-
zyczny i  zdrowie mieszkańców gminy. Współpracuje z  instytucjami 
i organizacjami oświatowymi oraz sportowymi. Jej zadaniem jest za-
pewnienie kadry do prowadzenia zajęć kulturalnych, sportowych i re-
kreacyjnych, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu ar-
tystycznego oraz koordynowanie działalności kulturalnej i  sportowej 
na terenie gminy. W CKiS mamy następujące działy: Dział realiza-
cji Projektów Kultury, Dział Sportu i rekreacji, Dział administracji, 
Dział marketingu i Pr.

Dział realizacji Projektów Kultury ma siedzibę w  Pałacyku „So-
kół”. Do jego zadań należy organizacja działań kulturalnych i eduka-
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cyjnych. Swoją misję spełnia, prowadząc liczne sekcje kulturalne i ze-
społy artystyczne, które umożliwiają ich uczestnikom rozwijanie ta-
lentów muzycznych, tanecznych, aktorskich, plastycznych czy wokal-
nych. biorą oni udział w wielu przeglądach oraz festiwalach. Często 
prezentują się także podczas imprez organizowanych na terenie gmi-
ny. Każdego roku ok. 700 osób bierze udział w zajęciach sekcji kul-
turalnych oraz różnych zespołów artystycznych. oprócz stałych za-
jęć Dział realizacji Projektów Kultury opracowuje specjalny program 
ferii zimowych oraz organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci z  tere-
nu gminy. Ponadto przygotowuje koncerty, spektakle teatralne, wy-
stawy, wernisaże, spotkania, warsztaty edukacyjne. realizuje wiele im-
prez kulturalnych oraz okolicznościowych. aranżuje także konkursy 
z różnych dziedzin kultury i sztuki, m.in. gminne eliminacje ogólno-
polskiego Konkursu recytatorskiego, gminny przegląd grup jasełko-
wych oraz konkursy plastyczne. Jest organizatorem wielu imprez ple-
nerowych, oprócz Dni Skawiny — majówki z Centrum, Dnia Dziec-
ka, turnieju sołectw oraz dożynek gminnych czy wigilijnego spotka-
nia z mieszkańcami. Dział realizacji Projektów Kultury. Ponadto bie-
rze udział w ważnych skawińskich przedsięwzięciach, jest otwarty na 
inicjatywy różnych środowisk, a  także współpracuje z  instytucjami 
i  ośrodkami kulturalnymi. Działalność kulturalna Centrum to rów-

ã Klub Hutnika „Gubałówka” w Skawinie 
ok. 1957 r. (fot. mr); á sala widowisko-
wa Klubu Hutnika (fot. mr); ß druk re-
klamujący rewię Umarła Babka w Skawinie, 
zorganizowaną w roku 1963 w ramach ob-
chodów 600-lecia miasta. Kierownikiem wy-
darzenia był dr Jerzy Polański. Wystą-
pił zespół Pieśni i tańca „Śląsk” pod dy-
rekcją Józefa Pawlika oraz orkiestra jazzowa.
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nież liczne imprezy cykliczne, do których można zaliczyć: Dni Ska-
winy (w czasie których gwiazdami wieczoru byli m.in.: Kombi, Per-
fect, Kayah, maryla rodowicz, Varius manx, Ira), festiwal muzyki 
organowej i Kameralnej czy otwarte mistrzostwa Polski — wysta-
wa modeli i  budowli Kartonowych. W  kalendarium cyklicznie (co 
miesiąc) pojawiają spotkania Skawińskiej akademii Wiedzy i umie-
jętności; naszymi gośćmi są ciekawi ludzie, pasjonaci sztuki, kultu-
ry, techniki, turystyki i  sportu. raz w  miesiącu skawińscy miłośnicy 
muzyki poważnej uczestniczą w koncertach w akademii muzycznej. 
Prawdziwym świętem dla wielbicieli teatru jest Skawiński tydzień 
teatralny, kiedy to prezentowane są spektakle w wykonaniu artystów 
„maski” oraz innych, występujących gościnnie teatrów amatorskich. 
Kilka razy w  roku Galeria „Pałacyk” organizuje wernisaże i wystawy 
prac z różnych dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa olejnego, gra-
fiki, fotografii, rzemiosła artystycznego, których autorami są profesjo-
naliści i  amatorzy, zarówno goście, jak i  mieszkańcy gminy Skawi-
na. Co roku w styczniu, przy współudziale skawińskich szkół, przed-
szkoli, uczestników sekcji i  lokalnych zespołów artystycznych, odby-
wa się koncert w  ramach finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Początek roku jest również bogaty w wydarzenia, odbywają się 
liczne koncerty kolędowe oraz karnawałowe. oprócz wspomnianej 
„maski”, skupiającej uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów 
i  młodzież pracującą, w  Skawinie istnieje teatr „mrówy”, w  którym 
występują uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów. obydwa te-
atry pracują od października do czerwca, odbywają się wówczas za-
równo zajęcia warsztatowe, odkrywające, kształtujące i  doskonalą-
ce umiejętności aktorskie, jak i  regularne próby poszczególnych in-
scenizacji. Co roku przygotowywanych jest kilka spektakli premiero-
wych, wystawiane są również te zrealizowane w  latach poprzednich. 
teatr w  Skawinie ma już stałą i  sprawdzoną widownię — zwykle 
każdą z przygotowanych sztuk podziwia kilkuset widzów. Spektakle 
prezentowane są na scenie CKiS, ale także w  szkołach, świetlicach 
i klubach w okolicznych miejscowościach oraz na scenach zaprzyjaź-
nionych domów kultury. obie grupy teatralne z powodzeniem biorą 
udział w  przeglądach i  festiwalach teatralnych o zasięgu wojewódz-
kim i  krajowym. Pomysłodawcami ich nazw są sami uczestnicy, na-
tomiast logo zostało zaprojektowane przez Kazimierza zajdę, grafi-
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ka CKiS. Powstały w październiku 1997 r. i  są prowadzone przez in-
struktorów CKiS: martę tyrpę i andrzeja morawę.

Pracownią modelarską od 1958 r. opiekował się Józef małysa. re-
alizowała ona program określony przez ligę obrony Kraju. W cza-
sie zajęć modelarskich powstawały modele lotnicze, modele pływają-
ce, modele rakiet oraz modele kartonowe. Silna ekipa skawińskich mo-
delarzy stała się inspiracją do organizowania przez CKiS okręgowych 
zawodów modeli Pływających, Wojewódzkich zawodów latawców 
oraz mistrzostw Polski modeli Kartonowych. od wielu lat pracow-
nia specjalizuje się w budowie latawców płaskich i skrzynkowych, któ-
re uczestniczą w zawodach organizowanych na krakowskich błoniach. 
W zmaganiach biorą udział całe rodziny, modelarstwo nie zna bowiem 
granic wiekowych, a Józef małysa, 30 grudnia 2008 r. wyróżniony ty-
tułem „zasłużony dla Skawiny”, jest wzorem i prawdziwą siłą napę-
dową przedsięwzięcia.

Pracownia plastyczna, która działa przy CKiS, ma prawie 25 lat. 
Pierwszym instruktorem, a  zarazem jej inicjatorem był wspomniany 
już Kazimierz zajda. Pracownią od 1994  r. opiekuje się małgorzata 
tomala, plastyk, scenograf i dekorator wnętrz.

Warsztaty wokalne odbywają się od 2005 r. W czasie zajęć instruk-
tor uczy śpiewu rozrywkowego w  grupie i  solo. Ponadto doskonali 
war-sztat wokalny uczestników, który obejmuje: emisję głosu, dykcję, 
pracę z mikrofonem, interpretację piosenki, kształcenie słuchu, a tak-
że przekazuje podstawowe zasady muzyki. Prowadzący sekcję Piotr 
majewski jest absolwentem Wydziału Wokalnego Szkoły muzycznej 
i  Studium Wokalno-aktorskiego im. D.  baduszkowej przy teatrze 
muzycznym w Gdyni. Stworzył kreacje aktorskie, m.in. w musicalach  
Jesus Christ Superstar czy Hair. Pomimo tak krótkiego czasu funkcjo-
nowania sekcji uczestnicy mogą się pochwalić profesjonalnym repertu-
arem, który niejednokrotnie mieliśmy okazję usłyszeć przy okazji wie-
lu imprez artystycznych.

Klub Smoka obiboka prowadzi zajęcia rytmiczne dla dzieci w wie-
ku od 4 do 6 lat. mają one na celu kształtowanie wrażliwości dziec-
ka oraz rozwijanie jego predyspozycji muzycznych i ruchowych. Dzie-
ci poprzez zabawy muzyczne i  taniec rozwijają swoją wrażliwość na 
świat artystyczny, kształtują estetykę ruchu. Ćwiczenia aktywizują ciało 
i psychikę dziecka, wypracowują umiejętność podporządkowania apa-
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ratu ruchowego swej woli. Wpływają na rozwój zdolności intelektu-
alnych oraz uczą koncentracji i  spostrzegawczości. Centrum Kultury 
i Sportu prowadzi także liczne zespoły na terenie gminy. Kilka z nich 
odnosi sukcesy nie tylko na swoim „podwórku”. należą do nich: chór 
żeński „Cantica” z Woli radziszowskiej, orkiestra Dęta „Sygnał” z ra-
dziszowa i zespół tańca towarzyskiego „no Silence” z Jaśkowic. od 
2007 r. dyrektorem CKiS w Skawinie jest Janusz bysina.

muzeum reGIonalne W SKaWInIe 

muzeum regionalne w Skawinie powstało na mocy umowy zawar-
tej pomiędzy gminą Skawina a  towarzystwem Przyjaciół Skawiny  
23 stycznia 2008 r. tPS przekazało nowo tworzonemu muzeum swoje 

Historyczna kurtyna z Pałacyku „Sokół” (fot. a. odrzywołek)
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zbiory gromadzone przez 27 lat. Dyrektorem został wyłoniony w dro-
dze konkursu historyk Czesław Gąsiorowski. muzeum zajmuje całe 
piętro Dworku ludwikowskich.

Placówka prezentuje zabytki kultury ludowej Skawiny i okolic. zbio-
ry muzealne upowszechniają wiedzę o historii miasta, jego zabytkach, 
zwyczajach, obrzędach wśród mieszkańców gminy i poza nią. Jest miej-
scem integrującym różne pokolenia skawinian, zarówno mieszkańców 
gminy, jak i tych mieszkających w odległych zakątkach Polski i świa-
ta. Podstawą funkcjonowania muzeum jest ochrona zbiorów muzeal-
nych i archiwaliów zgromadzonych m.in. na stałej wystawie pt. „Hi-
storyczne dzieje Skawiny” towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz dal-
sze gromadzenie zabytków kultury, sztuki ludowej i regionalnej Ska-
winy oraz okolic. Szczególną formą jego działalności jest udostępnia-
nie zbiorów muzealnych w  Internecie, działalność wystawiennicza,  
wydawnicza oraz dydaktyczna prowadzona w  środowisku lokalnym, 
szczególnie w  szkołach. zbiory podzielono na dwa działy muzeal-
no-wystawiennicze w ramach ekspozycji stałej. Dział Historia miasta 
obejmuje ekspozycje: „Skawina w  okresie XIV–XVIII w.”, „Galicyj-
ska Skawina”, „Skawina międzywojenna”, „Skawina w okresie II woj-
ny światowej” i „okres odbudowy i rozwoju Skawiny”. na Dział et-
nograficzny składają się zbiory kultury ludowej: rzeźby i  inne ręko-
dzieła artystów ludowych, szopki bożonarodzeniowe oraz charaktery-
styczne przedmioty codziennego użytku, jak również zwyczaje świą-
teczne i obrzędowe rejonu Skawiny. Cennymi eksponatami są zrekon-
struowane stroje skawinianki i skawiniaka, tkaniny haftowane wzorami 
skawińskich hafciarek oraz skrzynie wianne. muzeum organizuje wy-
stawy czasowe. Pierwszą z nich poświęcono Henrykowi różyckiemu. 
Przez lata funkcjonowania muzeum prezentowało różne wystawy, 
m.in.: „Katyń”, „rody skawińskie”, „Skawina w filatelistyce” czy „Pra-
sa i ulotki opozycji demokratycznej w Polsce”. były też wystawy po-
święcone sztuce ludowej: „rękodzieło artystyczne i  ludowe Skawiny 
i okolic” oraz „Ikony i hafty”. W salach muzealnych odbyło się rów-
nież kilka wystaw malarskich: „malarstwo ludwika z Dołku lipow-
czana”, „malarstwo ludwiki Żarnowskiej’ i  „obrazy marii Grucy”.

muzeum opracowało elektroniczny katalog zbiorów, ułożonych te-
matycznie. najcenniejsze eksponaty są dostępne na stronie interneto-
wej. W pracowni multimedialnej prowadzona jest działalność eduka-



cyjna. udostępniane są elektroniczne dokumenty archiwalne i zbiory 
cyfrowe do pracy naukowo-dydaktycznej. Szczególnie istotna wyda-
je się działalność edukacyjna prowadzona wśród najmłodszych skawi-
nian, łącząca naukę z elementami dobrej zabawy. muzeum regional-
ne zrealizowało i nadal realizuje wiele ciekawych projektów i progra-
mów edukacyjnych. zaliczyć do nich można m.in.: „tradycyjną cho-
inkę szkolną”, gminny konkurs „legendy i bajania Gminy Skawina”, 
„Skawińskie muzealne warsztaty plastyczne niepełnosprawnych”, „Ska-
wińskie puzzle papieskie”, „Spotkania rodów Skawińskich” i „Poszu-
kiwacze śladów historii miasta i okolic”.

W 2014 r., przy współpracy uczniów i  nauczycieli Gimnazjum  
nr 2 w Skawinie, muzeum regionalne reaktywowało działający w la-
tach 1949–1990 teatrzyk lalkowy, który otrzymał imię swojego twór-
cy Władysława Szklarskiego.
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maria zawada

SeniorzY na SzlakU

22 czerwca 2017 r. uczestnicy projektu „Wolontariusz Senior — to 
brzmi dumnie” wyjechali na wycieczkę. trasa obejmowała następujące 
miejsowości: Skawina–łapanów–trzciana–lipnica murowana–boch-
nia–Skawina i została opracowana przez dwóch uczestników projektu: 
panów Stanisława tylkę i mariana Strzebońskiego. 

Pierwszy przystanek to łapanów. tu zwiedziliśmy drewniany ko-
ściółek pw. św. bartłomieja z XVI w. Jego historię pokrótce opowie-
dział pracownik, który remontował go po powodzi w 2010 r.  Kośció-
łek wówczas bardzo ucierpiał i pewnie wiele lat upłynie zanim uda się 
go przywrócić do dobrego stanu. Wnętrze zdobi polichromia wyko-
nana przez mecnera i Wojciechowskiego z 1843 r. ołtarz główny jest 
późnobarokowy i mieści w sobie pochodzący z 1873 r. obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. W kościele znajdują się także obrazy z XVII w.: 
Matka Boska i Przemienienie Pańskie. nawa i prezbiterium pokryte są 
wspólnym dwuspadowym dachem.

z łapanowa pojechaliśmy do trzciany, gdzie z zewnatrz oglądnę-
liśmy kościół św. małgorzaty Panny i męczennicy (niestety był za-
mknięty). Jego historię przybliżył nam pan marian Strzeboński, któ-
rego wiedza na ten temat jest ogromna. 

następnie ruszyliśmy do lipnicy murowanej. oczom naszym uka-
zała się przepiękna panorama. Prawdziwa uczta dla zmysłów. takie 
widoki pozostają w pamięci na zawsze. niebawem dojechaliśmy do 
lipnicy murowanej, która znajduje się na Szlaku architektury Drew-
nianej. miasto założył Władysław łokietek w 1326 r. zwiedziliśmy 
niezwykły drewniany kościół cmentarny pw. św. leonarda z XV w. ze 
średniowieczną polichromią. Pani przewodniczka dość szczegółowo 
przybliżyła nam jego historię. następnie oprowadziła nas po baroko-
wym kościele pw. św. Szymona z lipnicy z XVII w., opowiadając róż-
ne szczegóły z życia tego świętego, oraz pokazała nam gotycki kościół 
parafialny pw. św. andrzeja apostoła z XIV w.

lipnica murowana stanowi przykład typowej zabudowy średnio-
wiecznej osady miejskiej o charakterze targowym. znajduje się na te-
renie Wiśnicko-lipnickiego Parku Krajobrazowego. Jedną z atrakcji 
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jest pomnik przyrody Kamienie brodzińskiego. Wiedzie do nich ścież-
ka spacerowa, którą seniorzy pokonali z dużą przyjemnością, zbierając 
po drodze jagody. Wszystkim dopisywały świetne humory, a pan ma-
rian ponownie podzielił się z nami swoją rozległą wiedzą geograficzną.

W pobliskim gościńcu zjedliśmy obiad, dzieląc się wrażeniami.
nasza wycieczka powoli zbliżała się ku końcowi. Pozostała nam 

jeszcze bochnia, ale po drodze, kiedy mijaliśmy zamek w Wiśniczu, 
zatrzymaliśmy się, a niezawodny pan marian opowiedział nam jego 
dzieje. W końcu dotarliśmy do muzeum motyli arthropoda w boch-
ni — największej ekspozycji w kraju. Po barwnym świecie owadów, 
ukazując ich zaskakujące tajemnice, oprowadził seniorów przewod-
nik — prawdziwy pasjonat, który swoją wiedzę gromadził od dziec-
ka. Ponad 5 tys. okazów — motyli dziennych i nocnych — z każdego 
kontynentu zachwyciło oglądających swoją nieprawdopodobnie pięk-
ną barwą. Prawdziwe cuda natury.

I to był koniec wspaniałej wycieczki. Do Skawiny wrócilismy bogat-
si we wrażenia i piękne widoki. Serdecznie dziękujmy organizatorom.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków ministerstwa rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu aSoS.

Seniorzy na szlaku



— 60 —

anna Kukla

wSzYStko, co doBre,  
SzYBko SiĘ koŃczY…

Skończył się rok szkolny, a wraz z nim projekt „Świat jest teatrem”. 
trwał on zaledwie trzy miesiące, co wymagało od nas maksymalne-
go wykorzystania czasu. założenia, jakie przedstawiliśmy uczestnikom 
projektu, były bardzo ambitne, szczególnie iż dzieci miały nie tylko 
pełnić rolę widzów, ale także wziąć aktywny udział w jego realizacji. 

rozpoczęliśmy od wyboru 13-osobowej grupy uczniów, która na-
stępnie została podzielona na cztery sekcje. Koordynatorki projektu, 
anna Kukla i agnieszka Janicka-Surowiec, każdej sekcji przydzieliły 
konkretne zadanie. I tak: 

— sekcja pierwsza „Krytycy” została zapoznana z aktualnym reper-
tuarem teatru Groteska i dokonała wyboru trzech spektakli, które jej 
zdaniem zapowiadały się najciekawiej. były to kolejno: „nie płacz ko-
ziołku”, „Kot w butach” i „towarzystwo Jana brzechwy”; 

— sekcja druga „Ciekawscy” skoncentrowała się na przygotowaniu 
pytań, jakie miały paść podczas warsztatów edukacyjnych trwających 
20 godzin. Pytania miały dotyczyć spektakli teatralnych, które wybra-
li „Krytycy”, oraz teatru jako instytucji kultury; 

— sekcja trzecia „rzeźbiarze” dokonała wyboru tematyki prac, jakie 
miały zostać wykonane w czasie warsztatów ceramicznych; 

— sekcja czwarta „Czujni” to sekcja, której powierzono zadanie 
utrzymania ładu i porządku podczas warsztatów edukacyjnych i cera-
micznych oraz wyjazdów do teatru. 

Pani Dyrektor Grażyna Wójcik z zadowoleniem przyjęła pomysł 
nauczycieli, aby do projektu zaangażować uczniów klas młodszych. 
uczestnicy ponosili odpowiedzialność za powierzone zadania, co mia-
ło duży wpływ na poczucie własnej wartości. Każdy uczeń czuł, że 
nie znalazł się w tej grupie przypadkowo, miał bowiem wyznaczone 
zadanie, które, na miarę swoich możliwości, realizował z wielką pre-
cyzją. Doskonała współpraca wszystkich sekcji przyniosła nadspo-
dziewanie owocne efekty. na każdym etapie przedsięwzięcia udało 
się w pełni zrealizować przyjęte cele i założenia, zarówno jakościo-
we, jak i ilościowe.
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Punktem kulminacyjnym naszych wspólnych działań były zajęcia 
w miejskiej bibliotece Publicznej w Skawinie. uczniowie zostali w cie-
kawy i zabawny sposób „przeegzaminowani” z tego, co się wcześniej 
działo, a także z twórczości Jana brzechwy. Po raz kolejny sprawdzi-
ła się zasada, że to, co robimy z radością i zaangażowaniem, przynosi 
najlepsze efekty. Dzieci świetnie pamiętały wszystkie spektakle, a frag-
menty niektórych wierszy recytowały razem z prowadzącą zajęcia pa-
nią Joanną Węgrzyn. na zakończenie na wszystkich czekała niespo-
dzianka. uczniowie wreszcie mogli zobaczć efekty swoich rzeźbiar-
skich działań i… zaniemówili. Prace z gliny, które wcześniej wykonali 
i zapamiętali jako szare i niedokończone, po szkliwieniu i wypaleniu 
zamieniły się w małe dzieła sztuki. Kolorowe kubki z kocimi moty-
wami i teatralne maski na wszystkich wywarły ogromne wrażenie. Po 
zapewnieniu dzieci, że te piękne prace trafią do ich domów, trochę 
z żalem zakończyliśmy zajęcia, które okazały się strzałem w dziesiątkę! 

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim tym, których zaan-
gażowanie przyczyniło się do realizacji tego projektu. odpowiedzial-
nym i — jak się okazało — bardzo przedsiębiorczym uczniom z klas 
I–III i IV–V za wspaniałą zabawę, panu Stanisławowi Grodeckiemu 
z towarzystwa Przyjaciół Skawiny za umożliwienie realizacji pełne-
go przygód grantu, a także miejskiej bibliotece Publicznej za owocną 
współpracę w trakcie zajęć edukacyjnych. opiekę medialną nad pro-
jektem sprawowała telewizja Skawina. 

Projekt był dofinansowany ze środków urzędu miasta i Gminy Ska-
wina w ramach zadania publicznego z zakresu: „Podtrzymywanie tra-
dycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości naro-
dowej, obywatelskiej i kulturowej”. 

uczestnicy i organizatorzy akcji
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naSze SprawY

11 kwietnia 2017 r.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyła się gala finałowa, pod-
czas której ogłoszono wyniki X Jubileuszowej Gminnej olimpiady Ję-
zyka angielskiego. organizatorem konkursu od 10 lat jest skawińska 
„Jedynka”. uczniowie biorący udział w olimpiadzie musieli wykazać 
się m.in. znajomością zagadnień związanych z kulturą i historią kra-
jów anglojęzycznych. nagrody i wyróżnienia zostały wręczone laure-
atom konkursu przez Panią Dyrektor Hannę Szczerbak. Dużą atrak-
cją był występ młodych artystów, którzy dali popis umiejętności ak-
torskich, tanecznych i wokalnych. uroczystość uświetnili swą obecno-
ścią liczni goście. tPS reprezentowała Czesława Kopeć.  

 (C. K.) 

23 czerwca 2017 r.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie odbyła się uroczystość za-
kończenia roku szkolnego 2016/2017. Pani Dyrektor Hanna Szczerbak 
przywitała serdecznie wszystkich przybyłych gości. W swoim wystą-
pieniu podkreśliła, że ten rok szkolny był rokiem wyjątkowym z uwa-
gi na reformę systemu edukacji. W związku z tym apel nie zakończył 
się pożegnaniem uczniów klas szóstych, bowiem od września będą oni 
kontynuować naukę w ośmioletniej szkole podstawowej. na zakończe-
nie najlepsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i świa-
dectwa. Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne przy-
gotowane przez uczniów szkoły. Wśród zaproszonych gości były także 
członkinie naszego towarzystwa: ewa tarnopolska i Czesława Kopeć.

(C. K.)

Sprostowanie do 90 numeru „Informatora tPS”
W 90 numerze „Informatora tPS” w Naszych sprawach ukazała się infor-
macja dotycząca finału XIX Gminnego Konkursu Historycznego „Ge-
nerał Józef Haller i błękitna armia”. W tekście pojawiła się nieścisłość. 
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 
4 ze Skawiny oraz Szkoły Podstawowej z rzozowa. Gorąco przepra-
szamy uczestników konkursu oraz czytelników naszego „Informatora”.

zespół redakcyjny 
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na prośbę Przewodniczącego zarządu tPS pana Stanisława Grodec-
kiego oraz członka zespołu redakcyjnego „Informatora tPS” pana 
mariusza tarnopolskiego, skierowaną do mnie w czasie Walnego zgro-
madzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 18 kwietnia br., wyko-
nałam korektę tekstu 35 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Ska-
winy (nr 89), która została zamieszczona poniżej. 

— str. 10, zapis: „tomasz Jodłowski” / powinno być: „tadeusz Jo-
dłowski”;

— str. 11, zapis: „16 grudnia 1996 r. sejmik samorządowy woje-
wództwa krakowskiego uhonorował Przewodniczącego zarządu Sta-
nisława Chmielka, wręczając mu wyróżnienie za pracę na rzecz lokal-
nej społeczności” / powinno być: „16 grudnia 1996 r. sejmik samorzą-
dowy województwa krakowskiego uhonorował towarzystwo Przyja-
ciół Skawiny, wręczając na ręce Przewodniczącego zarządu Stanisła-
wa Chmielka wyróżnienie za pracę na rzecz lokalnej społeczności”;

— str. 12, zapis: „tPS wspólnie z miejską biblioteką Publiczną, 
biblioteką Pedagogiczną w Skawinie oraz Pracownią edukacji re-
gionalnej Instytutu filologii Polskiej uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie zorganizował sesję naukową: «okolice metropolii. Prze-
szłość — teraźniejszość — Przyszłość»” / powinno być: „miejska bi-
blioteka Publiczna, biblioteka Pedagogiczna w Skawinie oraz Pracow-
nia edukacji regionalnej Instytutu filologii Polskiej uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie zorganizowały w Skawinie sesję naukową: 
«okolice metropolii. Przeszłość — teraźniejszość — Przyszłość»”;

— str. 16, zapis: „34 fundatorów” / powinno być: „36 fundatorów”;
— str. 19, zapis: „11 listopada 2012 r.” / powinno być: „9 listopa-

da 2012 r.”;
— str. 50, zapis: „maj 1984 r. — w gablocie na rynku skawińskim 

zaczyna ukazywać się gazetka ścienna tPS prezentująca historię i za-
bytki Skawiny. redaguje ją eugeniusz Krzemień” / powinno być: „w la-
tach 1982–1983 w gablocie na rynku skawińskim ukazywała się gazet-
ka ścienna tPS prezentująca historię i zabytki Skawiny. redagowali ją 
zbigniew raczyński i eugeniusz Krzemień”;

— str. 51, zapis: „1994 r. — tPS rozpoczyna współpracę z mało-
polskim związkiem regionalnych towarzystw Kultury” / powinno 
być: „1999 r. — tPS rozpoczyna współpracę z małopolską radą re-
gionalnych towarzystw Kultury”;



— str. 53, zapis: „maj 2005 r. — tPS został formalnie członkiem 
małopolskiego związku regionalnych towarzystw Kultury” / powin-
no być: „grudzień 2004 r. — tPS został formalnie członkiem mało-
polskiego związku regionalnych towarzystw Kultury”;

— str. 57, zapis: „Pierzchała Jadwiga (2015)” / powinno być: „Pierz-
chała Jadwiga (2003)”;

— str. 73, zapis: „Komisja Wzorów analitycznych Pan” / powin-
no być: „Komisja Wzorców analitycznych Pan”;

— str. 86, zapis: „od 1984 r. zbigniew raczyński wspólnie z eu-
geniuszem Krzemieniem redagował gazetkę wywieszaną dwa razy 
w miesiącu w gablocie na rynku skawińskim” / powinno być: „W la-
tach 1982–1983 zbigniew raczyński wspólnie z eugeniuszem Krze-
mieniem redagował gazetkę wywieszaną dwa razy w miesiącu w ga-
blocie na rynku skawińskim”. 

Kazimiera Skałuba


