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Stanisław Grodecki

pOŻeGNANie ANNY KUDeLi

1 listopada 2019 r. dotarła do towarzystwa Przyjaciół Skawiny smut-
na wiadomość. W tym dniu cała społeczność naszego towarzystwa 
poniosła niepowetowaną stratę: odeszła od nas na zawsze nasza kole-
żanka anna Kudela, polonistka i miłośniczka Skawiny. anna Kudela 
pracowała przez wiele lat w Liceum ogólnokształcącym im. marii 
Skłodowskiej-Curie w Skawinie. Wychowała niejedno pokolenie lice-
alistów. Znana była nie tylko z dbałości o poprawność języka polskiego 
i propagowania literatury, ale przede wszystkim z dobrego kontaktu 
z uczniami, z bezpośrednich relacji z nimi. Zawsze towarzyszył jej 
uśmiech i dobry humor. 

Po przejściu na emeryturę anna Kudela zaangażowała się w życie 
społeczne Skawiny. Często była jurorką konkursów literackich, które 
odbywały się w skawińskim Lo. Bardzo często była również gościem 
skawińskich szkół i przedszkoli. Potrafiła nawiązać kontakt z młodzie-
żą i zainteresować uczniów oraz przedszkolaków naszą małą ojczy-
zną. mało kto potrafi tak ciekawie i interesująco opowiadać o naszej 
lokalnej historii i kulturze.

anna Kudela urodziła się 17 maja 1933 r. Jej rodzicami byli: Józefa 
Stochlowa, z d. Kołodziejska, nauczycielka, oraz Stanisław Stochel, 
urzędnik intendentury wojskowej w Krakowie. Z końcem sierpnia 
1939 r. został on zmobilizowany, a później walczył pod komendą 
gen. Stanisława maczka. W latach 1939–1946 matka sama wycho-
wywała dwoje dzieci. Przez całe życie anna Kudela była związana ze 
Skawiną. tutaj w latach okupacji niemieckiej ukończyła Szkołę Po-
wszechną nr 2, a potem kontynuowała naukę w IX Liceum ogólno-
kształcącym im. Józefy Joteyko w Krakowie. Po maturze rozpoczęła 
studia na kierunku filologia polska na uniwersytecie Jagiellońskim. 
Pracę magisterską obroniła w czerwcu 1955 r. We wrześniu 1956 r. 
podjęła pracę w skawińskiej Szkole Podstawowej nr 1, a następnie 
w Liceum ogólnokształcącym. Po 32 latach przeszła na emeryturę, 
ale przez kolejne 11 lat pracowała na pół etatu, głównie w SP nr 2. 
W czasie wakacji nie rozstawała się z młodzieżą szkolną — praco-
wała na koloniach, obozach i w hufcach pracy. ukończyła siedem 
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różnych kierunków studiów podyplomowych, a w 1984 r. zdobyła 
uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych w języku angielskim. 
Kiedy zrezygnowała z pracy na pół etatu, zapraszano ją na spotka-
nia z dziećmi i młodzieżą, poświęcone dziejom naszego miasta. od 
samego początku istnienia towarzystwa Przyjaciół Skawiny anna 
Kudela była członkiem Zarządu. Była nierozerwalnie związana z na-
szym „Informatorem” od pierwszego numeru. 

W „Informatorach” tPS zachowają się na zawsze jej barwne opo-
wieści o historii i kulturze Skawiny i regionu. Początkowo wykonywała 
także prace korektorskie, a następnie była współredaktorką. Była auto-
rem wielu artykułów zamieszczanych w „Gazecie Skawińskiej”. Przez 
kilka lat była radną rady miejskiej w Skawinie.

uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 listopada 2019 r. o godz. 12 
w kościele parafialnym pw. Świętych apostołów Szymona i Judy tade-
usza, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego 
spoczynku na cmentarzu parafialnym w Skawinie.

W uroczystościach pogrzebowych licznie uczestniczyli jej wycho-
wankowie oraz przedstawiciele władz samorządowych. nie zabrakło 
też członków towarzystwa Przyjaciół Skawiny. W ceremonii pożegna-
nia uczestniczył nasz poczet sztandarowy.

W imieniu członków tPS wieloletnią koleżankę i współpracownicz-
kę pożegnał Przewodniczący Zarządu Stanisław Grodecki. W  koń-
czącej ceremonię mowie pożegnalnej podziękował śp. annie Kudeli 
słowami:

1 listopada 2019 r. cała społeczność naszego towarzystwa poniosła niepowetowaną 
stratę: odeszła od nas na zawsze – wspaniały człowiek i wspaniała koleżanka — 
anna Kudela, polonistka i miłośniczka Skawiny. anna Kudela pracowała łącznie 
43 lata w skawińskich szkołach podstawowych oraz w Liceum ogólnokształcącym. 
Wychowała niejedno pokolenie uczniów. Znana była nie tylko z dbałości o po-
prawność języka polskiego i propagowania literatury, ale przede wszystkim z do-
brego kontaktu z uczniami, z bezpośrednich relacji z nimi. Zawsze towarzyszył jej 
uśmiech i dobry humor. Chętnie służyła wszystkim dobrą radą w każdej sytuacji.
Chyba nikt nie potrafił tak pięknie i kolorowo opowiadać o historii i kulturze Ska-
winy. Jej opowieści o naszym mieście zawsze wzbudzały zachwyt, niezależnie od 
tego, czy opowiadała dla dorosłych, dla młodzieży czy dla przedszkolaków.
W 1981 r. śp. anna Kudela była jedną ze współzałożycielek naszego towarzystwa. 
anna Kudela była jedną ze współzałożycielek naszego towarzystwa. od samego 
początku (czyli od 1981 r.) przez 38 lat była członkiem Zarządu. Była nierozerwal-
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nie związana z naszym „Informatorem” od pierwszego numeru. W „Informatorach” 
zachowały się na zawsze jej barwne opowieści o historii i kulturze Skawiny i re-
gionu.
Dziękujemy Ci anno za wiele lat wspólnej pracy. Wpisałaś się na trwałe w histo-
rię naszego Stowarzyszenia oraz historię Skawiny. Byłaś pracowitym i szlachetnym 
człowiekiem. Zapamiętamy Cię jako wspaniałą Koleżankę. Pozostaniesz w naszych 
myślach i sercach na zawsze… Żegnamy Cię Droga anno!
Spoczywaj w pokoju! Cześć twojej pamięci!

rodzinie i Bliskim śp. anny Kudeli w imieniu wszystkich człon-
ków towarzystwa Przyjaciół Skawiny składamy wyrazy serdecznego 
współczucia.

anna Kudela oraz Zarząd tPS w roku 2014 (foto marcin Kania)
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agnieszka massalska 

WSpOMNieNiA O MOJeJ BABci  
ANNie KUDeLi

Jak byłam dzieckiem, często pro-
siłam, żeby Babcia opowiadała mi 
o swoim dzieciństwie, o tym, w co 
się bawiła, jakie miała zabawki. 
Wysłuchałam wielu historii mniej 
bądź bardziej zabawnych i nigdy 
nie było mi dosyć.

Babcia urodziła się 17 maja 
1933 r. mieszkała przy skawiń-
skim rynku (nad obecnym skle-
pem 1001 drobiazgów). Część 
dzieciństwa Babci naznaczona 
była okupacją. Pamiętam, jak 
wspominała odgłos tupotu bu-
tów wojskowych na schodach 
szkoły (w dniu wybuchu II woj-
ny światowej rozpoczęła pierw-
szą klasę) oraz huk samolotów 
nad miastem. edukację podsta-
wową zdobywała na tzw. tajnych kompletach. opowiadała, jak to 
podręcznik do historii Polski nosiło się w okładkach książki Karola 
maya. Literaturę polską czytała prawie po ciemku w jakimś kąciku. 
miała do niej dostęp, ponieważ w jej domu rodzinnym (między in-
nymi) były schowane książki uratowane z biblioteki miejskiej przed 
spaleniem przez niemców.

Po skończeniu studiów polonistycznych zaczęła uczyć w skawińskim 
Liceum ogólnokształcącym, a raczej — jak zawsze mówiła — na ska-
wińskiej Sorbonie. Z czasów nauczania o profesor Kaczce więcej niż ja 
mogliby powiedzieć jej uczniowie. Babcia wspominała z uśmiechem na 
twarzy wycieczkę, na której uczniowie (niestety nie pamiętam nazwisk, 
a Babcia zawsze pamiętała wszystkich swoich uczniów) koniecznie 

autorka z Babcią anną Kudelą, Zako-
pane 1991 r.
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chcieli zagrać na gitarze Kaczuszki. niestety pękła im struna, założyli 
nową i ona także pękła, kolejna chyba też. W końcu jednak zagrali jej 
tę melodię. 

na emeryturze troszkę zwolniła tempo życia, choć nie od razu 
udało się jej wyhamować. Kiedy tylko mogła, brała udział w różnych 
uroczystościach, konkursach czy spotkaniach. Stale odwiedzali ją jej 
uczniowie, i ci z pierwszych, i ci z ostatnich lat nauczania. udzielała 
wielu korepetycji z języka polskiego, angielskiego, a nawet z łaciny. 
o  literaturze i lekturach mówiła z taką pasją i tak interesująco, że 
można było ich nie czytać, a doskonale znało się treść. W jej domu 
znalazł pociechę każdy, kto jej potrzebował. Pomagała komu mogła. 
Drzwi jej mieszkania zawsze były otwarte. 

to ona zaraziła mnie miłością do książek, zachęcała do czytania 
lektur i pokazywała ich piękno. Kiedy znalazłam coś interesującego 
w nowościach, podsuwałam jej. to ona nauczyła mnie grać w karty 
i stawiać pasjanse. Pamiętam czasy, kiedy karty do pasjansa były stałym 
elementem wyposażenia stołu. to ona pokazała mi piękno historii 
Skawiny i przygotowała mnie do wielu konkursów. 

1 listopada 2019 r. odeszła po cichu we własnym domu w wieku 
86 lat i pół roku (w ostatnich latach wyliczała sobie każde pół roku). 
miała wspaniałe, długie życie. Spotkała wielu cudownych ludzi na 
swojej drodze. Kochała, była kochana i będzie kochana nadal.
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Krystyna Kolstrung Grajny

WSpOMNieNie  
O BOLeSŁAWie cieSieLSKiM

Garść wspomnień o Bolesławie Ciesielskim, przekazanych przez jego 
przyjaciół — p. Zygmunta rylla, p. Stanisława Cinala i o pokolenie 
młodszego p. Jerzego Kulewskiego.

Bolesław Ciesielski — kim był dla tych, którzy go znali? Dobrym czło-
wiekiem. Dobro, słowo, którym Bóg kończył każdy dzień stworzenia 
świata, a Jezus powiedział: „nikt nie jest dobry tylko sam Bóg”, zawiera 
niezmierzone wartości [może tak: ma wielką moc] Jednak w obecnych 
czasach bardzo spowszedniało. Dobry może być chleb, ale i piwo, dobry 
może być kolega, ale i cios pięścią, który powala na ziemię. trzeba więc 
wielu słów, aby opowiedzieć, jakim człowiekiem był zmarły w  tym 
roku Bolesław Ciesielski, że zasłużył sobie na wdzięczną pamięć wielu 
ludzi. na początku trzeba powiedzieć, że jego życie dzieliło się na lata 
wojenne, lata walki i poświęcenia dla ojczyzny, i lata powojenne, lata 
pracy dla ludzi, wśród których żył. między tymi dwoma okresami nie 
było ciągłości. 

Dla weteranów wojennych Bolesław Ciesielski był „farysem II”, 
żołnierzem I Batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów armii Krajowej 
i uczestnikiem walk Zgrupowania Partyzanckiego „Ponury–nurt” 
w październiku 1944 r. na terenie powiatu Włoszczowa. 

Powojenne losy Bolesława Ciesielskiego związane są ze Skawiną, 
z powstałą w latach 1952–1954 Hutą aluminium, kinem „Hutnik”, 
to tu miał grono przyjaciół i znajomych. nie pochodził ze Skawiny, 
nie był „pniokiem”, ani „krzokiem”, chyba tylko „ptokiem”. nawet się 
tu nie wżenił, lecz stał się prawdziwym Skawiniakiem poprzez swoje 
życie i dokonania na rzecz jej mieszkańców. osiedlił się w Skawinie 
po wojnie, w latach 1953–1954 i znalazł zatrudnienie w PSS Skawina 
(Państwowa Spółdzielnia Spożywców). Wkrótce, gdy tylko ruszyła 
Huta aluminium, otrzymał w niej posadę kierownika szkolenia. Była 
to ważna funkcja związana z organizacją i nadzorem szkoleń przygo-
towujących do pracy na różnych stanowiskach produkcyjnych w hucie. 
W wielu zakładach pracy „szkoleniowcy” nie cieszyli się poważaniem 
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Krystyna Kolstrung-Grajny

WSpOMNieNie  
O BOLeSŁAWie cieSieLSKiM

Porucznik armii Krajowej Bolesław Ciesielski

u robotników, o czym świadczyło popularne powiedzonko: „kto ma le-
nia do robienia? — kierownik szkolenia!” Bolesław Ciesielski zupełnie 
inaczej rozumiał swoją misję, włożył w tę pracę dużo serca, wykorzystał 
wszystkie swoje umiejętności organizacyjne. 

Bolesław Ciesielski chciał naprawdę szkolić ludzi na dobrze wy-
kwalifikowanych pracowników i mądrych obywateli. Chciał, aby pra-
cujący w hucie robotnicy mieli dobry zawód i lepsze warunki życia. 
Dzięki jego staraniom w barakach przy hucie zorganizowano szkołę 
podstawową dla analfabetów i tych, którzy jej nie ukończyli. Bardzo 
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zachęcał wszystkich do nauki. Sam dawał dobry przykład, ukończył 
wraz z między innymi Janem Krupą technikum. Dzięki Ciesielskiemu 
wielu robotników huty po ukończeniu szkoły podstawowej zdobyło 
różne kwalifikacje czeladnicze i mistrzowskie. Pierwsza grupa kadry 
kierowniczej i część załogi została przeszkolona w hucie w Zaporożu 
na ukrainie, ponieważ Huta aluminium powstała w oparciu o tech-
nologię opracowaną przez specjalistów radzieckich i przy ich pomocy. 
Bolesław Ciesielski szybko zainicjował współpracę z akademią Gór-
niczo-Hutniczą w Krakowie i studenci aGH często odbywali praktyki 
w skawińskiej hucie. W efekcie tej współpracy wykształcono pierwszą 
kadrę skawińskich inżynierów i techników metalurgów. Praca ta przy-
niosła Ciesielskiemu duże uznanie i szacunek robotników oraz kadry 
kierowniczej. Był też założycielem kasy zapomogowo-pożyczkowej 
związku zawodowego „Hutnik” [czy to pełna nazwa?]. Pożyczki były 
bardzo nisko oprocentowane, a nawet nie oprocentowane. Ciesielski 
dostrzegał kłopoty innych ludzi i starał się im zaradzić. na pożyczkę 
w kasie potrzebujący czekali nie dłużej niż siedem dni. Chętnie poma-
gał i doradzał ludziom, i robił to z wielką delikatnością, aby nikogo nie 
urazić. Potrafił wiele spraw załatwić i to w czasach, gdy bez wódki, nic 
się nie dało zrobić. Sam nie pił wódki, ale miał inną broń. uśmiech, 
którym wszystkich rozbrajał, wielką kulturę osobistą i siłę perswazji. 
Według ludzi, którzy go znali, był wzorem pracowitości, ale nie zabie-
gał o uznanie czy nagrody. Wszystko robił z wrodzonej potrzeby po-
magania i poczucia odpowiedzialności za innych ludzi. takim był nie 
tylko w pracy, ale również wobec rodziny, przyjaciół, sąsiadów, wobec 
wszystkich ludzi. mówiono, że troskę o drugiego człowieka wyniósł 
z domu rodzinnego, w którym wszyscy sobie pomagali i byli za siebie 
odpowiedzialni, i tak było w pokoleniu dzieci i wnuków.

Kiedy na przełomie 1954/1955 r. zbudowano przy hucie, jako 
element robotniczego osiedla, kino związkowe „Hutnik”, Bolesław 
Ciesielski został jego kierownikiem. nie zrezygnował jednak z pracy 
szkoleniowca. Prowadzenie kina stało się jego drugą pasją. W Skawinie 
było dotąd tylko małe kino „Junak”, a „Hutnik” miał dużą widownię 
i dużą scenę teatralno-muzyczną pozwalającą na organizowanie róż-
nych wydarzeń kulturalnych. Pan Ciesielski okazał się bardzo opera-
tywnym kierownikiem i wraz ze swoim współpracownikiem emilem 
Papiernikiem ściągał do Skawiny dobre filmy i premiery. Preferował 
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filmy zachodnie, choć o nie było trudniej. Jednym z  pierwszych fil-
mów nie radzieckich wyświetlanych w „Hutniku” była miłość kobiety 
produkcji francuskiej. Dzięki filmom pan Ciesielski stał się jeszcze 
bardziej znany wśród mieszkańców Skawiny, a  szczególnie wśród 
młodego pokolenia. Bolesław Ciesielski ściągał do Skawiny nie tylko 
dobre filmy, ale i artystów oraz zespoły najwyższej klasy. na scenie kina 
„Hutnik” wystąpiła między innymi bardzo już sędziwa mieczysława 
Ćwiklińska w dramacie alejandro Casony Drzewa umierają stojąc. 

Bolesław Ciesielski podczas uroczystości państwowych w roku 2014
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Spektakl ten cieszył się ogromną popularnością. W „Hutniku” śpiewał 
też Czesław niemen, koncertował zespół „Czerwone Gitary”, „no to 
Co”, występowały piosenkarki: Karin Stanek, Kasia Sobczyk.

W 1964 r. z okazji jubileuszu 600-lecia lokacji miasta Skawiny 
Ciesielski zrealizował dwie kroniki filmowe, które wyświetlał przed 
seansami w swoim kinie. materiały dostarczyli mu fotoamatorzy: 
Jan Kościelniak, operator kina „Hutnik”, i Stanisław Cinal, którzy 
kamerami 16mm filmowali wydarzenia, jakie odbywały się w mieście 
i na estradzie z tej okazji. Z pomocą Ciesielskiego filmy te zostały wy-
wołane, zmontowane i uzupełnione podkładem muzycznym oraz ko-
mentarzem słownym nagranym na osobnej taśmie. te krótkie kroniki 
były puszczane przed filmami fabularnymi i stały się tak popularne, że 
Skawiniacy przychodzili do kina nie na film, ale aby obejrzeć kronikę. 
W tejże kronice występował między innymi premier Cyrankiewicz 
odsłaniający pamiątkową tablicę na magistracie. Ciesielski wspierał 
działalność fotoamatorów, dostarczając im trudne do zdobycia odczyn-
niki chemiczne do obróbki filmów. Korzystał z dostępu do bogatego 
laboratorium Huty aluminium. 

Poczet Sztandarowy tPS podczas uroczystości w Chotowie (foto Stanisław Cinal)
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Kolejną formą działalności społecznej Bolesława Ciesielskiego była 
filatelistyka. razem z Władysławem Szklarskim założył Związek 
filatelistów [czy to pełna nazwa?] i stał się szczególnie dla począt-
kujących hobbystów ekspertem w tej dziedzinie. nie tylko potrafił 
zdobyć każdy poszukiwany znaczek, ale przede wszystkim uczył, jak 
je traktować — jak dzieło sztuki, kruchy, delikatny obiekt wymagający 
ogromnej ostrożności. niejeden młody został srogo zrugany za doty-
kanie znaczka paluchami. 

Działalność zawodowa i społeczna nie pochłaniały go jednak bez 
reszty. miał jeszcze czas dla rodziny i na uprawianie działki ogrod-
niczej pod Gubałówką. Podobno lubił robić zakupy, naprawiać różne 
sprzęty w domu i gotować. Swoją żonę teresę, literatkę i poetkę, trak-
tował tak, jakby była stworzona „do wyższych rzeczy”, a sobie zostawiał 
sprawy codzienne, przyziemne. a tak naprawdę Bolesław Ciesielski 
był człowiekiem doskonale zorganizowanym, wręcz pedantycznym 
i dlatego na wszystko znajdował czas. nie był przy tym nudziarzem, 
co często przypisywano pedantom. Szczególnie w młodszym wieku 
był wielkim kawalarzem, a nawet „słodkim złośliwcem”, znany był też 

odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Chotowie (foto Stanisław Cinal)
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z opowiadania świetnych żydowskich szmoncesów, czyli „mądrości tal-
mudu”. Ludzie do niego lgnęli, a on darzył ich życzliwością i każdemu 
chętnie pomagał. Z upływem lat stawał się coraz bardziej wrażliwym 
starszym panem o gołębim sercu, który zawsze pamiętał o życzeniach 
świątecznych i imieninowych, pierwszy się kłaniał i całował panie 
w rękę. a przy tym był elegancko, choć skromnie ubrany, z butami 
wyglancowanymi na błysk, a jego twarz zdobił uśmiech i starannie 
przycięty wąsik. to by już wystarczyło, aby uznać go za człowieka 
godnego pamięci i szacunku oraz wzór do naśladowania.

miał jeszcze pan Bolesław drugie, wojenne życie, które przez wiele 
lat nieznane było nawet bliskim przyjaciołom. Pan Stanisław Cinal, 
jeden z autorów powyższych wspomnień, powiedział: „udział w ruchu 
oporu i bohaterska walka z okupantem to nieznana do głębi ciekawa 
część życiorysu Bolesława Ciesielskiego, o której wcześnie nie słysza-
łem i dowiedziałem się dopiero w czasie jego pogrzebu”. 

Jak wielka musiała być skromność tego człowieka, który tyle lat 
mieszkał w Skawinie, i nawet po 

1989 r., żyjąc już w suwerennej, demokratycznej rzeczypospolitej 
Polskiej, nie ujawniał swoich wojennych zasług, kiedy powszechnie 
przywracano pamięć i honor zapomnianym weteranom walk z  nie-
mieckim okupantem, a szczególnie żołnierzom aK, partyzantom 
i uczestnikom ruchu oporu. 

Porucznik Bolesław Ciesielski, ps. farys II, nie dbał o własną 
popularność, ale pamiętał o swoich kolegach kombatantach i swoich 
dowódcach, którzy polegli w walkach. W wygłoszonej na jego pogrze-
bie mowie pożegnalnej Szczepan mróz ze Stowarzyszenia Pamięci 
„Ponury–nurt” przypomniał, że od kiedy poznał Bolesława Ciesiel-
skiego w 1980 r., przez kolejnych 40 lat spotykał go na spotkaniach 
rocznicowych kombatantów i ich rodzin miejscach walk I Batalionu 
2 Pułku Piechoty Legionów aK pod dowództwem majora eugeniusza 
Kaszyckiego „nurt” i Jana Piwnika „Ponurego” w październiku 1944 r. 
Były to tereny na prawym brzegu Pilicy w rejonie Krzepic, Zagó-
rza, Kossowa, Lipna i Chotowa. Właśnie pod Lipnem i Chotowem 
29 i 30 października 1944 r. żołnierze „Ponurego”, „nurta” i aK, ści-
gani dniami i nocami po lasach przez doborowe oddziały niemieckie, 
stoczyli ciężkie boje okupione śmiercią 11 osób. Bolesław Ciesielski 
jako gość honorowy spotykał się z  mieszkańcami, świadkami walk, 
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młodzieżą szkolną, harcerzami. nie opowiadał o sobie, ale o kolegach, 
„chłopcach z lasu”, o okolicznych mieszkańcach, którzy udzielali im 
pomocy, i prosił, często łamiącym się głosem, o pamięć o nich i miej-
scach uświęconych ich krwią. młodzieży i harcerzom przypominał 
o szacunku i wdzięczności dla tych, co jeszcze żyli, ale z roku na rok 
wykruszali się. Wspomniany Szczepan mróz podziwiał go za troskę 
o kolegów kombatantów, z którymi utrzymywał kontakt. Pan Bolesław 
interesował się ich zdrowiem, sytuacją materialną, zawsze gotów do 
wsparcia finansowego i psychicznego. Szczepan mróz podkreślał jego 
dobroć, wyrozumiałość i szacunek do ludzi. W miarę jak wykruszała 
się brać partyzancka towarzyszył im w ostatniej drodze. 

Bolesław Ciesielski „farys II”, ostatni uczestnik bitwy pod Choto-
wem i zasłużony, długoletni mieszkaniec Skawiny, zmarł 10 czerwca 
2019 r. w wieku 93 lat. Pogrzeb odbył się 19 czerwca 2019 r. na Cmen-
tarzu Podgórskim w Krakowie. I tak Bolesław Ciesielski zakończył 
swój jakże długi i szczęśliwy żywot.

Kilka miesięcy później 27 października 2019 r. miało miejsce kolejne 
spotkanie rocznicowe bitwy pod Chotowem w olesznie na cmentarzu 
przy mogiłach żołnierzy i na polanie przy pomniku armii Krajowej 
na polanie w Chotowie ale już bez Bolesława Ciesielskiego „farysa”, 
który dołączył go grona swoich towarzyszy broni. na obchody 75 rocz-
nicy przybyło 11 pocztów sztandarowych , rodziny uczestników walk , 
przedstawiciele Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich 
armii Krajowej „Ponury nurt” i liczni okoliczni mieszkańcy. 

Ze Skawiny pojechała dziewięcioosobowa grupa : w poczcie sztan-
darowym towarzystwa Przyjaciół Skawiny adam Woźniczka, ewa 
tarnopolska i Grażyna Woźniczka w strojach skawińskich oraz Sta-
nisław Cinal, Jerzy Kulewski, p. Jadwiga Wrona, p. Dorota Wrona, 
aleksandra Sołtys, andrzej Woźniczka . W Kościele w olesznie została 
sprawowana msza święta w intencji żołnierzy aK i nSZ, a po niej  
delegacje złożyły kwiaty na grobach poległych i pod pomnikiem armii 
Krajowej na polanie pod Chotowem. uczczono także pamięć niedawno 
zmarłego Bolesława Ciesielskiego „farysa II”, a  jego córka małgorza- 
ta maria otrzymała pamiątkowy grawerton z repliką „ławeczki Halnego”.

Zarząd towarzystwa Przyjaciół Skawiny wyraża serdeczne po-
dziękowanie panu adamowi Woźniczka , który zorganizował wyjazd 
delegacji na uroczystości rocznicowe. 
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Stanisław Grodecki

Xiii KWeSTA NA rATOWANie zABYTKO-
WYch NAGrOBKóW NA SKAWińSKich 
cMeNTArzAch

1 listopada br. towarzystwo Przyjaciół Skawiny zorganizowało kolejną 
XIII Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków na skawińskich 
cmentarzach. organizowane przez nasze towarzystwo zbiórki są 
sposobem na pozyskanie środków finansowych na renowację zabytko-
wych nagrobków. Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych kwest 
pozwoliły podnieść walory estetyczne zabytków cmentarnych, które 
poddane są niszczącemu działaniu czasu, a także zmiennym warun-
kom pogodowym. od 2007 r. pracom renowacyjno-konserwatorskim 
poddano 18 zabytkowych, zniszczonych nagrobków.

W 2019 r. renowacji poddano obelisk upamiętniający śp. maxymi-
liana Hawełkę — „C.K. oficyjała sądu powiatowego w Skawinie zmar-
łego 2 stycznia 1893 roku w wieku 60 lat” — jak głosi zamieszczony 
na nim napis. W ramach zabiegów konserwatorskich odczyszczono 
obelisk, uzupełniono ubytki oraz dokonano konserwacji środkami 
hydrofobizacyjnymi. odnowiono i odświeżono również wykonany 
z piaskowca postument oraz pozłocono litery na obelisku. 

Kiedy porównamy jego wygląd przed renowacją i po niej, to uświa-
domimy sobie, że bez naszych działań te najstarsze zabytki cmentarne 
mogłyby niebawem ulec całkowitej degradacji.

W czasie tegorocznej kwesty zebraliśmy łącznie 9755,53 złotych, 
3 euro, 1 funta szterlinga, 35 forintów węgierskich, 0,15 kuny chor-
wackiej, z czego na cmentarzu parafialnym 7370,52 złotych, 3 euro, 
1 funta szterlinga, 35 forintów węgierskich, 0,15 kuny węgierskiej, a na 
cmentarzu komunalnym 2385,01 złotych.

Jak co roku kwestującymi byli przedstawiciele niemalże wszystkich 
skawińskich środowisk oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i po-
wiatowych, a wśród nich: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wicesta-
rosta powiatu krakowskiego arkadiusz Wrzoszczyk oraz burmistrz 
Skawiny norbert rzepisko. oprócz nich na skawińskim cmentarzu 
parafialnym można było spotkać przedstawicieli skawińskiej oświaty, 
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aleksander Basiura w trakcie renowacji obelisku ś.p. maksymiliana Hawełki
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członków zaprzyjaźnionych z tPS organizacji i instytucji oraz oczy-
wiście członków naszego towarzystwa. Byli nimi: ewa tarnopolska, 
antoni Sapała, maria Borowiecka, Joanna Chodor, Zofia Płonka, 
Żaneta Kotula, magdalena tarnopolska, Wanda Pabian, marek mro-
zowski, Zofia Grodecka, urszula Stochel, Grażyna Woźniczka, adam 
Woźniczka, Łukasz Krupa, tomasz Stawowy, anita Karczewska, agata 
Lasek, Katarzyna Polek, marcin Kuflowski, magdalena turkawska, 
Jan Liskiewicz, Helena Kaim, Stanisław Pac, Czesława Kopeć, Halina 
Lech, Włodzimierz Pobożniak, Krystyna Drożdziewicz, małgorzata 
Kopeć, tomasz Papież, Joanna Cholewa, Stanisław Lupa, Karol Ko-
ścielny i marian Strzeboński.

W tegorocznej kweście aktywnie uczestniczyli także uczniowie 
z Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II i Liceum ogólnokształ-
cącego w Skawinie oraz harcerze ze Związku Harcerstwa rzeczypo-
spolitej. Dziękujemy im wszystkim.

Z Liceum ogólnokształcącego wolontariuszami byli: martyna 
mackiewicz, nadia Kukuła, Julia Janik, oliwia Kędziora, magda 
Kaleta, Dominik Sikora, natalia Wygoda, Wiktoria Pasternak, Pau-
lina Skrzyńska, amelia Zajda, Dominika Karwot, natalia milewska, 
oliwia Dudziak i Klaudia Szymula.

Z Zespołu Szkół Katolickich kwestowali: aleksandra ochmańska, 
Jakub Kaleta, agata Pawlina, Kamil Józefczyk, Karolina Klus, Klaudia 
Kuszaj, monika Klus, Paweł Gwoździkowski, Wiktoria Gonkiewicz, 
Julia Pagacz, Jagoda Ciejka, aleksandra Knych, oliwier Job i Jarosław 
Jałoszyński.

Harcerzy ze Związku Harcerstwa rzeczypospolitej reprezentowali: 
milena Krupnik, Igor mirewicz, magdalena Kowalczyk, Lila Jastrzęb-
ska, oskar Zamolski, aleksandra Chmielarczyk, norbert ożóg, emilia 
Papież, anna Pyzik, Kacper Góralik, anna Barć, Julia Jasińska, Jakub 
Górski, oliwia Dudziak, mateusz Bularz, Julia Sobesto i Krystian 
ożóg.

na cmentarzu komunalnym kwestowali jak zawsze strażacy ochot-
nicy z oSP Skawina II-Korabniki: Jerzy Suder, Piotr Suder, Da-
riusz Królikowski, marek urban, Paweł maliszewski, emilia Kowalik, 
Krzysztof Czopek, Łukasz martyna, Kamil ożóg, mariusz abram-
ski, Wojciech Wadowski, Krzysztof ożóg, maciej Pietrzko, andrzej 
Czopek, marcin Lis, Dariusz martyna, a towarzyszyli im członkowie 
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fotografował Stanisław Grodecki
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młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: aleksandra Lis, Wiktoria Suder, 
Julia Pyka, Kamila Królikowska, Iga Wróblewska, Izabela Suder, ame-
lia Wcisło, Wiktoria rydlewicz, Szymon maliszewski, mariusz Wcisło, 
Stanisław Wadowski, Kacper Kowalik i Kacper urban.

Zarząd towarzystwa Przyjaciół Skawiny gorąco dziękuje wszyst-
kim, którzy złożyli nawet najmniejszy datek do puszek kwestarskich. 
Dziękujemy także wszystkim kwestującym na obydwu skawińskich 
cmentarzach. równie gorące podziękowania należą się osobom, które 
przed uroczystością Wszystkich Świętych dołożyły starań, aby odno-
wione przez nas w poprzednich latach nagrobki przygotować do tego 
ważnego święta. Byli wśród nich: Jan Liskiewicz, Stanisław Lupa, 
ewa tarnopolska, Zofia Płonka. Pomagali także uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Korabnikach oraz uczniowie Specjalnego ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Skawinie. 

obelisk ś.p. maksymiliana Hawełki po renowacji (foto marcin Kania)
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agata Lasek

„rAzeMKOWO” — WYSTAWA LALeK 
„W ANieLSKiM STYLU… i Nie TYLKO”

Koło robótek ręcznych „razemkowo” działające przy towarzystwie 
Przyjaciół Skawiny przygotowało wystawę lalek w muzeum regio-
nalnym w Skawinie. Warto podkreślić, że jest to kolejna charytatywna 
akcja naszego koła. tym razem można oglądać lalki Barbie, które do-
stałyśmy od zaprzyjaźnionej z kołem fundacji „Dar Serca” i Stowarzy-
szenia Pomocy osobom niepełnosprawnym „Kruszynki”, działających 
w naszym mieście. Zbiórkę używanych lalek przeprowadziło również 
przedszkole w Borku Szlacheckim. 

Dzięki pracy pań z „razemkowa” lalki odzyskały swoją urodę, 
a ubrane w nowe piękne kreacje cieszą oczy i zachwycają zwiedzają-
cych. 

Wszystkie lalki (a jest ich 70) mają niepowtarzalne sukienki w ko-
lorze białym z dodatkiem srebrnego brokatu, bowiem tym razem tytuł 
wystawy brzmi „W anielskim stylu… i nie tylko”. Przez cały czas 
trwania wystawy można głosować na najpiękniejszą lalkę. 

Barbie i Ken w „anielskim stylu”
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Wystawa nawiązuje do zbliżających się świąt Bożego narodzenia 
i mamy nadzieję, że nasze anioły i śnieżynki przyniosą dużo dobrego 
wielu potrzebującym dzieciom.

Po zakończeniu wystawy (10 grudnia 2019 r.) część lalek zosta-
nie przekazana fundacji „Dar Serca” i Stowarzyszeniu „Kruszynki”. 
niektóre lalki planujemy przekazać na licytację Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy oraz do ośrodka adopcyjnego i Domu Dziecka 
[jeżeli wielkimi literami, to proszę podać pełne nazwy].

Po zakończeniu wystawy (10 grudnia 2019 r.) część lalek zosta-
nie przekazana fundacji „Dar Serca” i Stowarzyszeniu „Kruszynki”. 
niektóre lalki planujemy przekazać na licytację Wielkiej orkiestry 
Świątecznej Pomocy oraz do ośrodka adopcyjnego i jednego z Do-
mów Dziecka.
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Krystyna Droździewicz

BiBLiOTeKA BLiŻeJ czYTeLNiKA, czYLi 
DziAŁALNOśĆ BiBLiOTeKi  
peDAGOGiczNeJ W SKAWiNie 

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie działa w oparciu o rozporządze-
nie ministra edukacji narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. 
W rozporządzeniu czytamy: 

[…] publiczna biblioteka pedagogiczna […] służy w szczególności wspieraniu pro-
cesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, 
w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek oświatowych […], zakładów kształcenia 
nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli. Do zadań bibliotek należy: groma-
dzenie, opracowywanie i udostępnianie użytkownikowi materiałów bibliotecznych, 
[…], organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, […], bibliotek szkolnych […], pro-
wadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, inspirowanie i promowanie 
edukacji czytelniczej i medialnej.

Jak każda tego typu placówka w Polsce Biblioteka stara się przede 
wszystkim gromadzić księgozbiór pomocny nauczycielom, studentom 
oraz wszystkim osobom zainteresowanym literaturą naukową. 

Gromadzenie księgozbioru jest bardzo istotnym elementem pracy 
Biblioteki, ale nie jedynym. Wsparcie szkół, przedszkoli i placówek 
oświatowych gminy Biblioteka zapewnia przez organizację konferencji 
z zakresu biblioterapii, bajkoterapii („Bajko i biblioterapia w pracy wy-
chowawczej i kształtowaniu kompetencji językowej dziecka”, edukacji 
(„Kreatywny nauczyciel — kreatywny terapeuta — kreatywny uczeń. 
Wybrane sposoby kształtowania kreatywności dziecka w edukacji i 
rewalidacji”) czy poświęconych regionalizmowi, organizację kursów 
i warsztatów dla nauczycieli i studentów z zakresu biblioterapii, baj-
koterapii, pedagogiki zabawy, integracji, komunikacji interpersonalnej 
czy poruszających zagadnienia awansu zawodowego itp., a także przez 
organizację spotkań Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkol-
nych [czy to jest pełna nazwa?]. Szczególnie te ostatnie odbywają się 
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regularnie, a do ich prowadzenia zapraszani są specjaliści z krakowskich 
uczelni i bibliotek naukowych. tematyka spotkań związana jest przede 
wszystkim z pracą bibliotekarza, ale również z pracą pedagogiczną 
nauczycieli bibliotekarzy. Zespół Samokształceniowy działa przy Bi-
bliotece Pedagogicznej nieprzerwanie od 2004 r. Prócz spotkań Zespołu 
bibliotekarze z bibliotek szkolnych mogą na bieżąco liczyć na konsultacje 
i  instruktaże dotyczące funkcjonowania bibliotek (poruszane są takie 
tematy jak np.: zasady opracowania zbiorów, ich gromadzenie, skontrum 
zbiorów bibliotecznych, zbiory specjalne w bibliotece).

na potrzeby placówek oświatowych pracownicy Biblioteki przygoto-
wują tematyczne zestawienia bibliograficzne, gromadząc jednocześnie 
księgozbiór (wydawnictwa zwarte i ciągłe) odpowiadający potrzebom 
nauczycieli, pedagogów, terapeutów, wychowawców świetlic. Dla nich 
organizowane są szkolenia i warsztaty, do prowadzenia których pozy-
skuje się wykładowców z krakowskich uczelni wyższych, nauczycieli 
praktyków oraz bibliotekarzy. 

Warto tu podkreślić współpracę z instytucjami gminy, bez pomocy 
których Biblioteka nie byłaby w stanie realizować tych zadań. Są to: 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie, 
Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa 
nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6 w Skawinie, 
Beskidzkie niepubliczne Centrum Doskonalenia nauczycieli w Suchej 
Beskidzkiej, Wydawnictwo epideixis.

mocną stroną Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie są działania 
z zakresu bajko i biblioterapii. Dr Lidia Ippoldt, znana i ceniona w ca-
łej Polsce biblioterapeutka, wiceprezes Polskiego towarzystwa Biblio-
terapeutycznego, dołączyła do pracowników Biblioteki w 2010 r. i od 
tej pory nieprzerwanie podejmuje działania promujące terapeutyczną 
rolę książki. Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała kilka edycji kursu 
I i II stopnia z biblioterapii, warsztaty z elementami biblio i bajkote-
rapii adresowane do nauczycieli, bibliotekarzy, dzieci przedszkolnych 
oraz uczniów szkół i placówek z terenu gminy. niewątpliwą atrakcją 
zwłaszcza dla młodszych dzieci są warsztaty czytelnicze z wykorzy-
staniem teatrzyku kamishibai. 

Kamishibai jest narzędziem edukacyjnym o szerokim zastosowaniu na różnych po-
ziomach rozwijania umiejętności u dzieci, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu; 
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sprawdza się ono m.in. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania oraz czytania 
na głos, a także rysowaniu i pisaniu opowiadań przez dzieci. Ze względu na swoją 
praktyczność (poręczny teatrzyk składany w formie walizki) kamishibai można pre-
zentować w rozmaitych miejscach, w których gromadzą się dzieci. [czy to cytat?]

W warsztatach każdego roku bierze udział ponad 200 osób — dzieci 
i młodzieży.

Dr Lidia Ippoldt poprowadziła również, na zaproszenie placówek 
oświatowych, w ramach pedagogizacji rodziców pogadanki, w których 
zwracała uwagę na rolę bajki i literatury w rozwoju dziecka, zwłaszcza 
małego. na zaproszenie bibliotek z całego kraju dr Ippoldt uczestniczy 
w ogólnopolskich, ale również międzynarodowych konferencjach, pro-
mując gminę Skawina i działalność Biblioteki Pedagogicznej.

Biblioteka Pedagogiczna realizuje z powodzeniem działalność wy-
dawniczą, a jest to możliwe dzięki współpracy z urzędem miasta 
i Gminy Skawina. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i roz-
wiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania narko-
manii od 2011 r. ukazały się zbiory bajek i opowiadań terapeutycznych: 
Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla najmłodszych, magiczne bajki na 
dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci, audiobo-
ok Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki. Bajki pomagajki dla dzieci 
młodszych i starszych oraz książeczki: nastolatkiem być…, młodzi 
dzieciom bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują. [czy dwie ostatnie pozycje 
to audiobooki, czy książeczki?]

Wszystkie wymienione wyżej publikacje zostały przekazane do pla-
cówek oświatowych celem wykorzystania ich w pracy wychowawczej 
i terapeutycznej na terenie szkół. Ponadto dostępne są nieodpłatnie 
w wersji PDf na stronie internetowej Centrum Literatury terapeu-
tycznej i Centrum Wspierania rodziny. Dr Lidia Ippoldt przepro-
wadziła również w Centrum Wspierania rodziny warsztaty „Jak nie 
dać się substancjom psychoaktywnym” adresowane do rodziców oraz 
cykl warsztatów „mowa nienawiści i hejt zagrożeniem współczesnego 
nastolatka”  dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów 
szkolnych pracujących na terenie gminy Skawina. równolegle ze spo-
tkaniami dla dorosłych odbywały się warsztaty dla dzieci — uczniów 
klas V–VI szkół podstawowych. młodzież uczestnicząca w zajęciach 
poszukiwała sposobów radzenia sobie z hejtem i zastanawiała się, do 
kogo można się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia.
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również w ramach współpracy z urzędem miasta i Gminy Ska-
wina Biblioteka Pedagogiczna ogłosiła dwie edycje konkursu „młodzi 
dzieciom bajki piszą” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych, konkurs „mama, tata bajkę piszą” adresowany 
do rodziców oraz konkursy na ilustracje do tekstów wyłonionych 
z konkursów pt. „Dzieci bajki ilustrują”. W rezultacie udało się wy-
dać zbiór bajek młodzi dzieciom bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują, 
a jeszcze w tym roku ukaże się nowy zbiorek mama, tata bajki piszą. 
Dzieci bajki ilustrują.

Biblioteka organizuje także spotkania autorskie. I tak gościem Biblio-
teki była tworząca w Skawinie pisarka Sylwia Janik oraz autorzy książek 
dla dzieci: ewa Stadtmüller, Wojciech Widłak, Krystian Głuszko, Jakub 
Skworz, Barbara Szczepańska, Barbara Gawryluk. 

Corocznie Biblioteka ogłasza gminne konkursy plastyczne dla 
młodszych dzieci („Bajki świata — mój ulubiony bohater literacki”, 
„Pies na medal”, „Smoki, smoczki, smoczunie”) oraz gry czytelnicze 
dla starszych uczniów szkół podstawowych („mikołajek super kumpel”, 
„Kreatywny uczeń w literackich zakamarkach”, „Krasnoludy, trolle i elfy 
na bibliotekarskich półkach”). uroczyste rozstrzygnięcie konkursów 
odbywa się tradycyjnie podczas tygodnia Bibliotek. Wtedy to Bibliote-
ka przygotowuje dla swoich czytelników mnóstwo atrakcji — wystawy, 
spotkania autorskie, warsztaty, quizy i konkursy. 

Biblioteka włącza się do ogólnopolskich akcji „Jak nie czytam, jak 
czytam”, narodowe Czytanie, tydzień Biblioterapii, i lokalnie do 
akcji „Skawina czyta dzieciom”. W ramach tej ostatniej pracownicy 
Biblioteki odwiedzają regularnie skawińskie przedszkola i prowadzą 
zajęcia czytelnicze.

owocem współpracy Biblioteki ze Stowarzyszeniem Klubu Seniora 
„Seniorek” są spektakle słowno-muzyczne. Występują w nich artyści z 
grupy „Salon” działającej przy „Seniorku”. I tak wspólnie wystawiono 
spektakle: „a w nas ciągle wiosna trwa”, „Pamiętasz była jesień”, „Ja, 
ty i czas”, „Senior w podróży”, „Cztery pory roku”, „Droga wolności”, 
„Być kobietą plus”. Spektakle te niezmiennie przyciągają rzesze wier-
nych widzów. 

Biblioteka Pedagogiczna współpracuje także z innymi stowarzysze-
niami i instytucjami. owocem współpracy ze Skawińskim Centrum 
Wolontariatu, towarzystwem Przyjaciół Skawiny oraz Środowisko-



— 32 —

wym Domem Samopomocy były dwa projekty „Pasja do życia” (2016) 
i „Wolontariusz senior — to brzmi dumnie” (2017), w których uczest-
niczyło około 100 mieszkańców naszej gminy.

Dzięki „Informatorom” oraz publikacjom tPS Biblioteka systema-
tycznie wzbogaca się o pozycje dotyczące historii miasta i gminy. 

Kilkuletnia już współpraca z Kołem robótek ręcznych „razemko-
wo” działającym przy towarzystwie Przyjaciół Skawiny zaowocowała 
organizacją warsztatów adresowanych do nauczycieli: „Biżuteria dla 
mam”, „Igłą malowane — kartki świąteczne wyszywane haftem mate-
matycznym”, „Krokusy nie tylko w Dolinie Chochołowskiej”. Co roku 
panie z „razemkowa” przygotowują zakładki do książek oraz wyko-
nane z papieru postaci i zwierzątka, które zdobią stoisko Biblioteki 
Pedagogicznej na międzynarodowych targach Książki w Krakowie. 
Promocja w czasie jednego z największych świąt literatury i książek 
w Polsce wydawnictw urzędu miasta i Gminy Skawina oraz Biblioteki 
Pedagogicznej możliwa jest dzięki współpracy z Polskim Związkiem 
Bibliotek, pod szyldem którego biblioteka już po raz dziewiąty mogła 
pojechać na targi.

Biblioteka nie zapomina też o młodych mieszkańcach gminy. Przy-
gotowuje dla nich ofertę zajęć podczas ferii zimowych, proponuje nie 

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie oferuje interesujące zbiory
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tylko zajęcia czytelnicze, ale również teatralne, plastyczne, językowe, 
prowadzone przez pracowników Biblioteki, panie z „razemkowa” oraz 
panią monikę Cichowlas z mC Learning Centre. 

nie sposób w krótkim tekście przytoczyć wszystkich podejmowa-
nych przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej działań. Biblioteka 
Pedagogiczna w Skawinie jest znana i ceniona w całej Polsce, a jej 
znakiem rozpoznawczym są z pewnością „bajki pomagajki”, wydawane 
od 2011 r. wraz z urzędem miasta i Gminy Skawina.

Dzięki współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, 
bibliotekami, stowarzyszeniami oferta biblioteki jest tak bogata i róż-
norodna. tak więc mimo trudności lokalowych i niewystarczających 
środków finansowych można prowadzić aktywną działalność bibliote-
karską, pedagogiczną, ale także marketingową. obecnie jest to waru-
nek konieczny, by, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, 
stworzyć dla nich pełną i kompleksową ofertę usług.
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Czesława Kopeć 

„rADOśNi” W SzczYrKU

Stowarzyszenie Pomocy osobom Starszym i niepełnosprawnym 
im. Papieża Jana Pawła II w Krakowie po raz siódmy zorganizowało 
Przegląd Sceniczny Seniorów małopolski pn. Starsi Panowie Dwaj. 
Impreza odbyła się w dniach od 18 do 21 września br. w Centrum 
Kongresu i rekreacji „orle Gniazdo” w Szczyrku. 

W przeglądzie uczestniczyły 24 grupy artystyczne skupiające około 
360 seniorów z małopolski, w tym nasza grupa „radośni” działająca 
cztery lata przy tPS w Skawinie, która po raz trzeci brała udział w tym 
wydarzeniu. 

Po przyjeździe do hotelu i zakwaterowaniu czekała nas miła nie-
spodzianka, którą było ognisko zorganizowane na terenie ośrodka, 
połączone ze wspólnym biesiadowaniem i śpiewaniem. Spotkanie 
było wspaniałą „rozgrzewką” przed występami, które odbyły się w ko-
lejnych dwóch dniach. W trakcie spotkania odbyło się losowanie 
kolejności występów. nasz zespół miał występować w drugim dniu 
pobytu w Szczyrku. należy podkreślić, że w tym roku organizatorzy 
wprowadzili nowy wymóg, by każda grupa w swoim programie zawarła 
scenkę teatralną. tak więc w Szczyrku nie tylko śpiewaliśmy, ale wy-
stępowaliśmy jako aktorzy.

na przegląd przygotowaliśmy spektakl teatralno-wokalny pt. Grabie, 
przybliżający polską wieś, panujący tam „klimat”, zwyczaje oraz przy-
zwyczajenia jej mieszkańców. Scenki przeplatane były tematycznymi 
piosenkami obrazującymi życie mieszkańców i obyczaje wsi.

autorką tekstu była Zdzisława tobis, a aktorami: Czesława Kopeć, 
Janina Kwarciak, Stanisława tylko, Stanisław tylko, aleksandra Soł-
tys, Zdzisława tobis, Zofia Irlik, Grażyna Woźniczka. nad oprawą 
muzyczną czuwał franciszek orlik (akordeon), członek „Kapeli z Bro-
nowic”, i gościnnie jego koledzy: Wiesław Pyzik (kontrabas), również 
reprezentujący „Kapelę z Bronowic”, oraz andrzej Balicki (gitara 
akustyczna). opiekunem artystycznym, czuwającym nad całością, był 
adam Woźniczka, który niestety nie mógł być z grupą w tym czasie 
w Szczyrku, gdyż przebywał w holenderskim Driel na obchodach 75. 
rocznicy bitwy pod arnhem. 
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Zaprezentowany przez naszą grupę spektakl bardzo podobał się 
publiczności i był długo oklaskiwany. Wniósł wiele ciepła i radości. 
Scenki przeplatane były wspólnym śpiewaniem z publicznością przy-
gotowanych przez nas piosenek. Po występie otrzymaliśmy wyrazy 
uznania od publiczności i gratulacje za naszą grę aktorską. 

atrakcją drugiego dnia przeglądu był koncert trzech tenorów opery 
Krakowskiej połączony z wręczeniem okolicznościowych dyplomów 
oraz statuetek za udział zespołu w VII Przeglądzie Scenicznym Se-
niorów małopolski Starsi Panowie Dwaj.

Przegląd zakończył się uroczystą kolacją i wspólną zabawą uczest-
ników oraz organizatorów spotkania.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym województwa ma-
łopolskiego. Dyrektorem organizacyjnym VII Przeglądu był antoni 
Wiatr — prezes stowarzyszenia organizującego imprezę, a koordy-
natorem małgorzata Legutko. Corocznie z dużym zaangażowaniem 
przygotowują oni spotkanie dla seniorów z całej małopolski, by mogli 
wspólnie spędzić czas i integrować się.

Przegląd potwierdził niezwykłe zaangażowanie seniorów i pokazał 
ogrom pracy, jaką włożyli w przygotowania.

„radośni” w Szczyrku
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Stanisław Grodecki

iii Dzień OrGANizAcJi pOzArząDOWYch  
i iNicJATYW SpOŁeczNYch 2019

8 września br. w Parku miejskim w Skawinie odbyła się trzecia edycja 
Dnia organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. Podczas 
DoPIS 2019 można było poznać lokalne stowarzyszenia i inicjatywy 
społeczne oraz wziąć udział w grze stanowiskowej, a także w grze 
plenerowej #młodzi z inicjatywą! organizatorami tego wydarzenia była 
Skawińska rada Działalności Pożytku Publicznego, Wydział Promocji, 
Sportu i Współpracy urzędu miasta i Gminy Skawina oraz Centrum 
Współpracy z organizacjami Pozarządowymi.

Podczas Dnia organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych 
2019 zaprezentowało się łącznie 31 organizacji, które na przygoto-
wanych stanowiskach przedstawiały swoją ofertę oraz możliwości 
włączenia się w ich działalność. mieszkańcy, korzystając z oferowa-
nych atrakcji, chętnie włączyli się w grę stanowiskową i wykonywali 
zadania przygotowane przez organizacje. Każdy uczestnik gry, który 
wykonał zadania na minimum 15 różnych stanowiskach, mógł wziąć 
udział w trzech losowaniach nagród. Do szczęśliwców trafiły nagrody 
ufundowane przez organizacje biorące udział w DoPIS 2019 oraz 
Gminę Skawina.

tegoroczna edycja była skierowana przede wszystkim do młodzieży. 
Z tej okazji została stworzona dodatkowa gra plenerowa: #młodzi 
z inicjatywą.

niewątpliwą atrakcją były liczne występy na scenie przygotowane 
przez organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne:

— koncert grup młodzieżowych — tanto i młody ZDS,
— występ teatralny — Środowiskowy Dom Samopomocy w Ska-

winie,
— występ taneczny w wykonaniu dzieci — Stowarzyszenie „równa 

Szansa”,
— pokaz karate — Klub Karate mawashi,
— pokaz bajki dla dzieci pt. Ostróżka  — Stowarzyszenie Dzieci 

są Ważne,
— występ zespołu wokalnego — towarzystwo Przyjaciół Skawiny,
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— grupa teatralna „Improwizacja” — Stowarzyszenie miłośników 
Doliny Cedronu,

— pokaz capoeira — Stowarzyszenie Pomocy osobom niepełno-
sprawnym i Ich rodzinom „Kruszynki”.

Dodatkowymi atrakcjami, jakie czekały na uczestników, były:
— pokaz baniek mydlanych dla dzieci zorganizowany przez Sto-

warzyszenie Dzieci Są Ważne,
— pokaz zumby w wykonaniu instruktorki i członkiń zespołu 

akademii tańca Sportowego Galaxy Cheer, współpracujących ze 
Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i młodzieży „rozwiń Skrzydła”,

— konkurs żonglowania piłką zorganizowany przez Ludowy Klub 
Sportowy „Wiślanie” Jaśkowice,

— plenery malarskie, pokazy rękodzieła, tworzenie własnych ozdób 
i zabawek,

— pokaz robotów, quiz historyczny, prezentacje książek,
— konkurencje sportowe, wędkowanie, ćwiczenia łyżwiarskie,
— wystawa zabytkowych samochodów, wystawa umundurowania 

i rekonstrukcje historyczne,
— grochówka z kuchni polowej i regionalne przysmaki,
— strażacki pokaz bojowy, instrukcja udzielania pierwszej pomocy,
— strefa relaksu dla rodziców, 
— gry, konkursy i inne zabawy dla dzieci.

W Dniu organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych udział 
wzięli:

— fundacja InKLuZJa — edukacja Włączająca dla Dzieci z SPe,
— Grupa młodzieżowa — Brydżyści,
— Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”,
— międzyszkolny uczniowski Klub Sportowy Walley-Plus Duo,
— Stowarzyszenie miłośników Doliny Cedronu,
— Stowarzyszenie SIemaCHa,
— Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa miast,
— Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora „Seniorek” w Ska-

winie,
— Podkrakowskie Stowarzyszenie miłośników motoryzacji oraz 

techniki „old Date”,
— ochotnicza Straż Pożarna Skawina II-Korabniki,
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— Stowarzyszenie „równa Szansa” na rzecz Dzieci z Zaburze-
niami rozwoju,

— fundacja Wyobraź Sobie,
— Ludowy Klub Sportowy „Wiślanie” Jaśkowice,
— młodzieżowa inicjatywa muzyczna — tanto i młody ZDS,
— Stowarzyszenie „razem dla Wszystkich” w Jurczycach,
— towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków,
— Stowarzyszenie Pomocy osobom niepełnosprawnym i Ich ro-

dzinom  „Kruszynki”,
— Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Skawinie;
— Stowarzyszenie Dzieci są Ważne,
— towarzystwo Przyjaciół Skawiny,
— Koło terenowe Polskiego Związku niewidomych okręg ma-

łopolski — Skawina,
— Koło miejskie PttK w Skawinie nr 27,
— Prawicowy Blok Samorządowy „Skawina”,
— Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i młodzieży „rozwiń Skrzy-

dła”,
— Koło Gospodyń Wiejskich z Woli radziszowskiej,
— Stowarzyszenie „nasz radziszów”,
— Stowarzyszenie Seniorów i Juniorów Królewskiej Wioski — 

Wielkie Drogi,
— Klub Karate mawashi,
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— Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie,
— niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony mak” im. Bohate-

rów monte Cassino,
— fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych.

towarzystwo Przyjaciół Skawiny bardzo aktywnie włączyło się w or-
ganizację DoPIS 2019. Zaprezentowaliśmy nasz dorobek wydawniczy 
z ostatniego okresu, a na scenie zaprezentował się nasz zespół wokalny, 
który dał dwudziestominutowy koncert. ale to nie wszystko. Panie 
z  działającego przy naszym towarzystwie Koła robótek ręcznych 
„razemkowo” przygotowały dla chętnych warsztaty wykonywania 
papierowych krokusów. oprócz tego prowadziły zbiórkę publiczną na 
zakup sadzonek krokusów, które zostaną posadzone w Parku miejskim 
w Skawinie.

Przebojem tego Dnia była też wystawa sprzętu wojskowego i pa-
miątek po gen. Józefie Hallerze i jego Błękitnej armii. eksponaty ze 
swoich prywatnych zbiorów zaprezentował pan adam Woźniczka, 
członek tPS. Zabytkowa kuchnia polowa z okresu I wojny światowej 
wydała około 250 porcji grochówki wojskowej. 

Zespół wokalny tPS w czasie koncertu
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magdalena Kasiarz

pAWLiKOWScY, czĘśĆ iii

Sam Pawlikowski pragnął być niezależny w swoich działaniach. I co 
ważne, nie rezygnował z tej pracy, a nawet robił wszystko, aby jak naj-
lepiej się przygotować. niedługo później ogłoszono, że „kierownictwo 
artystyczne teatru krakowskiego obejmuje tadeusz Pawlikowski od 
20 września br.” . należy podkreślić jedną ważną rzecz, że to właśnie 
teatr zabiegał o to, by Pawlikowski objął tę funkcję. on sam przez 
dużą część czasu przebywał w Krakowie. rok później, w sierpniu w 
1891 roku zdecydował się na wyjazd do sanatorium we franzensba-
dzie, następnie w 1892 r. pojawił się w Biarritz, a w 1893 r. w abbazji. 
W dwóch ostatnich sanatoriach pragnął poprawić swoją kondycję, zaży-
wając morskich kąpieli. mimo to nadal chorował. Gdy tylko wyjeżdżał 
nad adriatyk, zawsze dosłownie na chwilę pojawiał się w Wiedniu, 
aby zobaczyć jakieś przedstawienie teatralne. Pawlikowski postanowił 
ubiegać się o stanowisko dyrektora jednego z teatrów. W związku z 
tym często wyjeżdżał do Warszawy, a dokładnie do swojego szwagra 
Józefa Kotarbińskiego. ostateczna decyzja o współpracy obu panów 
zapadła w 1893 r. Jego rodzice nie byli zbyt zadowoleni, ponieważ 
twierdzili, że nie wyjdzie mu to na dobre. tadeusz zanim jeszcze objął 
funkcję dyrektora teatru krakowskiego zachowywał się jak dyrektor 
i, co ciekawe, chciał być tak postrzegany. Karol estreicher, ówczesny 
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prawdopodobnie poznał wszystkie 
jego plany dotyczące wyglądu teatru i przedstawień. 

W 1893 roku Pawlikowskiemu przybył konkurent w walce o posadę 
dyrektora teatru krakowskiego. Był nim Wincenty rapacki. 12 lipca 
1893 r. ogłoszono konkurs. Kandydatury można było składać do 26 
lipca. W ostatnim dniu komisja otrzymała trzy zgłoszenia. Po obra-
dach wytypowała dwóch kandydatów, a dzień później rada miasta 
zdecydowała się na ostateczny wybór. Zwyciężył tadeusz Pawlikowski, 
który zdobył 33 głosy. Stanisław Koźmian, który orientował się w tym, 
co dzieje się w świecie aktorskim, tak napisał w „Przeglądzie Polskim”: 

Powierzenie pierwszej dyrekcji nowego teatru p. Pawlikowskiemu 
wynikało z konieczności oddania jej zamożnemu przedsiębiorcy. nie 
lubimy zaglądać do cudzej kieszeni, ale przyznać trzeba, że jest to 
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pomyślnym zdarzeniem, że się znalazł człowiek chętny i zamiłowany 
w teatrze, który po raz pierwszy od starosty Kluszewskiego może ob-
racać funduszami teatralnymi bez obawy o własną egzystencję . 

Przypomnijmy: aby móc wziąć udział w tym konkursie, Pawlikowski 
musiał zapłacić kaucję w wysokości 6000 złr. niestety, zanim jeszcze 
zaczął piastować tę zaszczytną funkcję okazało się, że sytuacja finansowa 
teatru nie jest najlepsza. nieraz zdarzało się, że musiał z własnych pie-
niędzy finansować jakieś przedsięwzięcie. Pomagał także wielu aktorom, 
którzy podróżowali do innych krajów, aby zdobywać doświadczenie czy 
podpatrywać tamtejsze teatry. Premiera w teatrze krakowskim odbyła się 
21 października 1893 r. Wystawiono wówczas fragmenty takich utwo-
rów, jak: Balladyna, Zemsta oraz Konfederaci barscy. rok po objęciu 
stanowiska tadeusz utworzył grupę kantorów, którzy wystawiali opery 
wraz z operetkami. natomiast w kolejnych sezonach letnich w teatrze 
pojawiały się osoby związane z operą włoską albo lwowską . W czasie 
pełnienia funkcji dyrektora teatru miejskiego w Krakowie Pawlikowski 
podjął decyzję o wystartowaniu w konkursie na dzierżawę teatru we 
Lwowie. Walka o tę posadę miała się toczyć pomiędzy dwoma osobami: 
tadeuszem Pawlikowskim oraz Ludwikiem Hellerem. rada miasta 
Lwowa prowadziła ściśle tajne rozmowy z tadeuszem Pawlikowskim już 

teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, widok od ul. Szpitalnej (foto marcin Kania)
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od lipca 1899 r. W późniejszym okresie radni trzykrotnie debatowali o 
losie teatru, a dokładnie o umowie na dzierżawę. oczywiście pojawiły 
się też inne pomysły, ale ostatecznie zostały one odrzucone. Przeszedł 
pomysł michała michalskiego, ówczesnego wiceprezydenta Lwowa, 
który później dopełniono zapisem jednego z radnych: 

rada miasta Lwowa poleca komisyi artystycznej teatralnej trak-
towanie z oferentami co do takiej formy dzierżawy, ażeby gmina 
oprócz pewnego z góry oznaczyć się mającego czynszu dzierżawnego 
zastrzegła sobie także i pewien procent czystego zysku (czyli udziału 
w dochodach z przedsiębiorstwa) zastrzegając się jednak, iż nie party-
cypuje w ewentualnym deficycie. Dzierżawca pokrywać ma wszystkie 
wydatki z prowadzeniem przedsiębiorstwa połączone, gmina zaś tylko 
konserwacyę budynków własnem staraniem i kosztem uskuteczni, tu-
dzież pokryje podatek ekwiwalentowi z własnych funduszów. Komisya 
zastrzeże nadto gminie miasta Lwowa oprócz ingerencyi artystycznej, 
także nieograniczoną kontrolę i wgląd we wszelkie księgi, rachunki 
i kasowość przedsiębiorstwa .

I tak 21 lutego 1900 r. ogłoszono, że poszukiwana jest osoba na sta-
nowisko dyrektora. Pojawiły się trzy oferty: tadeusza Pawlikowskiego, 
Ludwika Hellera, dyrektora teatru miejskiego we Lwowie w latach 
1896–1900 , oraz Stanisława Jana Czajkowskiego, który był właścicie-
lem składu z drewnem. Pawlikowski zasugerował, aby pierwsze trzy 
lata były taką niejako próbą oraz zaproponował 20 tys. koron jako 
zapłatę za czynsz co roku, a wraz z tym 75% zysku dla całej gminy. 
Dodatkowo miał wpłacić 100 tys. koron jako zabezpieczenie  hipotecz-
ne na wypadek, gdyby miasto rościło sobie jakieś prawa oraz wyrażał 
zgodę na to, aby komisja kontrolowała księgowość. Heller zaoferował 
nieco mniej. rada miasta spotkała się kilkanaście razy, aby przeanali-
zować obydwie oferty. ostatecznie 9 kwietnia 1900 r. podjęto decyzję, 
że teatrem pokieruje tadeusz Pawlikowski. miejsce, w którym miała 
znajdować się scena teatralna, zostało zaprojektowane przez Zygmunta 
Gorgolewskiego. Scena była budowana w latach 1897-1900 blisko 
placu Gołuchowskich. Wnętrze budynku emanowało wystawnością. 
można powiedzieć, że miasto nie oszczędzało na wykończeniu całego 
budynku, który łączył w sobie kilka stylów i posiadał pewne detale 
nawiązujące do architektury renesansowej: 

tympanon głównej fasady zdobiły trzy posągi, po bokach loggii nad wejściem 
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teatr Stary w Krakowie (foto marcin Kania)
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głównym znajdowały się dwie rzeźby. Wnętrze zdobiło wiele rzeźb, malowideł 
ściennych, stiuków i sztukaterii autorstwa licznej grupy lwowskich plastyków. […] 
Widownia miała wymiary 22,45 m x 18,50 m x 16 m. Była trójkondygnacyjna, 
na parterze znajdowały się loże, na balkonie trzeciego piętra galeria z miejscami 
wznoszącymi się amfiteatralnie. naprzeciw sceny na pierwszym i drugim piętrze na 
miejscu lóż był balkon idący przez oba piętra z „fotelami pojedynczymi”. teatr był 
obliczony na ponad 1100 osób.

nie zapomniano o okazałej kurtynie, której wykonanie zlecono 
Henrykowi Siemiradzkiemu. natomiast w 1902 r. przystąpiono do 
remontu, podczas którego zmieniono układ krzeseł na dole tak, by 
siedzący nie przeszkadzali sobie nawzajem. oprócz tego dodano tzw. 
koziołki dla tych wszystkich, którzy mieli miejsca w dalszej części loży. 
Zanim oddano budynek do użytku publicznego sprawdzono akustykę. 
Jeśli chodzi o samą scenę, to nie wiadomo dokładnie, jak wyglądała, 
ale były tam zapadnie w liczbie trzech, a także miejsce techniczne. 
Jednym z trudniejszych okresów dla tadeusza Pawlikowskiego był 
niewątpliwie pierwszy sezon. Z prostego powodu: już po trzech mie-
siącach działalności Pawlikowskiemu zabrakło 30 tys. koron, a na sam 
koniec 107 967 koron. Wszystko to musiał spłacić z własnych środków. 
W 1903 r. andrzej Potocki zaproponował, by Helena modrzejewska, 
ówczesna dyrektorka teatru w Krakowie, objęła stanowisko kierownika 
złączonych ze sobą teatrów. W związku z tym od stycznia aż do kwiet-
nia dyskutowano intensywnie nad losem sceny teatralnej we Lwowie. 
8 marca Ludwik Heller zgłosił się do rady miasta w celu złożenia 
nowej oferty dotyczącej przewodzenia teatrowi. Jednakże rada miej-
ska odrzuciła ją i przychyliła się pozytywnie do wypracowanych przez 
komisję teatralną, elektryczną oraz finansową zmian. Zgodnie z tym 
90 tys. koron zysku z ostatnich trzech lat poszło na spłatę wszystkich 
długów. Zdecydowano się także zabrać majątek, który kupił Pawli-
kowski, oraz przedłużyć mu kadencję dyrektora na kolejne trzy lata, 
ale tym razem dokonano zmian w umowie. 

Po tych zmianach Pawlikowski musiał zapłacić 50 tys. koron jako 
zabezpieczenie (do 1904 r. wynosiło ono 16 tys. koron). Pawlikowski 
starał się urozmaicać repertuar, wystawiał nowe, oryginalne sztuki. 
Dość często wracał do komedii powstałych jeszcze w oświeceniu, 
a  także szukał takich, które zapomniano. Dzięki temu zyskał sobie 
miano krzewiciela sztuki modernizmu, ale nie czynił tego z jakąś 
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wielką konsekwencją. Kiedy był dyrektorem we Lwowie, cały repertuar 
zależał od tego, jaki miał aktualnie zespół aktorski. rzuca się w oczy 
spór, jaki zauważano w owym czasie między aktorami z Krakowa i 
ze Lwowa. mimo to można powiedzieć, że tadeuszowi udało się w 
jakiś sposób przywrócić porządek w zespole. aktorzy według Pawli-
kowskiego powinni wczuwać się w role, pokazywać prawdziwe emocje 
bohaterów. Zdarzało się jednak, że sprawiali mu zawód, bo nie potrafili 
recytować wierszy, robili to za cicho. 

Jeśli chodzi o publiczność, to prawdopodobna liczba widzów mo-
gła wynosić 10 tys., ponieważ Lwów na przełomie XIX i XX w. za-
mieszkiwało 150 tys. osób. Jednakże od samego początku działalności 
teatru frekwencja na wszelkiego rodzaju przedstawieniach była niska. 
W związku z tym w 1901 r. zadecydowano o obniżce cen biletów na 
przedstawienia dramatyczne. natomiast ceny biletów na operetkę nie 
zmieniły się. Po dokonanej modyfikacji cennik wyglądał tak: za bilet na 
przedstawienie dramatyczne należało zapłacić odpowiednio 4, 5, 6 oraz 
20 koron w zależności od miejsca. Czasami zdarzało się, że za bilet na 
operę i operetkę płacono tyle samo co za bilet na dramat. Co ciekawe, 
widownia teatru lwowskiego nie miała dobrej opinii. W czasopiśmie 
„Ilustracya Polska” czytamy: 

tutejsza publiczność nie umie jakoś zżyć się z teatrem. Jest on dla 
niej raczej modnem nawyknieniem, terminowem zabiciem czasu, niż 
istotną potrzebą ducha. Widownia pozostaje prawie zawsze zimna, 
obojętna, krytyczna. trudno nawet ocenić jej upodobania. trudno 
zastosować jakąkolwiek metodę w układaniu repertuaru, komedyi 
i dramatu, wobec zmieniających się ustawicznie prądów opinii publicz-
nej. Jedną z zasadniczych jej wad jest niewyrozumiałość i rozwielmoż-
niony aż do przesady zmysł krytykowania wszystkich i wszystkiego, 
chociażby kosztem krzywdy ludzkiej, kosztem rzucania w niepamięć 
rezultatów pracy, która nie może być w tych warunkach ani łatwą, ani 
przyjemną . 

Ponadto Pawlikowski interesował się reżyserią. Czasami doglądał 
pracy innych. Przedstawienie wyreżyserowane przez niego miało jak 
najlepiej oddać to, o czym pisał dramaturg. aktorzy natomiast starali 
się wydobyć takie cechy, jak prostota czy skromność. Pawlikowski nie 
narzucał im swojej woli. Gdy prowadził rozmowę z jakimś aktorem, 
sugerował mu, jak ma pokazać emocje podczas odgrywania danej sceny. 
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Jako reżyser wierny naturalizmowi Pawlikowski nie bał się poka-
zywać emocji mimo protestów publiki. Swoje umiejętności starał się 
prezentować w świetnie przygotowanych scenach grupowych, które 
dość często wzorował na tych z meiningen. Dodatkowo: 

Pawlikowski unowocześnił w znacznej mierze oprawę plastyczną 
widowisk teatralnych. Innowacja polegała na wprowadzeniu zasady 
maksymalnej wierności epoce w rekwizycie, kostiumie (kopiowa-
no oryginalne przedmioty, wypożyczano stare meble), w dramatach 
współczesnych obraz sceniczny miał charakteryzować środowisko, 
indywidualne upodobania, stan majątkowy bohaterów . 

nie zawsze jednak tak czyniono. Pawlikowski nie lubił nowocze-
snej oprawy plastycznej, ale zdarzało się, że czasami z niej skorzystał. 
W 1914 r. po raz drugi został dyrektorem teatru miejskiego w Kra-
kowie. funkcję tę pełnił aż do śmierci. tadeusz Pawlikowski zmarł 
28 września 1915 r. w Krakowie. Wiele gazet rozpisywało się o jego 
śmierci. „nowa reforma” tak go wspomina: 

Dziś rano zmarł w Krakowie po dłuższej chorobie tadeusz Pawlikowski, dyrek-
tor teatru miejskiego. Wieść ta, aczkolwiek nie przychodzi niespodziewanie, gdyż 
o ciężkim stanie jego zdrowia od dawna głuche dobiegały wieści, wywoła w kołach 
miłośników teatru i wśród szerokiego ogółu polskiego, miłującego sztukę drama-
tyczną, uczucie żywej i bolesnej straty. Zmarły człowiek, który w dorobku kultural-
nym teatru polskiego w ostatnich dwóch dziesiątkach lat odegrał rolę wybitną, jako 
organizator, jako kierownik i dyrektor dwóch scen polskich, jako wielki znawca, mi-
łośnik i reżyser, jako jeden z tych reformatorów teatru polskiego, których działalność 
pchnęła teatr na tory wymagań nowoczesnych i zbliżyła go do kultury zachodu . 

Pogrzeb odbył się 30 września. Wszyscy przybyli na ostatnie po-
żegnanie Pawlikowskiego zebrali się w kaplicy na cmentarzu ra-
kowickim w Krakowie. trumna z ciałem spoczywała na katafalku, 
który obłożono licznymi wieńcami. W uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczyła rodzina, a także przedstawiciele kultury, sztuki i nauki. 
nie zabrakło też władz miasta. Konduktowi pogrzebowemu przewod-
niczył ks. Ludwik fonferko, a asystowało mu licznie duchowieństwo. 
Po odmówieniu modlitw za duszę śp. tadeusza Pawlikowskiego chór 
wykonał pieśń żałobną, a następnie trumna została wyprowadzona 
przez przedstawicieli krakowskiego teatru przed kaplicę. tam też 
dr  Lucjan rydel oraz dr tadeusz Konczyński wygłosili mowy po-
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grzebowe, w których wskazywali na wielkość oraz liczne dokonania 
zmarłego reżysera i dyrektora. Później kondukt pogrzebowy ruszył 
w  kierunku miejsca, gdzie znajdował się grób Pawlikowskiego, do 
którego złożono trumnę.

Przedstawiciele tego znamienitego rodu wnieśli wiele w życie ówczesnej Galicji. 
Prowadzili ożywioną działalność zwłaszcza gospodarczą, polityczną oraz kultu-
ralną. Byli wspaniałymi mecenasami sztuki. medyka przez wiele lat pełniła funkcję 
centralnego ośrodka kultury na ziemiach polskich. Pawlikowscy doprowadzili do 
ogromnego rozwoju ogrodnictwa na tamtejszych terenach. Do dnia dzisiejszego żyją 
potomkowie tegoż rodu. róża maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein to 
prawnuczka Jana Gwalberta Pawlikowskiego, a obecnie posłanka do Parlamentu 
europejskiego. Jej ojciec Jacek Woźniakowski, wnuk Jana Gwalberta, przekazał 
materiały z archiwum domowego Pawlikowskich do Biblioteki Jagiellońskiej. Brat 
róży, Henryk Woźniakowski pełni obecnie funkcję prezesa Wydawnictwa Znak. 
Karol tarnowski, przyrodni brat Jacka Woźniakowskiego, jest z wykształcenia filo-
zofem i pracuje na uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. 

teatr im. Juliusza Słowackiego, widok od ul. Szpitalnej (foto marcin Kania)
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marcin Kania

pUNKTY, MieJScA, DeTALe

Kazimierz Karabasz, wybitny reżyser filmów dokumentalnych, w ksiące 
pt. Cierpliwe oko, w rozdziale poświęconym fotografii, napisał m.in.: 
„film to linia, fotografia to punkt” oraz: „fotografia jest świadectwem 
momentu — tego jednego w nieskończonej ilości innych”. Biorąc pod 
uwagę te spostrzeżenia warto odnieść się do zasugerowanej w nich 
zdolności fotografii w zakresie po św i adcz an i a o pewnych wydarze-
niach/osobach/zjawiskach oraz do jej punktowej, a zatem wybiórczej 
(nieliniowej) moż l iwośc i  ob r az owan ia świata przedstawionego. 
Jeśli film, składający się z określonej liczby klatek-fotografii, jest roz-
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piętą w czasie ruchomą narracją, to jedno wybrane ujęcie (stop-klatka) 
staje się (statycznym) punktem, który (oczywiście pozornie) zatrzymuje 
czas na rzecz (bardziej lub mniej udanej) kopii rzeczywistości. owo 
pozorne zwycięstwo nad panta rei jest najważniejszą zaletą fotografii. 
Człowiek wykonuje bowiem zdjęcia głównie w celu utrwalenia w pos- 
taci obrazu tego, co siłą rzeczy wcześniej lub później ulegnie przemianie 
albo zniknie bezpowrotnie. na tym właśnie polega dokumentacyjna 
wartość zdjęć: pokazują nam świat, którego często od dawna już nie 
ma, oraz ludzi, którzy żyli przed nami. funkcjonowanie camera obscura, 
na którym opiera się fotografia, znane było już w starożytności. Jed-
nak na u t r wa l en i e obrazu, powstałego za sprawą tegoż urządzenia, 
musieliśmy poczekać aż do początku XIX stulecia i prac Josepha ni-
céphore’a-niépce’a oraz Louisa Jacquesa Daguerre’a (słynny rok 1839).
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Im nowocześniejsze posiadamy kamery, tym możliwość zamrażania 
momentu staje się łatwiejsza. Dla przykładu: profesjonalny aparat 
Canon eos 1 DX rejestruje zdjęcia z szybkością 14 klatek na sekundę, 
a najkrótszy czas otwarcia migawki wynosi 1/8000 sekundy (podobne 
możliwości oferuje nam nikon D5 i Sony a99 II). Dla etienne’a-Ju-
lesa marego oraz eadwearda muybridge’a (obaj odeszli do Wieczności 
w roku 1904), pionierów chronofotografii, takie właściwości techniczne 
dałyby wręcz nieograniczoną możliwość pracy badawczej. 

fotografia nie tylko zachęca odbiorców do refleksji nad oglądanym 
tematem, ale także zaprasza do kontemplowania obrazu, który na tyle 
zachwycił operatora kamery, że ten postanowił „wyjąć” go z rzeki cza-
su (uchwycić, zamrozić) i utworzyć nową formę i jakość. technologia 
cyfrowa przyspieszyła możliwość kontaktu autora i widza ze zdjęciem. 
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ujęcia, przesyłane wprost z aparatu na komputer, a z komputera — za 
pośrednictwem Internetu — w świat, stają się dla osób je wykonują-
cych (szczególnie dla fotoreporterów) normą. ucyfrowienie fotografii 
nie oznacza jednak całkowitego zaniku dawnych form utrwalania 
obrazu. Wręcz przeciwnie; renesans przeżywa obecnie dagerotypia 
(uprawiana z powodzeniem np. krzez krakowską artystkę marzenę 
Kolarz), kalotypia, technika bromowa, technika gumy chromianowej, 
oleju (warto wspomnieć wspaniały, nagradzany wielokrotnie cykl 
Memu miastu Lublinowi, autorstwa roberta Pranagala) oraz fotografia 
na filmie 35 mm i błonie 120 mm. Jest ona bowiem, także dla piszą-
cego te słowa, nie tylko „oddechem” od codziennej pracy z aparatem 
cyfrowym, ale przede wszystkim asumptem do poszukiwania innej 
jakości obrazu oraz możliwości jego technicznej obróbki. obrazu, 
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powstającego za pośrednictwem światłoczułych właściwości bromków 
srebra oraz działania preparatów wywołujących i utrwalających. Praca 
w ciemni, z  koreksem, kuwetami i powiększalnikiem, uczy pokory 
oraz  cierpliwości — cech, które we współczesnym świecie wydają 
się nieco zanikać. a przecież życie nie polega na tym, by przebiec 
je w  wielkim supermaratonie, lecz by smakować niespiesznie jego 
zapachy, smaki i obrazy...

Przedmiotem niniejszego artykułu nie jest jednak chęć wykazania 
wyższości fotografii analogowej nad cyfrową lub odwrotnie. obie tech-
nologie znakomicie się uzupełniają, a w rękach świadomych operatorów 
dają fascynujące rezultaty. niniejsza, swobodna wypowiedź, zrodziła się 
na marginesie kilku spacerów po urokliwym, jesiennym Parku miejskim 
w Skawinie. Wędrówkom tym towarzyszył mi aparat fotograficzny 
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Pentacon Six tL z  obiektywa-
mi Carl Zeiss Biometar 85 mm 
oraz Carl Zeiss Plannar 120 mm, 
a także dwie rolki błony 6 × 6 cm 
marki fomapan o czułości 100. 
ostatnie ujęcia, prezentowane na 
następnych stronach, zostały wy-
konane o zachodzie słońca apara-
tem cyfrowym Sony a7r, również 
z optyką marki Zeiss. 

mglista jesień zachęca do po-
szukiwań fotograficznych, zwłaszcza tych czynionych bez pośpiechu, 
dających możliwość zadumy nad pięknem zmieniającego się krajobrazu.
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NASze SprAWY

30 września 2019 r. 
Grupa artystyczna „radośni” działająca przy tPS otrzymała nową 
nazwę — „niesiemy radość”. nazwę tę przyjęliśmy, aby podkreślić cel 
działania grupy, którym jest budzenie radości wśród słuchaczy. Zajęcia 
w dalszym ciągu prowadzi pani maryla Borowiecka — kierownik gru-
py. Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do siedziby 
tPS w każdy poniedziałek od godz. 9.00 do 11.00, kiedy to odbywają 
się próby. możliwy jest również kontakt telefoniczny: 12 276-23-30.

          (e. t.)

8 października 2019 r.
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie w obecności 
dyrektor szkoły Hanny Szczerbak, nauczycieli, rodziców, zaproszonych 
gości i całej społeczności szkolnej złożyli uroczyste ślubowanie. uroczy-
stość pasowania na ucznia rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor, 
która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do 
uczniów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę. na pasowanie przybyli 
licznie zaproszeni goście. to było wyjątkowe popołudnie. W niezwykłej, 
podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści 
ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Po złożeniu ślubowania 
dyrektor szkoły Hanna Szczerbak wraz z Burmistrzem miasta i Gminy 
Skawina norbertem rzepisko dokonali symbolicznego pasowania na 
ucznia. Wydarzenie uświetnił występ uczniów, przygotowany specjal-
nie na tę uroczystość. Występy dzieci spotkały się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. uczniom życzymy samych sukcesów w nauce i radości ze 
zdobywania wiedzy. Dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy zaszczyce-
ni, że mogliśmy uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu, podczas 
którego nasze towarzystwo reprezentowała sekretarz Zarządu tPS 
Czesława Kopeć.

(Cz. K)

10 października 2019 r.
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szko-
ły”. tymi słowami pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ska-
winie w dniu 10 października br.  rozpoczęli składanie przyrzeczenia 
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podczas uroczystego pasowania na ucznia. odświętnie ubrani i bardzo 
przejęci uczniowie prezentowali swoje umiejętności, które zdobyli już 
w pierwszych miesiącach nauki w szkole. Świadkami tego wydarzenia 
byli rodzice, dziadkowie, wychowawcy i licznie zaproszeni goście. aktu 
pasowania kolorowym ołówkiem dokonały dyrektor szkoły anita Kar-
czewska oraz wicedyrektor Bożena Wrzoszczyk. uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. ten dzień na długo po-
zostanie w pamięci wszystkich uczestników uroczystości, a świadkami 
tego wydarzenia z ramienia towarzystwa Przyjaciół Skawiny były 
reprezentujące Zarząd ewa tarnopolska oraz Czesława Kopeć. 

(Cz. K)

11 listopada 2019 r.
to dzień, w którym obchodzimy rocznicę odzyskania przez naszą 
ojczyznę niepodległości. tradycyjnie, jak co roku, delegacja tPS wraz 
z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystej mszy świętej. 
W  skład pocztu weszli: Stanisława Szczypczyk, małgorzata Janiec-
-Jania oraz Jan Liskiewicz.

(e. t.)


