
INFORMATOR
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny

NUMER 103 (2/2021)

♦



Wydawca: 
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 

ul. Żwirki i Wigury 23/16 
32-050 Skawina

Publikacja współfinansowana ze środków 
budżetu Miasta i Gminy Skawina

Redakcja: 
Stanisław Grodecki, Mariusz Tarnopolski, Marian Strzeboński, 

Ewa Tarnopolska

Redakcja „Informatora Towarzystwa Przyjaciół Skawiny” 
zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych materiałów, 

a w razie potrzeby do ich korekty. 
Materiały do druku przyjmowane są wyłącznie 

w formie elektronicznej. 
Niezamówionych materiałów Redakcja nie zwraca. 

Redakcja i Autorzy nie otrzymują honorarium 
za nadesłane teksty. 

Adiustacja:
Magdalena Świerzowska

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, Skawina 2021

ISBN 1234-0162

Nakład: 500 egz.

Skład i druk: Drukarnia Tercja
30-723 Kraków, ul. Golikówka 77/1

e-mail: tercja-tercja1@tlen.pl



SPIS TREŚCI

Stanisław GRODECKI, Mariusz TARNOPOLSKI, 40 lat  działalności Towa-
rzystwa Przyjaciół Skawiny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Stanisław GRODECKI, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towa-
rzystwa Przyjaciół Skawiny za rok 2020   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Stanisław GRODECKI, Ratowanie zabytkowych nagrobków w Skawinie   .   .   .   43

Stanisław GRODECKI, Dzień organizacji pozarządowych i inicjatyw społecz-
nych    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   48

Lucyna PODGÓRNA, Prywatny księgozbiór Anny Kudeli — dalsze losy    .   .   .   51

Kazimiera GODZIK, Odsłonięcie pomnika generała Józefa Hallera w Jurczycach  54

Krystyna KOLSTRUNG-GRAjNy, Zygmunt Ryll we wspomnieniach Stanisła-
wa Cinala   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61

Witold DZIELSKI, Jurczyce — dom „Błękitnego Generała”   .  .  .  .  .  .  .  .  82

Teresa SZCZyGIEŁ, Nagroda starosty krakowskiego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   88

Agata LASEK, Koncert „Razemkowa” w Muzeum Regionalnym w Skawinie    .   .   90

Włodzimierz GALACIŃSKI, 45-lecie Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Ska-
winie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92



[4]

Stanisław GRODECKI, Mariusz TARNOPOLSKI

40 LAT DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 
SKAWINY

Czterdzieści lat naszej działalności minęło w marcu 2021 r. Nieste-
ty sytuacja epidemiologiczna w całej Polsce uniemożliwiła obcho-
dzenie w uroczysty sposób naszego jubileuszu. Nie było rocznico-
wej gali, nie zorganizowaliśmy wspólnego świętowania w gronie 
członków Towarzystwa, naszych sympatyków, nie było także zapro-
szonych gości. Mimo tych niesprzyjających okoliczności nic nie 
zmieniło faktu, że Towarzystwo Przyjaciół Skawiny rozpoczęło pią-
te dziesięciolecie swojej działalności.

Namiastką obchodów naszego jubileuszu niech będzie ten arty-
kuł, podsumowujący naszą działalność przez ostatnie 40 lat. Składa 
się on z trzech części: pierwsza poświęcona jest historii Towarzystwa 
(w pigułce), druga to kalendarium wydarzeń z minionych lat, 
a trzecia prezentuje sylwetki osób związanych z TPS, które tworzy-
ły naszą historię przez lata. Wielu z nich niestety nie ma już wśród 
nas, ale pamięć o nich i ich dokonaniach pozostanie na zawsze 
w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Pisząc ten tekst, w dużej mierze oparliśmy się na artykule opubli-
kowanym w 89. numerze „Informatora Towarzystwa Przyjaciół Ska-
winy” (35-lecie Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, 3/2016, s. 5–16).

TPS — hISTORIA W PIGUŁCE

Rozwój przemysłu u schyłku XIX w. doprowadził do dwukrotnego 
wzrostu liczby mieszkańców Skawiny. Był to proces trwający na 
tyle długo, że znaczna część nowo przybyłych stopniowo asymilo-
wała się z rodowitymi skawinianami. Inaczej było w drugiej poło-
wie XX w., kiedy po wybudowaniu huty Aluminium i Elektrowni 
Skawina w ciągu kilku lat liczba ludności miasteczka wzrosła pięcio-
krotnie. Przybysze przywozili ze sobą swoje tradycje, obyczaje, na-
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wyki. hermetyczna niegdyś społeczność skawińska stała się bez-
kształtną mieszaniną. Integracja starych i nowych mieszkańców 
trwała wiele lat.

Znakomitą okazją do zbliżenia się mieszkańców, a tym samym 
ugruntowania ich poczucia wspólnoty były obchody jubileuszu 
600-lecia Skawiny. Uroczystości związane z rocznicą założenia mia-
sta stały się początkiem działań zmierzających do powstania organi-
zacji mającej na celu zbieranie wszelkich pamiątek i dokumentów 
dotyczących Skawiny. Z inicjatywy dr. Adama Kamińskiego, pra-
cownika Archiwum Państwowego w Krakowie, w ratuszu otwarto 
wystawę zgromadzonych dokumentów i pamiątek. Ta szczególna 
ekspozycja uświadomiła wielu mieszkańcom, że Skawina ma cieka-
wą historię, którą trzeba i warto poznawać. Powszechne było też 
przekonanie o konieczności dokumentowania bieżących, ważnych 
dla miasta wydarzeń. Równocześnie Koło Przyjaciół Biblioteki zor-
ganizowało w jej lokalu wystawę skawińskiego rękodzieła oraz drob-
nych narzędzi pracy, świadectw kultury materialnej. Okazało się, że 
mieszkańcy Skawiny mają pokaźną liczbę pamiątek! Wielkim za-
interesowaniem cieszyły się na przykład skrzynie skawińskie. To 
właśnie w takiej skrzyni jadwiga Mikołajczykówna, żona Lucjana 
Rydla, otrzymała część posagu. Dużą popularność zyskały również 
hafty skawińskie, których wzory można znaleźć w Muzeum Etno-
graficznym w Krakowie. Kafle ze skawińskiej szamotowni zdobią 
zrekonstruowane kominki w komnatach królewskich na Wawelu, 
a ceramiczne figurki, którymi obdarowywano bardziej znaczących 
gości, projektowane były przez Konstantego Laszczkę, rzeźbiarza, 
malarza, grafika, profesora i rektora ASP w Krakowie, wieloletnie-
go współpracownika skawińskiej „szamotki”. Wielu zwiedzających 
nie kryło zdziwienia. W organizację tego przedsięwzięcia mocno za-
angażowały się osoby, które stosunkowo niedawno przybyły do 
Skawiny: Teresa Ciesielska oraz Wanda Machowiczowa, kierow-
niczka biblioteki, przy współudziale rodowitych skawinianek.

W latach 70. podjęto próbę ponownego zorganizowania wysta-
wy. Okazało się jednak, że znaczna część eksponatów, prezentowa-
nych na poprzedniej wystawie, była już nie do zdobycia. To uzmy-
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słowiło mieszkańcom pilną potrzebę gromadzenia i przechowywa-
nia takich przedmiotów. Narodziła się idea, by stworzyć organiza-
cję, której na sercu leżałoby ocalenie pamiątek i świadectw przeszło-
ści związanych z historią Skawiny. Na przełomie 1980 i 1981 r. 
utworzono komitet organizacyjny przyszłego Towarzystwa; znaczą-
cą rolę odegrali w nim: Anna Porębska, zastępca naczelnika miasta, 
oraz Marian Pajączkowski, działacz społeczny. W tym czasie opra-
cowano statut i zgłoszono Towarzystwo do rejestracji.

9 marca 1981 r. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny wpisano do 
rejestru Stowarzyszeń i Związków Urzędu Miasta i Gminy w Ska-
winie. W tym miejscu warto przypomnieć listę członków założycie-
li (zachowana została taka kolejność, jak w oryginale znajdującym 
się w aktach Towarzystwa). Znaleźli się na niej: Władysław Kutek, 
henryk jeziorski, Marian Pajączkowski, józef Nowak, Adam Bilic-
ki, Władysław Baracz, Eugeniusz Krzemień, Włodzimierz Chre-
nowski, Tadeusz Małysa, józef Baran, Mikołaj Barylak, Stanisław 
Chmielek, Adam Pindel, Mieczysław Godawa, Zbigniew Stachura, 
Paweł Bielecki, Anna Porębska. 

Komitet organizacyjny Towarzystwa Przyjaciół Skawiny wydał 
odezwę do mieszkańców: „Spełniając powtarzające się od szeregu 
lat inicjatywy mieszkańców Skawiny chcących przyczynić się do 
ochrony i kultywowania historycznych tradycji miasta, postano-
wiono powołać stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół 
Skawiny”.

1 czerwca 1981 r. w Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym „Gu-
bałówka” odbyło się I Walne Zgromadzenie. Wybrano na nim wła-
dze oraz przyjęto założenia programowe stowarzyszenia. Przewod-
niczącym Zarządu został jan Gajniak, jego zastępcą zaś Marian Pa-
jączkowski. Funkcję sekretarza sprawował jerzy Stec, skarbnika na-
tomiast Bogumir Pekarek. Członkami Zarządu zostali: Stanisław 
Chmielek, henryk jeziorski, Anna Kudela, Władysław Kutek, jó-
zef Nowak, Florentyna Prus, Władysław Szklarski i józef Szyma-
cha.

W trakcie długiej, rzeczowej dyskusji toczącej się podczas I Wal-
nego Zgromadzenia zarysował się program TPS. już wtedy józef 
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Nowak sformułował główny, dalekosiężny cel gromadzenia zbio-
rów: utworzenie muzeum historycznego Skawiny, co w czasach po-
wszechnych braków w zaopatrzeniu wydawało się zupełnie niereal-
ne. Po 29 latach ideę tę zrealizowano. Towarzystwo otrzymało rów-
nież lokal, który stanowiły dwa pokoiki w siedzibie Komitetu Miej-
sko-Gminnego PZPR (dzisiejszy Dworek Ludwikowskich).

Aby TPS mógł prowadzić działalność, potrzebne było odpo-
wiednie wyposażenie. Z nieodpłatną pomocą przyszły Skawiń-
skie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych. Posiadanie konkret-
nych sprzę tów pozwoliło na otwarcie wystawy „historyczne 
dzieje Skawiny”. Nieoceniona w tym okresie była działalność 
Zdzisława Liskiewicza, Wacława Skokonia, Tadeusza Pary, Stani-
sława Cinala i jana Prochwicza.

historię Towarzystwa Przyjaciół Skawiny można podzielić na 
kilka etapów.

LATA 1981–1983

W pierwszych latach działalności główne prace Zarządu polegały 
na gromadzeniu dokumentów, fotografii, książek i przedmiotów 
związanych z historią miasta, które początkowo składano do skrzy-
ni. Każdy zdobyty eksponat otrzymywał kolejny numer i był wpi-
sywany do zeszytu. Niezmiernie ważną działalność prowadził wów-
czas józef Nowak, który odwiedzał krakowskie archiwa i muzea, 
wyszukiwał w nich wzmianki o Skawinie, sporządzał kserokopie, 
a z czasem najważniejsze z nich umieszczał na planszach. Pozwoliło 
to na pogłębienie wiedzy o historii Skawiny i na jej obrazowe prze-
kazanie odwiedzającym siedzibę TPS.

Na zebraniu Zarządu 22 września 1982 r. Kazimiera Skałuba 
przedstawiła propozycję, by w Liceum Ogólnokształcącym im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie powstało Koło Młodzieżowe TPS. Utwo-
rzono je 11 stycznia 1983 r. jego organizatorem, a następnie przez 
kilkanaście lat opiekunem została pomysłodawczyni projektu. 
Z czasem szkolne koła TPS powstały także w innych szkołach.
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LATA 1984–1989

Kolejne lata to trudny czas dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. 
Decyzją władz miasta w kwietniu 1984 r. musiało ono opuścić do-
tychczasową siedzibę i przenieść się do małego pomieszczenia w pa-
wilonie handlowym „Ajka”. Mimo trudności lokalowych systema-
tycznie powiększano zbiory, opracowywano materiały do publika-
cji, a także intensywnie współpracowano ze szkołami. Członkowie 
Towarzystwa mieli świetny kontakt z młodzieżą. Zbigniew Raczyń-
ski organizował dla młodych skawinian ogniska, a Marian Pającz-
kowski wycieczki krajoznawcze, w których uczestniczyli dorośli, 
młodzież i dzieci. Członkowie Zarządu często byli zapraszani do 
szkół, by przedstawić młodzieży dzieje miasta. Niektórzy z nich 
oprowadzali klasy po mieście, pokazując uczniom najstarsze zabyt-
ki i miejsca związane z ważnymi wydarzeniami.

W styczniu 1984 r. wydano pierwszy numer „Biuletynu” Towa-
rzystwa Przyjaciół Skawiny, kwartalnika redagowanego przez Zbi-
gniewa Raczyńskiego. To wydawnicze przedsięwzięcie udało się zre-
alizować dzięki staraniom jana Gajniaka, który uzyskał stosowne 
zezwolenia i zorganizował druk pisma w „Koncentratach Spożyw-
czych”. W 1985 r. z powodu nacisków ze strony ówczesnej cenzury 
zmieniono nazwę na „Informacja” (a następnie na „Informator”) 
i zaniechano numerowania kolejnych edycji. Pismo ma charakter 
wewnętrzny, otrzymują je nieodpłatnie członkowie TPS. Zawiera 
materiały dotyczące historii, obyczajów i kultury Skawiny, a także 
przekazuje informacje o bieżących pracach Zarządu. Publikacje za-
mieszczone w „Informatorze” są na tyle rzetelnie przygotowane, że 
wyższe uczelnie honorują je jako źródło bibliograficzne.

W tym okresie zacieśniła się także współpraca pomiędzy TPS 
a PTTK. Wspólnie organizowano jednodniowe wycieczki tema-
tyczne w bliższe i dalsze okolice Skawiny: „Szlakiem architektury 
drewnianej”, „Podskawińskie dworki”, „Wojenne ścieżki”, „Ka-
pliczki przydrożne i świątki” itd. Przewodnikiem tych wycieczek 
był Marian Pajączkowski, który łączył swoją rozległą wiedzę z umie-
jętnością wzbudzania zainteresowania słuchaczy. Cykliczną, wspól-
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ną imprezą TPS i PTTK były coroczne rajdy tynieckie. Łączyły one 
rekreację i zabawę (gry sportowe) z edukacją, czyli konkursem wie-
dzy na temat Skawiny i Tyńca. W ostatnich rajdach uczestniczyło 
prawie 200 osób. Komandorem zlotów był zwykle Wacław Skokoń, 
który dał się poznać jako świetny organizator. Przez kilka lat zespół 
„petetekowców” pod kierownictwem jerzego Studenckiego inwen-
taryzował zbiory fotografii i opracowywał merytorycznie doku-
menty dotyczące zabytkowych obiektów miasta i gminy. Opraco-
wanie to w formie albumów podarowano następnie TPS. Do dziś 
mają one bezcenną wartość wśród zbiorów Towarzystwa, zwłaszcza 
że wiele prezentowanych tam budynków przestało istnieć. Po pię-
ciu latach działalności zgromadzono tak dużo materiałów, że TPS 
mógł zorganizować wystawę z okazji Dni Skawiny w 1986 r. Od te-
go momentu wystawy organizowano co roku.

LATA 1990–2007

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. władze miasta odzyskały 
budynek przy ul. Mickiewicza 26 i przydzieliły Towarzystwu lokal 
na pierwszym piętrze, składający się z dwóch, a potem trzech du-
żych pomieszczeń i malutkiej sali, w której urządzono sekretariat. 
W 1991 r. powstała stała wystawa „historyczne dzieje Skawiny”. 
Odwiedzali ją dorośli i dzieci, osoby prywatne i grupy zorganizowa-
ne, a zwłaszcza młodzież szkolna. W 2001 r. zainteresowała ona 
również dziennikarzy TVP Kraków, którzy zaprezentowali ją 
w „Kronice krakowskiej”.

Zbiory TPS powoli stawały się wizytówką miasta. W 1994 r. 
w Nowym Sączu zorganizowano wielką wystawę poświęconą dzie-
jom Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. TPS także zaproszono 
do udziału w tej imprezie, ponieważ „sokole” gniazdo skawińskie 
należało do najstarszych w zachodniej Galicji. Prezentowane plan-
sze z fotografiami i rzetelnie opracowanym tekstem zyskały duże 
uznanie. Potem jeszcze kilkakrotnie Towarzystwo użyczało swoich 
zbiorów na wystawy organizowane m.in. w miastach partnerskich, 
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poza granicami Polski. Aby ułatwić korzystanie ze zbiorów, grupa 
ochotników podjęła się ich tematycznego posegregowania.

Bliskie kontakty ze szkołami zaowocowały w 1996 r. między-
szkolnym konkursem zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 
nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego pod hasłem „jeśli kochasz 
swoje miasto — poznaj jego dzieje”. Konkurs nabrał wielkiego 
rozmachu i miał łącznie siedem edycji. Po reformie oświaty rolę 
głównego organizatora tego przedsięwzięcia przejęło Gimnazjum 
nr 2 w Skawinie.

Powstały w marcu 1990 r. miesięcznik „Skawina”, będący pi-
smem Rady Miejskiej, zaprosił Zarząd TPS do współpracy. Miała 
ona charakter stały i trwała niemal do końca działalności pisma. 
Wśród stu kilkudziesięciu artykułów napisanych do „Skawiny” 
znalazły się m.in. cykle: „Spacerkiem przez starą Skawinę” oraz „Sa-
gi rodów skawińskich”. Był to nasz wkład w prowadzenie pisma.

Utworzone w 1998 r. Wydawnictwo SK zainicjowało serię 
wydawniczą „Skawina przez wieki”. W Radzie Programowej tej 
serii znaleźli się członkowie Zarządu TPS. Nakładem Wydaw-
nictwa ukazały się następujące publikacje: henryk Różycki, 
Umarła Babka w Skawinie (powtórzenie edycji z 1911 r.); To-
masz jodłowski, Skawina w starej i nowej fotografii (koncepcja 
książki: Małgorzata Morek-Kopeć i Sławomir Kopeć, red. Ro-
man Świątek, 1998 r.); Andrzej Kurkowski, Ze Skawiny: wiersze 
i rysunki Andrzeja Kurkowskiego (1999 r.); jan Prochwicz, Żydzi 
skawińscy (2000 r., praca będąca owocem wieloletnich poszuki-
wań autora).

W ciągu kilku miesięcy na przełomie 2000 i 2001 r. grupa 
członków TPS pod kierownictwem Stanisława Chmielka przygoto-
wała materiały źródłowe do przewodnika Kocham Skawinę. Został 
on wydany przez Wydawnictwo jagiellonia SA w ramach serii wy-
dawniczej „Dziennika Polskiego” pt. „Przewodnik po miejscach 
ciekawych i nieznanych”. Uroczysta promocja przewodnika odbyła 
się 20 kwietnia 2001 r.

Bardzo trudnym i czasochłonnym przedsięwzięciem okazało się 
przygotowanie monografii Skawiny. Zadania tego podjął się cały 
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Zarząd TPS. Poszczególne rozdziały były opracowywane przez po-
jedyncze osoby bądź kilkuosobowe zespoły.

W dniach 17–18 września 2004 r. Urząd Miasta i Gminy w Ska-
winie oraz TPS zorganizowali zjazd regionalistów z całej Małopolski. 
Impreza ta została włączona w obchody jubileuszu 640-lecia lokacji 
Skawiny. W czasie zjazdu jego uczestnicy zwiedzili gminę Skawina i jej 
zabytki.

Rok 2006, czyli 25 rok działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Skawiny, zaznaczył się dwiema ważnymi inicjatywami: po pierwsze, 
rozpoczęły się poważne rozmowy dotyczące utworzenia Muzeum 
Regionalnego w Skawinie; po drugie, z inicjatywy członka Zarządu 
jana Liskiewicza postanowiono ratować stare zaniedbane groby za-
służonych skawinian oraz te, które miały walory zabytkowe.

Aby zdobyć środki na realizację tego przedsięwzięcia, TPS co 
roku organizuje kwesty w dniu Wszystkich Świętych. Sens tej 
szczytnej akcji rozumieją ludzie odwiedzający w tym dniu cmenta-
rze. To dzięki ich hojności i zbiorowemu wysiłkowi kwestujących 
możliwe było uratowanie przed zniszczeniem i przywrócenie do 
dawnej świetności nagrobków, świadectw naszej przeszłości. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dorobek TPS został stosun-
kowo szybko doceniony zarówno przez społeczeństwo, jak i rządzą-
cych. 16 grudnia 1996 r. Sejmik Samorządowy Województwa Kra-
kowskiego uhonorował Przewodniczącego Zarządu Stanisława 
Chmielka, wręczając mu wyróżnienie za pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Było ono tym cenniejsze, że przyznane na wniosek władz 
Skawiny, a więc ludzi najlepiej znających działalność Towarzystwa.

W 2001 r. w czasie uroczystego spotkania jubileuszowego Za-
rząd Miasta i Gminy w Skawinie uhonorował TPS tytułem „Mece-
nasa Kultury” za wkład w ochronę dóbr kultury materialnej i nie-
materialnej. Ukoronowaniem uznania dla poczynań TPS było 
nadanie tytułu „Zasłużony dla Skawiny” prezesowi Towarzystwa 
Stanisławowi Chmielkowi. Uczestniczył on w pracach Zarządu od 
pierwszego zebrania, przez trzy kadencje pełnił funkcję Przewodni-
czącego, bardzo zasłużył się w popularyzowaniu wiedzy o Skawinie, 
kształtował poczucie przynależności do Małej Ojczyzny. Nawet kie-
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dy był ciężko chory i nie wychodził z domu, służył dobrą radą, 
a w razie potrzeby użyczał swoich zbiorów oraz udzielał konsultacji 
studentom piszącym prace dotyczące Skawiny. Stanisław Chmielek 
w pełni zasłużył na przyznany mu tytuł. W uznaniu zasług jedną 
z nowych ulic w Skawinie w 2013 r. nazwano jego imieniem.

LATA 2008–2010

W 2008 r. rozpoczął się bardzo trudny, ale niezwykle owocny okres 
działalności TPS. Ostatecznie podpisano umowę pomiędzy gminą 
Skawina a Towarzystwem Przyjaciół Skawiny o powstaniu Muzeum 
Regionalnego, któremu TPS przekazał swoje zbiory liczące około 
2,3 tys. eksponatów. Zanim jednak można było zrealizować umo-
wę, należało zaadaptować całe piętro Dworku Ludwikowskich. 
Parter, który zajmowała Miejska Biblioteka Publiczna, gruntownie 
zmodernizowano. Władze miasta wykonały ogromną pracę. Wszy-
scy dotychczasowi użytkownicy budynku otrzymali pomieszczenia 
zastępcze. TPS oraz MBP przeniesiono do górnej części pawilonu 
„Skawa”. Sama przeprowadzka wymagała wiele wysiłku, w którym 
Towarzystwo wspierało Szkolne Koło TPS z Liceum Ogólnokształ-
cącego. Mimo niezmiernie trudnych warunków Zarząd funkcjono-
wał normalnie i przeprowadzał inwentaryzację zbiorów przed prze-
kazaniem ich do muzeum.

Ponadto zrealizowano dwa ważne przedsięwzięcia. TPS wziął 
udział w przygotowaniu i otwarciu wystawy poświęconej Skawinie. 
Wystawa została umieszczona w holu Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej w Krakowie. TPS wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, 
Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie oraz Pracownią Edukacji Re-
gionalnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie zorganizował także sesję naukową: „Okolice metropo-
lii. Przeszłość — Teraźniejszość — Przyszłość”. Członkowie Zarzą-
du TPS wygłosili pięć referatów.

Uroczyste otwarcie Muzeum Regionalnego nastąpiło 19 lutego 
2010 r.
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Po zrealizowaniu wielkiego marzenia, jakim było utworzenie 
tej instytucji, należało wyznaczyć nowe cele. Obecnie TPS mniej 
koncentruje się na zbieraniu szeroko pojętych pamiątek przeszło-
ści, a bardziej na współpracy z organizacjami o zbliżonych celach 
działalności oraz na poszukiwaniu źródeł wiedzy o przeszłości 
miasta.

LATA 2011–2015

W ostatnich latach nasza działalność nabrała rozmachu. Nadal za-
praszamy naszych członków na doroczne spotkania opłatkowe, 
prowadzimy kwesty w dniu Wszystkich Świętych, chętnie uczestni-
czymy w zajęciach poświęconych naszej Małej Ojczyźnie, organizo-
wanych przez placówki oświatowe. Kontynuujemy wydawanie „In-
formatora”; od wiosny 2016 r. dostępny jest on także w wersji 
elektronicznej. Wszystkie numery, poczynając od pierwszego, moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej. Dodatkowo spisy treści 
poszczególnych numerów skatalogowano, co znacznie ułatwia zna-
lezienie konkretnych materiałów. Tę mrówczą pracę wykonali: 
Stanisław Grodecki i Mariusz Tarnopolski.

Ponadto zmienił się znacznie styl i zakres naszej działalności. 
Po pierwsze, nawiązujemy bliskie kontakty z bratnimi stowa-

rzyszeniami regionalnymi, nie tylko z terenu naszej gminy, ale tak-
że z innych miejscowości w Małopolsce. 

Po drugie, podejmujemy współpracę z różnymi instytucjami, ta-
kimi jak np. Miejska Biblioteka Publiczna i podległe jej MultiCen-
trum, Skawińskie Centrum Wolontariatu, Środowiskowy Dom 
Samo pomocy, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. 

Po trzecie, przy TPS powstają nowe grupy. W październiku 
2010 r. z inicjatywy Agaty Lasek powstało Koło Robótek Ręcznych 
„Razemkowo”. 

W trakcie przygotowań do realizacji projektów zrodziła się idea 
powołania wyspecjalizowanej komórki, która zajęłaby się opraco-
waniem dokumentacji projektowej, pozyskiwaniem środków fi-
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nansowych oraz rozliczaniem ich. Liderami tej działalności zostali: 
Katarzyna Witek-Radwańska i Mariusz Tarnopolski.

Natomiast najmłodszym dzieckiem TPS jest działający od lute-
go 2016 r. zespół muzyczno-wokalny „Radośni”.

Po czwarte, w 2012 r. rozpoczęto na większą skalę realizację za-
dań publicznych. Zespół projektowy odniósł już kilka sukcesów. 
Udało się pozyskać środki finansowe na realizację projektów, m.in. 
projektu pt. „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę”, w ramach 
którego wykonano lalki w tradycyjnym stroju skawińskim oraz 
przeprowadzono zajęcia edukacyjne na ten temat we wszystkich 
wiejskich szkołach gminy Skawina. Szkoły objęte projektem otrzy-
mały komplet dydaktyczny składający się z pary lalek w tradycyj-
nych strojach oraz płyty z materiałem dydaktycznym.

Kolejny projekt pt. „Czego jan nie umie, tego jaś go nauczy” 
skierowany był do grupy osób 60+ i obejmował e-warsztaty literac-
kie promujące m.in. integrację międzypokoleniową, bowiem w pro-
wadzeniu zajęć pomagali wolontariusze ze szkół ponadpodstawo-
wych. Trzydziestu seniorów wzięło także udział w e-warsztatach te-
atralnych pt. „Kurtyna w górę”. Poza wykładami w sali bibliotecz-
nej beneficjenci projektu obejrzeli cztery spektakle w Teatrze im. 
juliusza Słowackiego w Krakowie i zwiedzili zaplecze teatru wraz 
z garderobą.

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

W 2014 r. zrealizowano projekt „Pamiętajcie o Sokołach”, w ra-
mach którego przeprowadzono zajęcia edukacyjne we wszystkich 
filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Trwałym śladem po tym 
projekcie są lalki w strojach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
okolicznościowe wydawnictwo oraz portal historyczny.

W 2015 r. zrealizowaliśmy projekt „Dialog międzykulturowy 
od kuchni”. jak wiadomo, dawna Galicja była terenem zamieszka-
łym nie tylko przez Polaków, ale także przez liczne mniejszości na-
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rodowe, które wnosiły swój wkład we wszystkie dziedziny życia, 
łącznie ze sztuką kulinarną. W trakcie zajęć wiele uwagi poświęco-
no specjałom kuchni poszczególnych grup etnicznych. Uczestnicy 
projektu odwiedzili restauracje, w których serwowano potrawy 
ukraińskie, węgierskie, żydowskie i austriackie.

Wiele projektów adresowaliśmy do dzieci specjalnej troski, 
koncentrując się na ich integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. 
I tak w 2013 r. zrealizowaliśmy projekt „Po nitce do kłębka” wśród 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 i Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego w Skawinie. Młodzi uczestnicy projektu spotka-
li się na płaszczyźnie towarzyskiej w Teatrze Lalki, Maski i Aktora 
„Groteska”, a także w Operze Krakowskiej na spektaklu edukacyj-
nym „Opera bez ograniczeń” („Opera B/O”) .

Podobne założenia przyjęto w projekcie „Flirt z Melpomeną”, 
realizowanym przez uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Kopance i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Skawinie. Zaczęło się od ogniska integracyjnego, a po-
tem były wyjazdy do teatrów, dzieci miały możliwość poznać naj-
piękniejsze i najważniejsze sceny operowe świata, mówiono także 
o powstaniu pierwszej sceny narodowej w Polsce. Wszystkie dzieci 
wzięły udział w grze miejskiej „Śladami Tadeusza Kantora”.

„Skawiniacy w siedmiomilowych butach — jesteśmy z jednej 
bajki” to kolejny projekt, realizowany przez Skawińskie Centrum 
Wolontariatu w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych. Miał on 
formę przedstawienia teatralnego, w którym mały chłopiec rozma-
wiał z babcią o bohaterstwie i bohaterach. W trakcie rozmowy na 
scenie pojawiają się różne postacie historyczne, które odegrały waż-
ną rolę w dziejach Skawiny. W ramach projektu wydano także al-
bum pt. Skawiniacy w siedmiomilowych butach, w dwóch wersjach 
językowych: polskiej i angielskiej.

Można by dalej przywoływać i opisywać podobne projekty, ale 
ograniczmy się do ich wymienienia: „Niepełnosprawni — nad po-
dziw sprawni” — turniej rycerski o miecz Kazimierza Wielkiego 
oraz „Być rycerzem mimo wszystko” — parada dla upamiętnienia 
Wiktorii Wiedeńskiej.
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Towarzystwo Przyjaciół Skawiny zaznaczyło swoją obecność 
także w czasie obchodów jubileuszu 650-lecia lokacji Skawiny. 
Wspólnie z CKiS zorganizowaliśmy koncert pt. „Skawina da się lu-
bić”, który był głównym punktem imprezy jubileuszowej. Wzięli-
śmy też aktywny udział w jubileuszowej sztafecie „650 kilometrów 
na 650-lecie” i przebiegliśmy kilka kilometrów. Najcenniejszym 
wkładem TPS w tą uroczystość było jednak opracowanie materia-
łów i przygotowanie do druku Monografii Skawiny. 650 lat tradycji, 
wydanej przez UMiG. Pierwsze wydanie ukazało się w 2014 r., dwa 
lata później pojawiło się wznowienie.

Należy zaznaczyć, że udało nam się również rozpocząć edycję 
miniserii wydawniczej prezentującej dorobek henryka Różyckiego. 
W roku 2014 współfinansowaliśmy wydanie powieści Rok 1863 
w Skawinie, a rok później Bastera.

Ważnym przedsięwzięciem w ostatnich latach było wykonanie 
w Korabnikach obelisku upamiętniającego czteroosobową rodzinę 
Głazów zamordowaną przez Niemców 1 lipca 1944 r.

Lata wspólnej pracy umocniły więź z naszym ukochanym mia-
stem i jego mieszkańcami. Wszystkim nam leży na sercu dobro 
gminy Skawina. W 2013 r., po ponad 30 latach od powstania TPS, 
udało się wreszcie zrealizować marzenie członków o posiadaniu 
sztandaru. jego wykonanie w połowie sfinansowane zostało ze środ-
ków gminy, a w połowie przez 34 fundatorów. Wszystkich darczyń-
ców uhonorowano, wbijając symboliczne gwoździe w drzewce. 
Uroczystość przekazania sztandaru Towarzystwu odbyła się 6 stycz-
nia 2013 r. w wypełnionej po brzegi sali Pałacyku „Sokół”.

LATA 2016–2021

Koniec 2016 roku przyniósł nam wspaniałą wiadomość. Decyzją 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada 
2016 r., na wniosek Małopolskiego Związku Regionalnych Towa-
rzystw Kultury TPS otrzymał odznakę honorową: „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. To wyróżnienie jest docenieniem działalności 
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TPS na rzecz propagowania lokalnej kultury i historii miasta Ska-
wina oraz jego roli w przybliżaniu historii naszej Małej Ojczyzny 
i promowaniu jej poza granicami Skawiny.

Uroczystość wręczenia odznaki honorowej odbyła się 29 grud-
nia 2016 r. w skawińskim „Sokole”. Okazją do tak podniosłego 
spotkania były obchody jubileuszu 35-lecia działalności TPS połą-
czone z tradycyjnym spotkaniem świąteczno-noworocznym.

Spotkanie to miało wyjątkową atmosferę. Zebrani goście, człon-
kowie i sympatycy TPS z trudem zmieścili się w sali teatralnej Pała-
cyku „Sokół”. Obecni byli reprezentanci niemal wszystkich skawiń-
skich placówek oświatowych i instytucji kulturalnych działających 
w naszej gminie. Liczną grupę stanowili przedstawiciele stowarzy-
szeń i organizacji kulturalnych. Byli nimi członkowie Krajowej Ra-
dy Regionalnych Stowarzyszeń Kultury, Małopolskiego Związku 
Regionalnych Towarzystw Kultury, przedstawiciele regionalnych 
stowarzyszeń kulturalno-historycznych z Wieliczki, Bochni, Zato-
ra, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowa. Nie zabrakło 
też reprezentantów skawińskich stowarzyszeń i organizacji współ-
pracujących na co dzień z TPS. Byli także przedstawiciele skawiń-
skich strażaków ochotników i harcerzy. Oczywiście znaczną część 
obecnych na sali stanowili członkowie stowarzyszenia.

Po trwającej ponad dwie godziny części oficjalnej nadszedł czas 
na wspaniały, jubileuszowy tort, prezent od Pracowni Cukierniczej 
Andrzeja i Ryszarda Zająców, oraz inne smakołyki.

jak wiemy, jest czas zabawy i czas pracy. Po zakończeniu uroczy-
stości związanych z otrzymanym odznaczeniem przystąpiliśmy do re-
alizacji nowego przedsięwzięcia wspólnie z uczniami Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skawinie oraz Miejską Biblio-
teką Publiczną w Skawinie. Głównym celem projektu pn. „Świat jest 
teatrem” było kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świado-
mych postaw wobec kultury przez uczestnictwo dzieci i młodzieży 
w różnych wydarzeniach kulturalnych. W przedsięwzięciu wzięło 
udział 13 wychowanków klas I–III oraz IV–V Szkoły Podstawowej 
SOSW w Skawinie. Grant był realizowany od marca do czerwca 
2017 r., a rozpoczęła go lekcja wychowawcza wprowadzająca uczniów 
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w tajemnice teatru. Uczniowie dowiedzieli się, co to jest sztuka teatral-
na, czy zawód aktora jest trudny i jak należy zachowywać się w teatrze. 
Następnie nasi podopieczni mogli na żywo skonfrontować wcześniej 
zdobyte informacje, oglądając trzy spektakle w Teatrze „Groteska”. 
Kolejnym etapem naszego projektu były zajęcia ceramiczne realizowa-
ne dzięki współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy 
w Skawinie. W trakcie zajęć uczniowie lepili z gliny poznane w przed-
stawieniach postacie oraz tworzyli i ozdabiali maski teatralne. Czeka-
ły ich również niezapomniane chwile z Miejską Bibliotekę Publiczną. 
jak to w bibliotece bywa, tajemnice i niespodzianki skrywają się 
w każdym kącie półki, taka też była nasza biblioteczna przygoda, 
w której podążaliśmy śladami bohaterów wierszy jana Brzechwy. 
Dlacze go zdecydowaliśmy się na teatr? Bo jest to rodzaj sztuki, który 
oddziałuje na młodego widza w sposób szczególny. Rozwija wyobraź-
nię, wspiera zachowania twórcze i podnosi kompetencje kulturowe. 
Umiejętności te są niezwykle istotne w życiu młodego człowieka. Do-
datkowo teatr kształtuje wrażliwość dzieci, doskonali umiejętność roz-
mowy oraz uzewnętrzniania swoich potrzeb i uczuć, kształci określo-
ne zachowania i postawy społeczne. Edukacyjne zajęcia teatralne 
pomogły zaktywizować dzieci, a jednocześnie ułatwiły im kontrolę 
swoich emocji.

W życiu tak bywa, że coś się zaczyna i coś się kończy. Ledwie do-
biegł końca projekt ,,Świat jest teatrem”, a my już przystąpiliśmy do 
realizacji nowego działania pn. „Wolontariusz senior to brzmi dum-
nie”. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014–2020. Głównym celem przedsięwzięcia była realizacja jednego 
z celów strategicznych programu ASOS, czyli wzrost świadomości 
i zaangażowania osób starszych i niepełnosprawnych w tworzenie spo-
łeczeństwa obywatelskiego przez wolontariat. W projekcie wzięło 
udział 32 seniorów z terenu gminy Skawina i gmin okolicznych oraz 
15 młodszych osób niepełnosprawnych — podopiecznych Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Skawinie. Beneficjenci w pierw-
szej kolejności uczestniczyli w warsztatach dotyczących angażowania 
się na rzecz społeczności lokalnych, planowania i realizowania akcji 
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społecznych. Duży nacisk w projekcie został położony na promocję 
idei wolontariatu wśród osób starszych oraz niepełnosprawnych, naj-
pierw przez warsztaty dotyczące wolontariatu, a następnie przez utwo-
rzenie dwóch grup wolontariuszy. Mog li oni uczyć się od siebie na-
wzajem na zasadzie „każdy coś wnosi, każdy coś dostaje”. Szczególna 
uwaga zosta ła zwrócona na lokalny aspekt projektu, zarówno w zakre-
sie działania na rzecz społeczności lokalnej, jak też rozbudzania zain-
teresowania Małą Ojczyzną, w której na co dzień funkcjonują benefi-
cjenci. Zadanie to zrealizowa no przez przygotowanie śpiewnika 
lokalnych pieśni i piosenek, charak terystycznych dla gminy Skawina. 
Śpiewnik został wykorzystany przez uczestników projektu do przygo-
towania występu artystycznego, który mieli okazję obejrzeć mieszkań-
cy gminy Skawina. 

Ale nie samymi projektami TPS żyje. Początkiem 2017 r. z ini-
cjatywy naszego Przewodniczącego Stanisława Grodeckiego, który 
jednocześnie sprawował funkcję Przewodniczącego Skawińskiej 
Rady Pożytku Publicznego, powstał nowy pomysł na promocję sek-
tora NGO wśród mieszkańców naszej gminy, czyli cykliczny pro-
jekt pn. „Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecz-
nych”. Oczywiście braliśmy aktywny udział we wszystkich trzech 
kolejnych edycjach DOPIS-u. W ramach tych wydarzeń m.in.: 
prezentowaliśmy nasz dorobek wydawniczy, na scenie występował 
nasz zespół wokalny „Radośni”, panie z działającego przy Towarzy-
stwie Koła Robótek Ręcznych „Razemkowo” przygotowywały dla 
chętnych warsztaty z rękodzieła artystycznego, a grupa plastyczna 
uczyła, jak samemu oprawić prace plastyczne. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa sprzętu 
wojskowego i pamiątek po gen. józefie hallerze i jego Błękitnej Ar-
mii. Eksponaty ze swoich prywatnych zbiorów zaprezentował, pod-
czas DOPIS 2019, pan Adam Woźniczka, członek TPS. Tego dnia 
jego zabytkowa kuchnia polowa z okresu I wojny światowej wyda-
ła około 250 porcji grochówki wojskowej.

Ponadto bierzemy udział w corocznych kwestach na ratowanie 
nagrobków na skawińskich cmentarzach, które organizujemy od 
2007 r. Z pozyskanych środków prowadzimy prace konserwator-
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skie oraz dbamy o groby poddane już renowacji, a jest ich blisko 20. 
Do ciekawszych prac zaliczyć można na pewno renowację obelisku 
upamiętniającego śp. Maxymiliana hawełkę. Napis umieszczony 
na obelisku głosi: „C.K. OFICyjAŁA SĄDU POWIATOWEGO 
W SKAWINIE zmarłego 2 stycznia 1893 roku w wieku 60 lat”. 
W ramach zabiegów konserwatorskich odczyszczono obelisk, uzu-
pełniono ubytki oraz dokonano konserwacji środkami hydrofobi-
zacyjnymi. Odnowiono i odświeżono również wykonany z pia-
skowca postument oraz pozłocono napisy na obelisku.

Rok 2020 upłynął nam pod znakiem COVID-19. Był to czas 
wielkiej próby dla nas wszystkich. Początkowy okres był szczególnie 
trudny. jeżeli chodzi o środki ochrony osobistej, w sklepach brako-
wało dosłownie wszystkiego. Szczególnie trudno było kupić ma-
seczki ochronne.

Na odpowiedź TPS w tej materii nie trzeba było długo czekać. 
Wspólnie ze Skawińską Radą Pożytku Publicznego, Fundacją „Ska-
wińskie Centrum Wolontariatu”, Stowarzyszeniem Dzieci są Waż-
ne, Stowarzyszeniem „Równa Szansa” oraz z licznymi mieszkańca-
mi gminy rozpoczęliśmy akcję „Skawińskie organizacje szyją dla 
mieszkańców Skawiny”.

I tak już 7 kwietnia 2020 r. pierwsze kilkaset sztuk maseczek tra-
fiło do przychodni zdrowia w Skawinie, straży miejskiej, MGOPSu, 
przychodni w Woli Radziszowskiej. Każdy zestaw zawierał zapakowa-
ną w woreczek maseczkę wraz z instrukcją obsługi. 

W sumie podczas całej akcji członkowie naszego Towarzystwa 
uszyli ponad 6300 sztuk maseczek.

Podsumowując naszą 35-letnią działalność, warto wspomnieć 
o jeszcze jednym ważnym zadaniu. Doprowadziliśmy do publikacji 
kolejnych dzieł skawinianina henryka Różyckiego. W 2019 r. uda-
ło się wydać Gruzy. Powieść na tle historycznym z czasów konfedera-
cji barskiej, a w kolejnym 2020 r. dwie pozycje tego autora: Krótka 
monografia miasta Skawiny oraz Umarła babka w Skawinie.

Ponadto w 2019 r. wydaliśmy Moje skawińskie wspomnienia au-
torstwa Danuty Pawelec, córki Bolesława jamroza, a w 2021 r. al-
bum Skawiński Rynek.
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Szczególną satysfakcję sprawia nam fakt, iż przy naszym To-
warzystwie powstają kolejne koła artystyczne. Do utworzonego 
w 2010 r. Koła Robótek Ręcznych „Razemkowo”, któremu 
w dalszym ciągu przewodniczy pani Agata Lasek, kolejno dołą-
czyły grupy artystyczne: „Radośni” z panem Adamem Woźnicz-
ką na czele, „Niesiemy Radość” pod kierownictwem pani Mary-
li Borowieckiej oraz grupa plastyczna działająca pod okiem pana 
Mariana Strzebońskiego.

Obecnie pracami Towarzystwa kieruje sześcioosobowy Zarząd. 
Funkcję Przewodniczącego pełni Stanisław Grodecki, jego zastępcą 
jest Ewa Tarnopolska, skarbnikiem Zofia Płonka, sekretarzem Cze-
sława Kopeć. Ponadto w skład Zarządu wchodzą: Wanda Pabian 
i Marian Strzeboński. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jadwiga 
Raczyńska, a Sądu Koleżeńskiego — jan Liskiewicz.

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

Co dalej? Łatwiej jest pisać o tym, co było, niż szczegółowo 
przewidzieć przyszłość. jedno jest pewne — będziemy nadal wy-
chodzić do mieszkańców Skawiny z projektami, które umilą im ży-
cie, i będziemy popularyzować dorobek naszego miasta. 

Dokonaliśmy już wiele, ale do zrobienia jest jeszcze więcej. Za-
bierajmy się zatem do dalszej pracy.

KALENDARIUM  
NAjWAŻNIEjSZyCh WyDARZEŃ Z hISTORII TPS

1981
9 marca — powstał komitet organizacyjny TPS, któremu prze-

wodniczył działacz społeczny Marian Pajączkowski z pomocą za-
stępcy naczelnika miasta — Anny Porębskiej.

1 czerwca — odbyło się I Walne Zgromadzenie TPS, w czasie 
którego przyjęto założenia programowe i statutowe oraz dokonano 
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wyboru władz. Na wniosek józefa Nowaka do programu działań 
włączono starania o utworzenie muzeum historycznego Skawiny. 
Pierwszą siedzibą Towarzystwa był budynek KMG PZPR przy ul. 
Mickiewicza 26.

1983
11 stycznia — z inicjatywy Kazimiery Skałuby w skawińskim 

Liceum Ogólnokształcącym utworzono pierwsze młodzieżowe ko-
ło TPS. Kolejne powstało w grudniu 1984 r. w ZSM-e.

1984
Styczeń — ukazał się pierwszy numer „Biuletynu” TPS. jego re-

daktorem został Zbigniew Raczyński. Później zmieniono nazwę na 
„Informacja” (numery 5 i 6 z czerwca i września 1985 r.), a w listopa-
dzie 1985 r. zdecydowano się na kolejną zmianę — „Informator”. 
Obecna nazwa to „Informator Towarzystwa Przyjaciół Skawiny”.

Kwiecień — decyzją władz miasta TPS musiał opuścić swoją do-
tychczasową siedzibę. Towarzystwo otrzymało małe pomieszczenie 
w pawilonie „Ajka”. Mimo to nie zaprzestano gromadzenia zbiorów.

Maj — w gablocie na Rynku Skawińskim zaczyna ukazywać się 
gazetka ścienna TPS prezentująca historię i zabytki Skawiny. Reda-
guje ją Eugeniusz Krzemień.

1985
Kronika miasta prowadzona przez jerzego Wiechoczka, a póź-

niej przez jerzego Raczyńskiego zajęła drugie miejsce w ogólnopol-
skim konkursie zorganizowanym przez Urząd Rady Ministrów.

1986
30 maja–2 czerwca — w pomieszczeniach ratusza zorganizo-

wano pierwszą wystawę zbiorów TPS.

1986–1988
TPS organizuje kolejne wystawy z okazji otwarcia Pałacyku 

„Sokół” i Dni Skawiny.
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1989
Zespół pod kierunkiem jerzego Studenckiego we współpracy ze 

skawińskim oddziałem PTTK dokonał inwentaryzacji zabytków 
Skawiny i okolic.

1990
TPS powrócił do swojej pierwotnej siedziby przy ul. Mickiewi-

cza 26.

1991
W nowej siedzibie TPS otwarto stałą wystawę pt. „historyczne 

dzieje Skawiny”.

1992–1993
Systematycznie powiększane są zbiory TPS.

1994
Część zbiorów TPS dotyczących skawińskiego gniazda TG „So-

kół” prezentowana jest na wystawie w Nowym Sączu. Organizowa-
ne wspólnie ze skawińskim oddziałem PTTK Rajdy Tynieckie cie-
szą się olbrzymią popularnością. Uczestniczy w nich wielu człon-
ków TPS i PTTK. TPS rozpoczyna współpracę z Małopolskim 
Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury.

Grudzień — TPS zorganizował konkurs dla szkół z naszej gminy 
na prezentację dziejów i tradycji danej placówki. Efekty tego konkursu 
(w postaci kronik, plansz itp.) przeszły nasze najśmielsze oczekiwania.

1995
Kilkuosobowa grupa członków TPS rozpoczęła inwentaryzację 

zbiorów, w wyniku której powstało ponad 40 zbiorów tematycz-
nych.

1996
Minęło 15 lat działalności TPS. Na wniosek Rady Miasta Ska-

winy Sejmik Samorządowy Województwa Krakowskiego uhonoro-
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wał Przewodniczącego Zarządu Stanisława Chmielka wyróżnie-
niem w postaci statuetki za dotychczasową pracę na rzecz lokalnej 
społeczności.

Grudzień — został ogłoszony konkurs dla szkół podstawo-
wych z gminy Skawina dotyczący znajomości dziejów miasta. Kon-
kurs ten doczekał się siedmiu edycji.

1997
W hürth, mieście partnerskim Skawiny, została zaprezentowa-

na wystawa poświęcona naszemu miastu. Znaczną część ekspozycji 
stanowiły materiały przygotowane przez TPS.

1998
Wydawnictwo SK we współpracy z TPS wydało powieść hen-

ryka Różyckiego Umarła Babka w Skawinie w nowo rozpoczętej se-
rii wydawniczej „Skawina przez wieki” oraz albumik Skawina w sta-
rej i nowej fotografii. Rok później w serii ukazał się tomik wierszy 
i rysunków Andrzeja Kurkowskiego, warszawiaka mieszkającego 
w czasie wojny w Skawinie. Tomik ten nosi tytuł Ze Skawiny.

2000
jan Prochwicz, członek TPS, wydał książkę Żydzi Skawińscy.

2001
26 stycznia — TPS otrzymał tytuł „Mecenasa Kultury”, przy-

znany przez Zarząd Miasta i Gminy w Skawinie.
Luty — TVP Kraków wyemitowała materiał o ruchu regional-

nym w Skawinie. Dużo miejsca poświęcono na prezentację zbiorów 
z wystawy stałej TPS.

2002
28 sierpnia — w czasie podróży z Krakowa do Kalwarii Ze-

brzydowskiej Ojciec Święty jan Paweł II zatrzymał się na krótko 
w Skawinie. Władze samorządowe przekazały mu upominki zwią-
zane z naszym miastem. Był wśród nich film nakręcony przez człon-
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ka TPS Stanisława Cinala z wizytacji skawińskiej parafii; Karol 
Wojtyła, przyszły papież, był wówczas arcybiskupem diecezji kra-
kowskiej.

2004
17–18 września — w Skawinie odbył się zjazd regionalistów 

z okazji 640-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. Uczest-
nicy zwiedzili najciekawsze obiekty naszej gminy. TPS był współor-
ganizatorem tego wydarzenia.

2005
Maj — TPS został formalnie członkiem Małopolskiego Związ-

ku Regionalnych Towarzystw Kultury.

2005–2006
Zarząd TPS podjął prace nad przygotowaniem monografii Ska-

winy. Wydawnictwo Skawina. Zarys dziejów miasta ukazało się 
w październiku 2006 r., lecz nie spełniło ono całkowicie oczekiwań 
naszego Towarzystwa.

2006
Wieloletni Przewodniczący Zarządu TPS — Stanisław Chmie-

lek — został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Skawiny”.

2007
Rozpoczęto przygotowania do przekształcenia wystawy stałej 

TPS w Muzeum Regionalne w Skawinie.
1 listopada — z inicjatywy Zarządu TPS odbyła się I Kwesta 

na renowację zabytkowych nagrobków na skawińskim cmentarzu.

2009
W związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby powstającego 

Muzeum Regionalnego TPS musiał opuścić swoją dotychczasową 
siedzibę. Razem ze swoimi zbiorami Towarzystwo przeniosło się do 
tymczasowego pomieszczenia w pawilonie „Skawa”.
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Wrzesień — w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krako-
wie otwarto wystawę poświęconą Skawinie. Duża część eksponatów 
pochodziła ze zbiorów TPS. Miejska Biblioteka Publiczna i Biblio-
teka Pedagogiczna w Skawinie oraz Pracownia Edukacji Regional-
nej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie zorganizowały konferencję na temat: „Okolice metro-
polii. Przeszłość — Teraźniejszość — Przyszłość”. Członkowie TPS 
wygłosili pięć referatów.

2010
19 lutego — dokonano uroczystego otwarcia Muzeum Regio-

nalnego w Skawinie, co było ukoronowaniem 29 lat dążeń i starań 
Towarzystwa Przyjaciół Skawiny. Otwarcie muzeum stało się jed-
nocześnie nowym wyzwaniem dla naszego Towarzystwa. Dotych-
czasowe zadania TPS polegające na gromadzeniu przedmiotów, 
doku mentów i archiwaliów związanych ze Skawiną przejęła nowo 
powstała placówka. Należało się zatem zastanowić nad podjęciem 
nowych działań, które pozwolą realizować cele statutowe TPS: po-
znawanie historii, ochrona dziedzictwa kulturowego i kultywowa-
nie tradycji lokalnej.

Maj — TPS otrzymał na swoją siedzibę lokal w budynku przy 
ul. Żwirki i Wigury 23.

Listopad — z inicjatywy Agaty Lasek i Ewy Tarnopolskiej przy 
TPS powstało Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo”.

2011
11 listopada — odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniają-

cą Gustawa Adlera „Orlicza”, oficera AK.

2012
9 listopada — na ścianie kaplicy cmentarnej odsłonięto wyko-

naną z naszej inicjatywy tablicę upamiętniającą śmierć sześciu żoł-
nierzy skawińskiego baonu AK „Biedronka”, którzy polegli z rąk hi-
tlerowców.
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2013
Utworzono zespół projektowy, którego zadaniem było pozyski-

wanie środków finansowych na realizację zadań publicznych. Pierw-
szym dużym przedsięwzięciem był projekt „Przez Małą Ojczyznę 
z kulturą pod rękę”. Do chwili obecnej zrealizowano 11 projek-
tów.

Zainspirowana historią batalionu „Biedronka” krzęcińska dru-
żyna harcerska przyjęła nazwę tego baonu, a drużynie harcerskiej 
z Gaja nadano nazwę — 3 kompania „jastrząb”.

6 stycznia — nastąpiło uroczyste przekazanie przez fundato-
rów sztandaru dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

2014
Zima — TPS rozpoczął wydawanie dzieł henryka Różyckiego. 

jako pierwszy do druku trafił Rok 1863 w Skawinie. Rok później 
ukazał się Baster.

11 listopada — z okazji 650. rocznicy lokacji Skawiny ukaza-
ła się Monografia Skawiny. 650 lat tradycji. Dwa lata później poja-
wiło się jej drugie wydanie. Obie edycje sfinansował Urząd Miasta 
i Gminy Skawina, ale gdyby nie zaangażowanie TPS, ta pozycja wy-
dawnicza nigdy by się nie ukazała.

13 listopada — z inicjatywy TPS wykonano obelisk upamięt-
niający czteroosobową rodzinę Głazów zamordowaną przez Niem-
ców 1 lipca 1944 r. w Korabnikach.

2016
Listopad — z inicjatywy TPS została wykonana i poświęcona 

tablica pamiątkowa z napisem:

PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW SKAWINy, KTÓRZy  
W LATACh 1939–1945 POLEGLI W WALCE,  
ZOSTALI ZAMĘCZENI W KA TOW NIACh  
I OBOZACh ŚMIERCI LUB ZAGINĘLI

Tablica ta została wkomponowana w Grób Nieznanego Żoł-
nierza, znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Skawinie.
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7 listopada — na wniosek Małopolskiego Związku Regional-
nych Towarzystw Kultury TPS otrzymał odznakę honorową: „Za-
służony dla Kultury Polskiej”.

2017
24 września — z inicjatywy naszego Przewodniczącego Sta-

nisława Grodeckiego, który jednocześnie sprawował funkcję Prze-
wodniczącego Skawińskiej Rady Pożytku Publicznego, rodzi się 
nowy pomysł na promocję sektora NGO wśród mieszkańców na-
szej gminy — cykliczny projekt pn. „Dzień Organizacji Poza-
rządowych i Inicjatyw Społecznych”. Oczywiście podczas tego 
wydarzenia nie mogło zabraknąć przedstawicieli TPS.

2019
Do druku trafia powieść henryka Różyckiego Gruzy. Powieść na 

tle historycznym z czasów konfederacji barskiej oraz Moje skawińskie 
wspomnienia autorstwa Danuty Pawelec, córki Bolesława jamroza.

2020
Wydane zostają dwie pozycje henryka Różyckiego: Krótka mo-

nografia miasta Skawiny oraz Umarła babka w Skawinie.

2021
Opracowano i wydano album fotograficzny Skawiński Rynek.

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny to przede wszystkim ludzie, któ-
rzy je tworzyli i działali.

W niniejszym numerze „Informatora” przypomnieliśmy gene-
zę, dokonania i sukcesy TPS w ciągu tych wszystkich lat. Należy 
także pamiętać o ludziach, którzy poświęcili swój czas i zaangażo-
wali się w pracę na rzecz naszego Towarzystwa, aby mogło ono z po-
wodzeniem przetrwać 40 lat i świętować ten jubileusz. jednym 
z podstawowych celów działalności TPS jest przybliżanie historii 
i kultywowanie lokalnych tradycji. Z żalem jednak należy stwier-
dzić, że TPS nie zadbało do końca o zachowanie własnej historii. 
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Brakuje zdjęć z dawnych działań Towarzystwa, nie ma też pełnych 
danych o ludziach, którzy tworzyli naszą historię. Na podstawie do-
stępnych informacji można oszacować, że do TPS w ciągu tych 40 
lat należało około 700–800 osób, wliczając w to członków młodzie-
żowych kół TPS. 

Członkami TPS są także wymienieni w kolejności alfabetycznej 
(w nawiasie podano rok wstąpienia do TPS): Adamczyk helena 
(2020), Biernat Maria (2016), Blus Maria (2006), Bobek józef 
(2002), Borowiecka Maria (2006), Chmielarczyk Barbara (2020), 
Chmielek Elżbieta (2001), Cinal Stanisław (1998), Czopek Barba-
ra (2016), Droździewicz Krystyna (2010), Droździewicz Krzysztof 
(2003), Dykiel Zofia (2008), Dymanus Kazimierz (1993), Fidziń-
ski jan (2001), Fiutowska Alicja (1985), Fołta-Łopińska Irena 
(1989), Galacińska Krystyna (2011), Galaciński Włodzimierz 
(2003), Gaweł-Dudzińska Maria (2007), Górecka Zofia (2013), 
Grodecka Zofia (2012), Grodecki Stanisław (2011), Irlik Zofia 
(2016), jamróz Bolesław (1995), janiec-jania Małgorzata (2006), 
jurek janina (2008), Kaim helena (2004), Kamińska Maria (2012), 
Kanonik Danuta (2010), Kapera Zofia (2011), Kolstrung-Grajny 
Krystyna (2020), Kopeć Czesława (1987), Kowalczyk Danuta 
(2009), Krupa jacek (1993), Krupa Michalina (1984), Kula Irena 
(1985), Kulak Irena (2011), Kwarciak janina (2016), Lasek Agata 
(2011), Lasek Danuta (2011), Lech halina (1996), Lepiarz Krysty-
na (2014), Lipowczan Paweł (1993), Liskiewicz jan (2002), Lupa 
Stanisław (2013), Łozińska Elżbieta (2001), Mackiewicz Kazimierz 
(2020), Mardyła Przemysław (1996), Maślanka Zofia (2012), Ma-
tuła Władysław (2010), Mrozowski Marek (1992), Pabian Wanda 
(2008), Pachoński jerzy (1986), Panek Elżbieta (2003), Para Celi-
na (1993), Pawelec Danuta (1997), Pękala Maria (2017), Pierzcha-
ła jadwiga (2015), Płonka Alicja (2009), Płonka Zofia (1989), Po-
lek Katarzyna (2011), Pyzik Krystyna (2020), Racułt Danuta 
(2012), Raczyńska jadwiga (1993), Richa Andrzej (2016), Różyc-
ka-Nowak Zdzisława (2009), Sapała Antoni (2002), Skałuba Piotr 
(1983), Sładek Barbara (2008), Sołtys Aleksandra (2016), Spólnik 
Elżbieta (2014), Spólnik Małgorzata (1996), Strzeboński Marian 
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(2014), Szczypczyk Stanisława (2017), Tarnopolska Ewa (1987), 
Tarnopolska Magdalena (2011), Tarnopolski Mariusz (2012), To-
bis Zdzisława (2016), Tylko Stanisław (2016), Tylko Stanisława 
(2016), Wędzicha Zuzanna (2010), Witek-Radwańska Katarzyna 
(2012), Włodarska-Kępa Barbara (1990), Wojtylak Aleksander 
(2011), Woźniczka Adam (2011), Woźniczka Grażyna (2012), 
Wsołek jan (2017), Wyrwa-Szota halina (1994), Zawada Maria 
(2017), Zwierz Zofia (2012).

WŁADZE STATUTOWE TPS

Od samego początku istnienia TPS zasady jego funkcjonowania 
określał statut. Był on kilkakrotnie zmieniany i aktualizowany. Do 
władz Towarzystwa należą: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Kole-
żeński. Kilkakrotnie zmieniała się statutowa liczba ich członków. 
Zawsze jednak obowiązywała zasada, że członkowie wszystkich 
tych organów są wybierani w czasie Walnych Zgromadzeń Spra-
wozdawczo-Wyborczych TPS. Dopiero później spośród wszystkich 
członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na-
stępował wybór osób funkcyjnych.

W ciągu tych 40 lat w pracę w organach wybieralnych zaangażo-
wało się wielu członków Towarzystwa. Nasz statut dopuszczał też 
zmiany we władzach w czasie trwania poszczególnych kadencji. Oso-
by rezygnowały głównie z przyczyn losowych, ale także osobistych.

Dla przypomnienia i jednocześnie upamiętnienia 40 lat To-
warzystwa Przyjaciół Skawiny poniżej przedstawiamy wykaz wy-
bieralnych władz, uwzględniając zmiany personalne w poszcze-
gólnych kadencjach.

I kadencja TPS
1 czerwca 1981–29 kwietnia 1983

Przewodniczący Zarządu — jan Gajniak; zastępca Przewodni-
czącego — Marian Pajączkowski; sekretarz — jerzy Stec; skarb-
nik — Bogumir Pekarek; członkowie Zarządu: Stanisław Chmie-
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lek, henryk jezierski, Anna Kudela, Władysław Kutek, józef No-
wak, Florentyna Prus, Władysław Szklarski, józef Szymacha.

Skład Komisji Rewizyjnej: józef Baran, Mikołaj Barylak, Euge-
niusz Krzemień.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Zdzisław Liskiewicz, Adam Pindel, 
Zofia Sołonczak.

Zmiany w Zarządzie w czasie I kadencji: 29 kwietnia 1982 r. 
z członkostwa zrezygnowała Florentyna Prus, a na jej miejsce został 
powołany jerzy Raczyński. 10 grudnia 1982 r. z funkcji Przewod-
niczącego zrezygnował jan Gajniak, a nowym Przewodniczącym 
Zarządu został jerzy Raczyński.

II kadencja TPS
29 kwietnia 1983–8 kwietnia 1987 

Przewodniczący Zarządu — jerzy Raczyński; zastępca Prze-
wodniczącego — Marian Pajączkowski; sekretarz — Zbigniew Ra-
czyński; skarbnik — Bogumir Pekarek; członkowie Zarządu: Stani-
sław Chmielek, jan Gajniak, Anna Kudela, Władysław Kutek, jó-
zef Nowak, Władysław Szklarski.

Skład Komisji Rewizyjnej: Mikołaj Barylak, Eugeniusz Krze-
mień, Elżbieta Łachańska, henryk Mamoń.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Zdzisław Liskiewicz, Adam Pindel, 
Zofia Sołonczak.

Zmiany w Zarządzie w czasie II kadencji: w 1984 r. do Zarzą-
du powołano józefa Kubasa.

III kadencja TPS
8 kwietnia 1987–30 kwietnia 1990 

Przewodniczący Zarządu — jerzy Raczyński; zastępca Prze-
wodniczącego — Marian Pajączkowski; sekretarz — Zbigniew Ra-
czyński; skarbnik — Bogumir Pekarek; członkowie Zarządu: Stani-
sław Chmielek, jan Gajniak, henryk jeziorski, Anna Kudela, Wła-
dysław Kutek, józef Nowak.

Skład Komisji Rewizyjnej: Eugeniusz Krzemień, henryk Ma-
moń, jerzy Stec, jerzy Studencki, Władysław Szklarski.
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Skład Sądu Koleżeńskiego: Zdzisław Liskiewicz, Adam Pindel, 
Antoni Ryniak, Zofia Sołonczak, Wiesław Stec.

IV kadencja TPS
30 kwietnia 1990–2 czerwca 1993 

Przewodniczący Zarządu — józef Kubas; zastępca Przewodni-
czącego — Marian Pajączkowski; sekretarz — Anna Kudela; skarb-
nik — Zofia Płonka; członkowie Zarządu: Stanisław Chmielek, jan 
Gajniak, Zdzisław Liskiewicz, Andrzej Różycki, Kazimiera Skału-
ba, Marek Wrzoszczyk, Kazimierz Zajda.

Skład Komisji Rewizyjnej: Eugeniusz Krzemień, henryk Ma-
moń, jerzy Stec, jerzy Studencki, Władysław Szklarski.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Mieczysław Godawa, józef Nowak, 
Wiesław Stec.

V kadencja TPS
2 czerwca 1993–30 maja 1996 

Przewodniczący Zarządu — Paweł Lipowczan; zastępca Prze-
wodniczącego — Marian Pajączkowski oraz Stanisław Chmielek; 
sekretarz — Wiesław Stec; skarbnik — Zofia Płonka; członkowie 
Zarządu: józef Kubas, Anna Kudela, Kazimiera Skałuba, Wacław 
Skokoń.

Skład Komisji Rewizyjnej: Michalina Krupa, Eugeniusz Krze-
mień, jerzy Studencki.

Skład Sądu Koleżeńskiego: jan Gajniak, Zdzisław Liskiewicz, 
Zbigniew Raczyński, Anna Stec, Kazimierz Zajda.

Zmiany w Zarządzie w czasie V kadencji: 10 maja 1995 r. Za-
rząd TPS powierzył funkcję zastępcy Przewodniczącego Zdzisławo-
wi Liskiewiczowi z powodu śmierci Mariana Pajączkowskiego.

VI kadencja TPS
30 maja 1996–28 maja 1999 

Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek; zastępca 
Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz oraz Paweł Lipow-
czan; sekretarz — Wiesław Stec; skarbnik — Zofia Płonka; człon-
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kowie Zarządu: Krzysztof janusz, józef Kubas, Anna Kudela, Ta-
deusz Para, Kazimiera Skałuba, Wacław Skokoń, Małgorzata 
Spólnik.

Skład Komisji Rewizyjnej: Michalina Krupa, Eugeniusz Krze-
mień, jerzy Studencki.

Skład Sądu Koleżeńskiego: jan Gajniak, jadwiga Raczyńska, 
Zbigniew Raczyński, Anna Stec, Kazimierz Zajda.

VII kadencja TPS
28 maja 1999–7 czerwca 2002 

Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek; zastępca 
Przewodniczącego — Zdzisław Liskiewicz oraz Wacław Skokoń; 
sekretarz — Danuta Opydo; skarbnik — Małgorzata Spólnik; 
członkowie Zarządu: Stanisław Cinal, Krzysztof janusz, Anna 
Kudela, Tadeusz Para, Kazimiera Skałuba, Wiesław Stec, Ewa 
Tarnopolska.

Skład Komisji Rewizyjnej: Eugeniusz Krzemień, Zofia Płonka, 
jerzy Studencki.

Skład Sądu Koleżeńskiego: jan Gajniak, jadwiga Raczyńska, 
Anna Stec.

VIII kadencja TPS
7 czerwca 2002–6 września 2005 

Przewodniczący Zarządu — Stanisław Chmielek; zastępca Prze-
wodniczącego — Zdzisław Liskiewicz; sekretarz — Tadeusz Para; 
skarbnik — Wacław Skokoń; członkowie Zarządu: Stanisław Ci-
nal, Krzysztof janusz, Anna Kudela, Danuta Opydo, Kazimiera 
Skałuba, Małgorzata Spólnik, Ewa Tarnopolska.

Skład Komisji Rewizyjnej: Eugeniusz Krzemień, jan Liskie-
wicz, Zofia Płonka, Sławomir Sroka, jerzy Studencki.

Skład Sądu Koleżeńskiego: jan Gajniak, jadwiga Raczyńska, 
Anna Stec.

Zmiany w Zarządzie w czasie VIII kadencji: w 2003 r. z powo-
du śmierci Danuty Opydo do Zarządu została powołana Ewa ho-
brzyk.
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IX kadencja TPS
6 września 2005–29 maja 2009 

Przewodniczący Zarządu — Stanisław Pac; zastępca Przewod-
niczącego — Zdzisław Liskiewicz oraz Eugeniusz Krzemień; sekre-
tarz — Ewa Tarnopolska; skarbnik — Zofia Płonka; członkowie 
Zarządu: Krzysztof janusz, Czesława Kopeć, Gabriel Kowal, Anna 
Kudela, jan Liskiewicz, Kazimiera Skałuba.

Skład Komisji Rewizyjnej: janina Kasprzyk, Elżbieta Łozińska, 
Tadeusz Para, Wacław Skokoń, Sławomir Sroka.

Skład Sądu Koleżeńskiego: jan Prochwicz, jadwiga Raczyńska, 
Anna Stec.

Zmiany w Zarządzie w czasie IX kadencji: w październiku 2006 r. 
po rezygnacji Eugeniusza Krzemienia funkcję zastępcy Przewodni-
czącego objął jan Liskiewicz.

X kadencja TPS
29 maja 2009–17 czerwca 2013 

Przewodniczący Zarządu — jan Liskiewicz; zastępca Przewod-
niczącego — Ewa Tarnopolska oraz Radosław Rankiewicz; sekre-
tarz — Kazimiera Skałuba; skarbnik — Zofia Płonka; członkowie 
Zarządu: janina Kasprzyk, Czesława Kopeć, Anna Kudela, Zdzi-
sław Liskiewicz, janusz Opydo, Zdzisława Różycka-Nowak.

Skład Komisji Rewizyjnej: Mieczysław Chabrzyk, Elżbieta Ło-
zińska, jadwiga Raczyńska, Wacław Skokoń, Sławomir Sroka.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Maria Borowiecka, Małgorzata ja-
niec-jania, halina Lech, Mirosława Piskorz.

Zmiany w Zarządzie w czasie X kadencji: w czerwcu 2010 r. jan 
Liskiewicz zrezygnował z funkcji Przewodniczącego, pozostał jed-
nak w Zarządzie. Po jego rezygnacji od czerwca 2010 r. do paździer-
nika 2012 r. obowiązki Przewodniczącego pełniła Ewa Tarnopol-
ska. W czerwcu 2010 r. z pracy w Zarządzie zrezygnował Radosław 
Rankiewicz. W kwietniu 2011 r. z działalności w Komisji Rewizyj-
nej zrezygnowali: Sławomir Sroka i Mieczysław Chabrzyk. W sierp-
niu 2011 r. na miejsce Radosława Rankiewicza do Zarządu została 
powołana Elżbieta Panek. Również w sierpniu 2011 r. w skład Ko-
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misji Rewizyjnej weszły: Wanda Pabian, Krystyna Sojka i Alicja 
Płonka. W styczniu 2012 r. janina Kasprzyk zrezygnowała z człon-
kostwa w Zarządzie. W marcu 2012 r. na jej miejsce powołano Sta-
nisława Grodeckiego. W październiku 2012 r. Zarząd powierzył 
obowiązki Przewodniczącego Stanisławowi Grodeckiemu. W tym 
samym czasie Kazimiera Skałuba zawiesiła swoją działalność w Za-
rządzie TPS. Obowiązki sekretarza Zarządu powierzono Czesławie 
Kopeć.

XI kadencja TPS
17 czerwca 2013–18 czerwca 2017 

Przewodniczący Zarządu — Stanisław Grodecki; zastępca Prze-
wodniczącego — Ewa Tarnopolska oraz Anna Kudela; sekretarz — 
Czesława Kopeć; skarbnik — Zofia Płonka; członkowie Zarządu: 
Krystyna Galacińska, Zofia Kapera, Wioletta Wójcik, Agnieszka 
Zybek.

Skład Komisji Rewizyjnej: Maria Gaweł-Dudzińska, Małgorza-
ta janiec-jania, Wanda Pabian, Alicja Płonka, Kazimiera Skałuba

Skład Sądu Koleżeńskiego: halina Lech, jan Liskiewicz, Elżbie-
ta Panek, Zdzisława Różycka Nowak, Małgorzata Spólnik.

Zmiany w Zarządzie w czasie XI kadencji: w lipcu 2014 r. 
Agnieszka Zybek i Wioletta Wójcik zrezygnowały z członkostwa 
w Zarządzie. W kwietniu 2015 r. na członka Zarządu powołano 
Elżbietę Panek, która zrezygnowała jednocześnie z członkostwa 
w Sądzie Koleżeńskim. W czerwcu 2015 r. Wanda Pabian zrezygno-
wała z pracy w Komisji Rewizyjnej.

XII kadencja TPS
18 czerwca 2017–29 września 2021 

Przewodniczący Zarządu — Stanisław Grodecki; zastępca Prze-
wodniczącego — Ewa Tarnopolska oraz Anna Kudela; sekretarz — 
Czesława Kopeć; skarbnik — Zofia Płonka; członkowie Zarządu: 
Wanda Pabian, Paweł Lipowczan, Marian Strzeboński.

Skład Komisji Rewizyjnej: jadwiga Raczyńska, Krystyna Gala-
cińska, Katarzyna Polek, Krystyna Droździewicz, Danuta Racułt.



Skład Sądu Koleżeńskiego: halina Lech, jan Liskiewicz, Kata-
rzyna Witek-Radwańska, Bolesław jamróz, Zofia Grodecka.

XIII kadencja TPS
29 września 2021–2024 

Przewodniczący Zarządu — Stanisław Grodecki; zastępca Prze-
wodniczącego — Ewa Tarnopolska; sekretarz — Czesława Kopeć; 
skarbnik — Zofia Płonka; członkowie Zarządu: Wanda Pabian, 
Marian Strzeboński.

Skład Komisji Rewizyjnej: jadwiga Raczyńska, Krystyna Droź-
dziewicz, Antoni Sapała.

Skład Sądu Koleżeńskiego: jan Liskiewicz, Katarzyna Witek- 
-Radwańska, Bolesław jamróz.
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Stanisław GRODECKI

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO- 
-WYBORCZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SKAWINY 
ZA ROK 2020

Sytuacja zagrożenia epidemicznego trwająca już prawie dwa lata 
kolejny raz pokrzyżowała plany naszego Towarzystwa. Zwyczajowo 
zebranie sprawozdawcze odbywało się pod koniec pierwszej połowy 
roku. Tym razem było trochę inaczej właśnie z powodu COVID- 
-19. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TPS za rok 
2020 połączone z wyborami władz Towarzystwa na kadencję 2021– 
–2025 odbyło się 29 września br. w Sali Parkowej Dworku Skawiń-
skiego. Spotkanie przebiegło z zachowaniem wszystkich zasad reżi-
mu sanitarnego. Mimo niesprzyjających okoliczności w zebraniu 
wzięło udział 33 członków TPS. Zgodnie ze statutem Towarzystwa 
zebranie w drugim terminie jest prawomocne niezależnie od liczby 
obecnych.

Spotkanie rozpoczął tradycyjnie Przewodniczący Zarządu TPS. 
Na wstępie poinformował zgromadzonych o prawomocności ob-
rad. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego walnego zgro-
madzenia oraz sekretarza. Zebrani jednogłośnie powierzyli funkcję 
przewodniczącego jadwidze Raczyńskiej, a funkcję sekretarza Ma-
riuszowi Tarnopolskiemu.

Dalszą część spotkania poprowadziła jadwiga Raczyńska. Po 
przyjęciu przez obecnych członków TPS porządku obrad i regula-
minu rozpoczęto część zasadniczą. Większością głosów zdecydowa-
no, że tegoroczne wybory władz statutowych Towarzystwa Przyja-
ciół Skawiny odbędą się w głosowaniu jawnym. 

Zgromadzeni wybrali członków Komisji Uchwał i Wniosków. 
Funkcję tę powierzyli Krystynie Droździewicz, Antoniemu Sapale 
i janowi Liskiewiczowi.

Przewodniczący Zarządu TPS przedstawił sprawozdanie mery-
toryczne, a Katarzyna Witek-Radwańska sprawozdanie finansowe 
za rok 2020. Obydwa sprawozdania zostały przygotowane przez 
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Zarząd na zebraniu w dniu 23 czerwca 2021 r. Przedstawiono rów-
nież sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków przyjętych pod-
czas ubiegłorocznego walnego zgromadzenia.

W dalszej kolejności Krystyna Droździewicz przedstawiła pro-
tokół Komisji Rewizyjnej, w konkluzji którego zawarty był wnio-
sek o udzielenie Zarządowi TPS absolutorium za rok 2020. Z kolei 
Katarzyna Witek-Radwańska przedstawiła sprawozdanie Sądu Ko-
leżeńskiego, przygotowane przez przewodniczącą Sądu Koleżeń-
skiego halinę Lech, która z powodów osobistych nie mogła być 
obecna na walnym zgromadzeniu.

Następnie odbyły się odrębne głosowania nad przyjęciem spra-
wozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Wszyst-
kie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez zgromadzo-
nych. 

Druga część spotkania poświęcona była planom na rok 2021. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił plan pracy oraz plan finanso-
wy na rok 2021. Oba dokumenty zostały przyjęte i jednogłośnie 
przegłosowane przez zgromadzonych. Biorąc jednak pod uwagę 
obecną sytuację epidemiologiczną, należy liczyć się z tym, że wielu 
planowanych przedsięwzięć po prostu nie uda się zrealizować.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zebranym członkom 
TPS projekt uchwały dotyczącej udzielenia Zarządowi TPS absolu-
torium za rok 2020. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W części wolne wnioski zastanawiano się przede wszystkim, czy 
w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest możliwość zorganizowa-
nia tradycyjnej kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków na 
skawińskich cmentarzach. Istnieje obawa, że wielu członków i sym-
patyków naszego Towarzystwa zrezygnuje z udziału w tak maso-
wym wydarzeniu. Dotyczy to także młodzieży skawińskich szkół, 
która zawsze aktywnie uczestniczyła w kweście. Ponadto sytuacja 
epidemiologiczna i wprowadzone być może ograniczenia mogą 
utrudnić lub wręcz uniemożliwić przeprowadzenie kolejnej kwesty. 
jednak większość zebranych stanęła na stanowisku, że należy pro-
wadzić przygotowania do przeprowadzenia XV Kwesty na ratowa-
nie zabytkowych nagrobków na skawińskich cmentarzach.
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Ostatnim etapem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wy-
bor czego TPS było przeprowadzenie wyborów do organów wybieral-
nych naszego Towarzystwa. Zgodnie z wolą walnego zgromadzenia 
w roku poprzednim dokonano zmian w statucie i zmniejszono liczbę 
członków w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim. 
Wybory zostały przeprowadzone już według nowej formuły statuto-
wej.

Krystyna Kolstrung-Grajny i Mariusz Tarnopolski zostali po-
wołani do Komisji Skrutacyjnej.

W wyniku przeprowadzonych głosowań do Zarządu TPS na 
kadencję 2021–2015 wybrani zostali: Stanisław Grodecki, Ewa 
Tarnopolska, Zofia Płonka, Czesława Kopeć, Marian Strzeboński 
i Wanda Pabian. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: jadwiga Ra-
czyńska, Krystyna Droździewicz i Antoni Sapała, a w skład Sądu 
Koleżeńskiego: jan Liskiewicz, Bolesław jamróz i Katarzyna Witek- 
-Radwńska.

Na tym zebranie zakończono, a prowadząca Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze jadwiga Raczyńska oraz Przewodni-
czący Zarządu TPS Stanisław Grodecki podziękowali obecnym za 
przybycie.

Poniżej, Drodzy Czytelnicy, znajdziecie sprawozdanie z działalności TPS w roku 
2020, przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym 
w dniu 29 września 2021 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZySTWA PRZyjACIÓŁ 
SKAWINy ZA ROK 2020

Nasze Towarzystwo na dzień 31 grudnia 2020 r. liczyło 103 człon-
ków zwyczajnych, jednego członka honorowego oraz jednego 
członka wspierającego, którym jest Miasto i Gmina Skawina. To 
w głównej mierze dzięki składce członka wspierającego TPS posia-
da środki finansowe na prowadzenie swojej działalności. 

W 2020 r. pięć osób złożyło rezygnację z członkostwa w TPS. 
Dwie osoby zmarły, a do naszego Towarzystwa dołączyła jedna oso-
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ba. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dziewięć osób zalegało ze składka-
mi członkowskimi. Trzy były zwolnione z opłacania składek.

Obecny skład Zarządu TPS przedstawia się następująco: Stani-
sław Grodecki — Przewodniczący, Ewa Tarnopolska — zastępca 
Przewodniczącego, Czesława Kopeć — sekretarz, Zofia Płonka — 
skarbnik. Członkowie Zarządu to: Wanda Pabian, Paweł Lipow-
czan oraz Marian Strzeboński. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
jest jadwiga Raczyńska, członkowie to: Krystyna Galacińska, Kry-
styna Droździewicz, Katarzyna Polek, Danuta Racułt. Przewodni-
czącą Sądu Koleżeńskiego jest halina Lech, a członkowie to jan Li-
skiewicz i Bolesław jamróz.

W 2020 r. Zarząd TPS realizował zadania statutowe oraz zada-
nia przyjęte w planie pracy. W tym czasie odbyło się osiem posie-
dzeń Zarządu (w tym trzy zdalne), na których omawiano bieżącą 
działalność oraz podejmowano decyzje związane z dalszym funk-
cjonowaniem TPS.

Ze względów epidemiologicznych nie udało się zrealizować sze-
regu działań. Do najważniejszych z nich należy z pewnością zakwa-
lifikować brak organizacji corocznej kwesty na ratowanie zabytko-
wych nagrobków na skawińskich cmentarzach.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia w okresie sprawozdawczym. 

I. POZySKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWyCh  
NA REALIZACjĘ PROjEKTÓW

W roku 2020 TPS realizowało projekt „Informator TPS”.
Towarzystwo Przyjaciół Skawiny kontynuuje wydawanie „In-

formatora”, który jest współfinansowany ze środków budżetu Urzę-
du Miasta i Gminy Skawina. W 2020 r. ukazały się trzy numery, 
każdy w nakładzie 500 egzemplarzy. Projekt jest realizowany w ra-
mach gminnego konkursu „Podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej”. Zespół redakcyjny stanowią obecnie: Stani-
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sław Grodecki, Mariusz Tarnopolski, Marian Strzeboński i Ewa 
Tarnopolska. Publikujemy głównie teksty o tematyce historycznej 
oraz artykuły związane z kulturą regionu. Informuje również o wy-
darzeniach dotyczących TPS. Na chwilę obecną wszystkie archiwal-
ne numery wraz ze spisem treści są dostępne w wersji elektronicz-
nej na stronie internetowej TPS. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
iż jubileuszowy 100. numer zawierał fragmenty Monografii Skawi-
ny autorstwa henryka Różyckiego.

Rozliczenie finansowe „Informatora TPS”
Wartość projektu 25 200,00 zł
Kwota dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Skawina 9 500,00 zł
Wkład osobowy (wolontariat) 11 700,00 zł
Wkład finansowy TPS 4 000,00 zł

II. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA

W związku z pandemią COVID-19 delegacje TPS nie wzięły w tym 
roku udziału w uroczystościach patriotycznych.

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny aktywnie włączyło się w dzia-
łania Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i wzięło 
udział w akcji „Skawińskie organizacje szyją maseczki dla mieszkań-
ców gminy Skawina”. Członkowie naszego Towarzystwa uszyli po-
nad 6300 sztuk.

Nasza strona internetowa prowadzona i uzupełniana jest na 
bieżąco. Czyta ją wiele osób spoza naszego Towarzystwa. Potwier-
dza to ilość korespondencji mailowej, jaka trafia na naszą pocztę in-
ternetową od osób niezwiązanych z TPS, a zainteresowanych naszą 
działalnością. 

W ramach działalności bieżącej TPS w 2020 r., pomimo trud-
nej sytuacji epidemiologicznej, w ograniczonym zakresie podejmo-
wał współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi i placów-
kami oświatowymi.



III. DZIAŁALNOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACyjNA 

W ubiegłym roku przy TPS działały cztery grupy nieformalne: 
Koło Robótek Ręcznych „Razemkowo” pod kierownictwem Agaty 
Lasek, grupa artystyczna „Niesiemy Radość” pod kierownictwem 
Maryli Borowieckiej, grupa artystyczno-wokalna „Radośni”, której 
opiekunem jest Adam Woźniczka, oraz grupa artystyczno-plastycz-
na, działania której koordynuje Marian Strzeboński.

IV. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Współpraca TPS z lokalnymi mediami była bardzo owocna. Infor-
macje o projektach organizowanych przez nasze Towarzystwo i wy-
darzeniach, w których braliśmy udział, ukazywały się w 2020 r. 
w „Dzienniku Polskim”. Radio WAWA poświęciło swój czas ante-
nowy na prezentację wywiadów i informacji dotyczących działalno-
ści TPS. Również Telewizja Skawina emitowała materiały związane 
z działalnością TPS. Byliśmy także często obecni na stronie interne-
towej Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Chcemy gorąco podziękować wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas dla na-
szego Towarzystwa. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd TPS w dniu 23 czerwca 2021 r. 
i przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym.
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Stanisław GRODECKI

RATOWANIE ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW  
W SKAWINIE

Po rocznej przerwie w  dniu 1 listopada 2021 r. Towarzystwo Przy-
jaciół Skawiny zorganizowało kolejną XV Kwestę na ratowanie 
zabyt kowych nagrobków na skawińskich cmentarzach. Organizo-
wane przez nas zbiórki są sposobem na pozyskanie środków finan-
sowych na renowację zabytkowych nagrobków. Niezmiennie pod-
kreślamy potrzebę troski o miejsca dokumentujące naszą skawińską 
historię. Pieniądze zebrane podczas dotychczasowych kwest przy-
czyniły się do podniesienia walorów estetycznych zabytków cmen-
tarnych, które poddane są niszczącemu działaniu czasu, a także 
zmiennym warunkom pogodowym. 

W czasie tegorocznej kwesty zebrano łącznie 10 338,17 zł 
i 4 euro (w tym na cmentarzu parafialnym w Skawinie — 
7422,96 zł i 4 euro, a na cmentarzu komunalnym w Korabni-
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kach — 2915,21 zł). Wszystkim, którzy złożyli nawet najmniej-
szy datek, serdecznie dziękujemy. Każda złotówka wrzucona do 
kwestarskiej puszki przyczynia się do tego, aby zabytkowe na-
grobki na skawińskich cmentarzach przetrwały wiele lat i przeka-
zywały przyszłym pokoleniom wiedzę o historii naszego regio-
nu.

jak co roku wolontariuszami byli reprezentanci niemalże wszyst-
kich skawińskich środowisk. Wśród kwestujących mogliś my spo-
tkać przedstawicieli władz  powiatowych i lokalnych, członków za-
przyjaźnionych z TPS organizacji oraz oczywiście członków nasze-
go Towarzystwa. 

W tym roku w kweście wzięli udział: Czesława Kopeć, Witold 
Grabiec, Antoni Sapała, Wiesława Wątor, Grażyna Woźniczka, 
Adam Woźniczka, Wanda Pabian, Marek Mrozowski, halina Lech, 
Rafał Szczypczyk, Krystyna Kolstrung-Grajny, Włodzimierz Po-
bożniak, Maria Borowiecka, Marcin Kuflowski, Zuzanna Wędzi-
cha, Ewa Masłowska, joanna Cholewa, Tomasz Papież, Arkadiusz 
Wrzoszczyk, Mirosław Bednarczyk, Krystyna Droździewicz, Mał-
gorzata Kopeć, Norbert Rzepisko, Łukasz Krupa, Anita Karczew-
ska, joanna Chodor, Żaneta Kotula, Magdalena Tarnopolska, To-
masz Stawowy, Magdalena Turkawska, Ignacy Turkawski, Zofia 
Grodecka, Paweł Lipowczan, Urszula Stochel, Karol  Kościelny, 
Stanisław Lupa, Agnieszka Masalska i Emilia Masalska.

Liczną grupę stanowiła młodzież ze skawińskich szkół. Z Li-
ceum Ogólnokształcącego w Skawinie kwestowali: julia Grzyb-
czak, Alicja Charnas-Estanqueiro, Aleksandra Grabowska, julia ja-
sińska, Oliwia Kucharczyk, Magdalena Krupnik, Nikola jamróz, 
Wiktoria Nowak, Bartosz Zięcik, Anna Suder, Paulina Płonka, Na-
talia Tuleja, Roksana Starowicz i Marcelina Grzesiek, a z Zespołu 
Katolickich Szkół: Marta Dudek, Natalia Ocetkiewicz, Karolina 
Kurpyta, Wiktoria Natkaniec, Monika Klus, Marek Gwoździkow-
ski, Mateusz Wołkiewicz, Bartło miej Skupień, Wiktoria Koza, ju-
lia Barcik, Alicja Czopek, Gabriela Gibek, Aleksandra Baran oraz 
Maria Niechaj. 
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Tradycyjnie wolontariuszami byli też harcerze ze Związku har-
cerstwa Rzeczpospolitej. W tym roku: julia Brózda, Nina Gostevs, 
Martyna Badura, julia Figuła, julia jaś, Tomasz Szynkarczuk, Tatia-
na Krupnik. 

Na cmentarzu komunalnym w Korabnikach kwestowali także 
druhny i druhowie z OSP Skawina II-Korabniki. Byli nimi: Kamil 
Piszczek, jakub Lis, Marek Urban, Natalia Targosz, Emilia Kowa-
lik, janusz Urban, Kamil Ożóg, jakub Suder, Wojciech Wadowski, 
Mariusz Abramski, Andrzej Czopek, Marcin Lis.

Wszystkim zaangażowanym w tegoroczną kwestę gorąco dzię-
kujemy, że poświęcili swój wolny czas. Zarząd TPS dziękuje wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji XV Kwesty, a w szczególności: 
druhowi Krzysztofowi Czopkowi z OSP Korabniki, druhnie Wero-
nice  Brzoskowskiej z ZhR, a także koordynatorom ze skawińskich 
szkół: Małgorzacie Morawie oraz Bogumile Obrączce.

Obelisk po zakończeniu prac 
renowacyjnych (fot. Aleksander 
Basiura)

Obelisk przed rozpoczęciem prac 
renowacyjnych (fot. Aleksander 
Basiura)
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W 2021 r. renowacji poddano obelisk znajdujący się w central-
nym miejscu skawińskiego cmentarza, na którym widnieje napis  
„ODPOCZNĄ — WSTANĄ”. jest on najstarszym materialnym  
śladem na skawińskim cmentarzu parafialnym. Mierzący 2,6 m 
obelisk  zwieńczony jest ponad metrowym, metalowym krzyżem. 
Został on wzniesiony w 1857 r. Poświęcenia terenu, na którym 
znajduje się obecny cmentarz parafialny, dokonano 2 lutego 1806 r. 
Na miejsce cmentarza wybrano małe wzgórze nieopodal kościoła 
parafialnego nazywane wówczas „Na spalonym”. Zapewne nazwa ta 
nawiązywała do znajdującego się w tym miejscu pogorzeliska. Ko-
nieczność powstania cmentarza parafialnego wiązała się z tzw. edyk-
tem józefińskim z 1784 r. wprowadzonym przez władze austriackie, 
które ze względów sanitarnych, z obawy przed szerzącymi się epide-
miami zabroniły grzebania zmarłych w pobliżu kościołów i do-
mostw. Sam napis „ODPOCZNĄ — WSTANĄ” pojawił się znacz-
nie później, bo w latach 50. XX w.

Główną przyczyną niszczenia obelisku jest upływający czas. Ten 
prawie dwustuletni postument wykonano z kamienia piaskowco-

Wolontariusze TPS podczas XV Kwesty (fot. Katarzyna Skrzybalska)



wego, który jest materiałem o zróżnicowanym uziarnieniu i ilasto-
węglanowym spoiwie. jest stosunkowo kruchy, miękki i zarazem 
nasiąkliwy. Piaskowce z wiekiem starzeją się. Proces ten jest ciągły. 
Polega na wewnętrznej, naturalnej przemianie wraz z rozkładem 
pod wpływem czynników chemicznych, biologicznych oraz fizycz-
nych. Chłonna powierzchnia piaskowca przyspiesza jego degrada-
cję. Naturalne procesy niszczenia obiektu są spotęgowane przez za-
nieczyszczone powietrze. Wraz z wodą opadową w głąb kamienia 
przedostawały się różne związki chemiczne. Zasoleniu uległ cokół. 
Krystalizujące się na powierzchni kamienia sole rozsadzają i degra-
dują go. Powyższe procesy zachodzą bardzo powoli, ale z upływem 
czasu stają się coraz bardziej widoczne.

Głównym celem prac konserwatorskich była poprawa stanu 
technicznego obelisku oraz przywrócenie mu pierwotnych walorów 
artystycznych. W trakcie prac nagrobek oczyszczono z mchów i po-
rostów. Umyto go za pomocą myjki ciśnieniowej, a czarną patynę 
usunięto, stosując kompresy nasączone roztworem kwasu fluoro-
wodorowego.

Nagrobek wyspoinowano. Drobne ubytki kamienia uzupełnio-
no kitem mineralnym. Zostały one zaimpregnowane specjalnym 
preparatem. Inskrypcje na płycie górnej podmalowano brązem przy 
użyciu roztworu paraloidu.

Całą powierzchnię kamienia poddano hydrofobizacji prepa-
ratem silikonowym. Uporządkowano otoczenie wokół nagrobka. 
Koszt całej inwestycji to 14 208,00 zł.
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Stanisław GRODECKI

DZIEŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  
I INICJATYW SPOŁECZNYCH 

12 września br. w Parku Miejskim w Skawinie odbyła się piąta edy-
cja Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych. 
Podczas DOPIS 2021 można było poznać lokalne stowarzyszenia 
oraz wziąć udział w grze stanowiskowej. Organizatorami tego wy-
darzenia były: Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, 
Wydział Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy 
Skawina oraz Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządo wy-
mi i Biuro Inicjatyw Społecznych. 

Podczas tegorocznego Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicja-
tyw Społecznych zaprezentowały się 22 organizacje, które na przygo-
towanych stanowiskach przedstawiały swoją ofertę oraz możliwości 
włączenia się w ich działalność. Niewątpliwą atrakcją były liczne wy-
stępy na scenie przygotowane przez organizacje pozarządowe.

Można było zobaczyć pokaz zumby przygotowany przez Stowa-
rzyszenie „Równa Szansa”, prezentację „Bądź gotowy, czyli co war-
to zabrać ze sobą na wycieczkę i jak chronić się przed kleszczami” 
przygotowaną przez grupę ROTAvirus — Zarażaj Pasją Innych, po-
kaz mody historycznej w wykonaniu grupy teatralnej „Krewni Pa-
na Boga”, działającej w ramach Fundacji Środowiskowy Dom 
Samo pomocy w Skawinie, oraz wiele innych. 

Na stanowiskach przygotowanych przez poszczególne organi-
zacje na uczestników imprezy czekało również wiele ciekawych 
atrakcji. 

Stowarzyszenie ApiZEN — Wśród Ziół i Pszczół zorganizowa-
ło warsztaty robienia świec, rolowania świec z węzy pszczelej i odle-
wania świecy z pszczelego wosku oraz przygotowało prezentację 
o pszczołach i pszczelarstwie tradycyjnym, fenomenalnych właści-
wościach zdrowotnych i zastosowaniu naturalnych produktów 
pszczelarskich.
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Fundacja „Wyobraź Sobie” przygotowała „namiot kreatywno-
ści”, gdzie odbywały się kreatywne zajęcia plastyczne i techniczne.

Inicjatywa Dzika Edukacja zaproponowała „błotną kuchnię”, 
czyli plac zabaw dla najmłodszych, oraz „dziki pokój zagadek”, czy-
li escape room dla młodzieży.

Koło Miejskie PTTK nr 27 w Skawinie zorganizowało Geo-
caching, czyli grę terenową polegającą na poszukiwaniu skrytek ze 
skarbami z wykorzystaniem odbiornika GPS, a także przygotowało 
konkurs geograficzno-turystyczny oraz zaprezentowało zasady zdo-
bywania odznak turystycznych.

RKS Iskra Krzęcin zbudowało piłkarski tor przeszkód dla każ-
dego.

Grupa ROTAvirus — Zarażaj Pasją Innych przygotowała prezen-
tację na temat sprzętu turystycznego (można było w praktyce przete-
stować np. namioty i hamaki), a także warsztaty rozpalania ognia przy 
pomocy krzesiwa oraz degustację domowych przetworów połączoną 
z pokazem naturalnych metod konserwacji żywności. 

Wielkim zainteresowaniem młodszych uczestników wydarze-
nia cieszyły się stanowiska, na których prezentowano wozy strażac-

„Niesiemy Radość” na scenie (fot. Archiwum UMiG Skawina)



kie i sprzęt pożarniczy, przygotowane przez Ochotniczą Straż Po-
żarną Skawina 1, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP Skawi-
na 1, Ochotniczą Straż Pożarną Skawina II-Korabniki i Młodzieżo-
wą Drużynę Pożarniczą OSP Skawina II-Korabniki.

W tegorocznym DOPIS-ie Towarzystwo Przyjaciół Skawiny re-
prezentowała grupa artystyczna „Niesiemy Radość” w składzie: he-
lena Adamczyk, janina jurek, jan Liskiewicz, Stanisław Lupa, Ka-
zimierz Mackiewicz, Krystyna Pyzik, Stanisława Szczypczyk, Ewa 
Tarnopolska, helena Tarnopolska, Anna Żylińska, pod kierownic-
twem Marii Borowieckiej. Blisko 20-minutowy występ wzbudził 
radość u licznie zebranych na widowni uczestników. 
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Lucyna PODGÓRNA

PRYWATNY KSIĘGOZBIÓR ANNY KUDELI — DALSZE 
LOSY

Mieszkanie pełne książek, a pośród nich pani Anna Kudela — po-
lonistka, która o literaturze i lekturach opowiadała z wielką pasją. 
Mówiła tak interesująco, że kolejne pokolenia jej uczniów sięgały 
po proponowane tytuły książek. A potem — po kolejne i kolejne.

Sama „Pani Profesor” napisała kiedyś: „One [książki] mogą nas 
uratować przed wielu deficytami psychicznymi, stresami, a przede 
wszystkim — przed zubożeniem naszego świata wewnętrznego” 
(„Skawina” 1992, nr 14, s. 9).

W listopadzie 2019 r. zabrakło pani Anny, pozostał bogaty, gro-
madzony przez nią przez wiele lat księgozbiór. Książki oznaczone 
pieczęcią z napisem „Biblioteka Prywatna Anna Kudela” oraz ry-

Część księgozbioru Anny Kudeli przekazanego do Biblioteki Pedagogicznej 
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sunkiem — a jakże kaczki, aby 
nikt nie miał wątpliwości. Książ-
ki, mniej lub bardziej zaczytane, 
świadczące o tym, że były w ciąg-
łym ruchu, ubogacały wielu.

W czerwcu 2021 r. rodzina 
śp. Anny Kudeli zadecydowała 
o przekazaniu części zbiorów do 
skawińskich placówek: Biblio-
teki Pedagogicznej oraz Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Tą 
decyzją poczuliśmy się zaszczy-
ceni.

W Bibliotece Pedagogicznej 
zostały wydzielone regały na ten 
szczególny dar. Książki wpisano 

Pieczęć imienna do książek Anny Ku-
deli 

Strona tytułowa jednaj z książek z oryginalnym stemplem bibliotecznym



do zbiorów i skatalogowano. Na kartach katalogowych przy opisie 
tych pozycji pojawia się informacja — „Ze zbiorów prywatnych 
Anny Kudeli”.

Zapraszamy wszystkich do Biblioteki i zachęcamy do wypoży-
czania i korzystania książek, bo przecież „każda książka żyje tyle ra-
zy, ile razy została przeczytana”. [Andrzej Szczypiorski]

Autorem zdjęć zamieszczonych w artykule jest Agnieszka Bartnicka.
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Kazimiera GODZIK

ODSŁONIĘCIE POMNIKA GENERAŁA  
JÓZEFA HALLERA W JURCZYCACH

Nie minął jeszcze rok jak uczestniczyliśmy w otwarciu „Małej Iz-
debki Pamięci” gen. józefa hallera, a 13 sierpnia 2021 r. ponownie 
wzięliśmy udział w uroczystości patriotycznej z okazji odsłonięcia 
i poświęcenia pomnika naszego zacnego rodaka gen. józefa hallera 
w jurczycach, na prywatnej posesji państwa Adama i Grażyny Woź-
niczków. Pan Adam był inicjatorem i fundatorem całego przedsię-
wzięcia. Autorem projektu jest Andrzej Kołaczyński, a fundament 
pod pomnik wykonał Bogdan Błaszczak.

jak na gospodarza przystało pan Adam serdecznie powitał przy-
byłych gości, tych z daleka i tych z bliska. Uroczystego przecięcia 
wstęgi i odsłonięcia pomnika dokonali: Burmistrz Miasta Pucka 
pani hanna Pruchniewska i zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Skawina pan Witold Grabiec. Oczom naszym ukazał się wspaniały 
monument z płaskorzeźbą gen. józefa hallera o imponujących roz-
miarach.

Pomnik ten poświęcił, na zaproszenie gospodarza, ks. Błażej 
Górski ze Zwierzyńca koło Zamościa, kapelan Ochotniczej Armii 
Kawalerii Konnej. Kapelan modlił się m.in. tymi słowy:

Panie Boże, prosimy Cię pokornie ześlij na ten pomnik swoje błogosławieństwo 
i spraw, aby osoba, którą upamiętnia ten pomnik, i wszyscy, którzy będą 
wspominać tego zacnego Polaka, trwali w wielkim akcie dziękczynienia Tobie 
Boże, aby sławili imię słynnego generała, aby cześć o jego wielkich zasługach 
roznosiła się po całym świecie, a każdy, kto tu przybędzie, mógł się napełnić tą 
wartością, którą żył gen. józef haller, twórca Błękitnej Armii...

Warto wspomnieć, że Mszę Świętą ksiądz kapelan celebrował przy 
ołtarzu polowym odtworzonym na podstawie zdjęć, rozmów i relacji 
kapelanów wszystkich pułków. jest to jedyny czynny ołtarz polowy 
w Polsce i w Europie. Podstawą tego ołtarza jest „kufer posażny”, któ-
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ry liczy 110 lat. Cały ołtarz po złożeniu chowany jest do kufra i zamy-
kany. Spośród 40 ołtarzy polowych tylko w tym jednym widnieje 
ikona Matki Boskiej Częstochowskiej. Bardzo ważnym i nieodłącz-
nym elementem ołtarza w tym dniu, w czasie sprawowania Eucharys-
tii, był osobisty krzyż gen. józefa hallera z 1910 r., którego obecnym 
właścicielem jest pan Adam. Generał właśnie ten krzyż stawiał osobi-
ście na ołtarzu polowym podczas sprawowania Mszy Świętej przed 
każdą bitwą, krzyż ten towarzyszył Mu także w życiu codziennym. Nie 
mogło go zabraknąć na ołtarzu również tego dnia. 

Ksiądz kapelan, zwracając się do zgromadzonych, wyraził swo-
je odczucia:

Cieszę się, że oto w tym miejscu, bez wielkiej rzeszy uczestników, tak 
kameralnie i tak bardzo rodzinnie, było mi dane odprawić Mszę Świętą, 
właśnie tutaj, w tym miejscu i w tym czasie.

Podziękował gospodarzowi za zaproszenie, polecił w modlitwie 
Panu Bogu jego samego i jego rodzinę, jako pozytywnego sprawcę 
tej wielkiej sprawy.

Adam Woźniczka wita przybyłych gości (fot. Edward Pięta)
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Tę podniosłą uroczystość uświetniło 13 pocztów sztandaro-
wych: poczet sztandarowy Armii hallera, poczet sztandarowy I Ska-
wińskiej Drużyny harcerzy „Korzenie” im. józefa hallera, poczet 
sztandarowy Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Mło-
dzieży w Nowym Targu, poczet sztandarowy Regionu Małopolskie-
go „Solidarność”, poczet sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół Ska-
winy, poczet sztandarowy Zrzeszenia Wolność i Niepodległość Ob-
szarów Południowych, poczet sztandarowy II Wielickiego Batalio-
nu „Wilga” i „Mrówka” 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej, poczet 
sztandarowy Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, poczet 
sztandarowy Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, 
Oddział Krakowski, poczet sztandarowy I Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej im. Stanisława Sosabowskiego, poczet sztandaro-
wy Szkoły Podstawowej im. św. jana Pawła II w Radziszowie, po-
czet sztandarowy Małopolskiego Stowarzyszenia Polaków Repre-
sjonowanych przez III Rzeszę, poczet sztandarowy Towarzystwa 
Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Krakowie.

Ołtarz polowy. Od lewej: ks. Błażej Górski, poczet sztandarowy Armii Krajowej 
koła Wieliczka (fot. Edward Pięta)
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Wieńce i wiązanki złożone zostały w imieniu: Senatora Rzecz-
pospolitej Polskiej Marka Pęka, Wojewody Małopolskiego, Mar-
szałka Małopolskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, oddział 
w Kra kowie (pani Cecylia Radoń), Regionu Małopolskiego „Soli-
darność”.

Miło nam było, że w imieniu Pucka wieniec złożyli: Burmistrz 
Miasta pani hanna Pruchniewska wraz z Przewodniczącym Rady 
Miasta panem Piotrem Kozakiewiczem i Przewodniczącym Klubu 
Radnych panią Izabelą Grzędziak.

Kwiaty złożyli także: pan Ryszard Majdzik i pan Kazimierz Ko-
rabiński, Stowarzyszenie „Nasz Radziszów”, Małopolskie Stowarzy-
szenie Gimnastyczne „Sokół” (pan Ryszard Firlej), uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. św. jana Pawła II w Radziszowie, uczniowie 
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży w Nowym 
Targu. Nie zabrakło również wiązanki od samych gospodarzy. 

Miłym akcentem były zebrane głosy i podziękowania od oficjal-
nych gości. 

Pani hanna Pruchniewska (Burmistrz Miasta Pucka) podzię-
kowała panu Adamowi i jego żonie za zaproszenie. Przekazała 
w imieniu mieszkańców Pucka pozdrowienia dla całej społeczności 
jurczyc. Wspomniała, że kiedy Polska stała się niepodległa, nie mie-
liśmy jeszcze dostępu do morza. Dopiero po 15 miesiącach józef 
haller, generał Frontu Północnego, wraz ze swoimi żołnierzami 
przechodzili przez Pomorze i pokojowo, bez rozlewu krwi, włącza-
li poszczególne miasta Pomorza i Kaszub do Polski. Zaś 10 lutego 
1920 r. w Pucku gen. józef haller dokonał zaślubin Polski z mo-
rzem, wrzucając złoty pierścień do Bałtyku. Pani Burmistrz przeka-
zała panu Adamowi medal z okazji 100-lecia zaślubin Polski z mo-
rzem, mówiąc: „Trzymajmy się razem”. Przecież Puck i jurczyce, 
kolebkę narodzin naszego generała, łączy tak wiele. O takich posta-
ciach trzeba mówić, muszą być dla nas wzorem do naśladowania 
w naszym codziennym postępowaniu. W rewanżu gospodarz prze-
kazał na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Pucka ryngraf z oka-
zji 100-lecia zaślubin Polski z morzem. Delegacja z Pucka wręczyła 
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również upominki księdzu kapelanowi Błażejowi Górskiemu, za-
stępcy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina panu Witoldowi Grab-
cowi i samemu gospodarzowi. 

Zastępca Burmistrza pan Witold Grabiec zaznaczył, że pamięć 
o naszym bohaterze kultywowana jest na różnych szczeblach w na-
szej gminie. Podziękował gospodarzowi za to, że stał się prywatnym 
posiadaczem „tego historycznego krzyża”, tego, który „wyszedł stąd 
i ponownie powrócił do jurczyc, jest na skawińskiej ziemi”.

Pan Ryszard Majdzik nawiązał do młodzieży i harcerzy, ponie-
waż nasz generał był przecież twórcą harcerstwa polskiego. Podzię-
kował gospodarzowi za zaangażowanie się w tak słuszną sprawę i za 
ten postument, który powstał dzięki temu, że nie szczędził on ani 
swoich środków finansowych, ani prywatnego czasu, kosztem na-
wet najbliższej rodziny.

Pan płk pilot Stanisław Wojdyła ze Stowarzyszenia Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego RP, Oddział Krakowski, życzył panu Ada-
mowi, aby nie zabrakło mu zapału do dalszej pracy, i wręczył mu 
statuetkę „Uskrzydlona Viktoryjka”, która ma „nosić” go do dalszej 
pracy w tym kierunku z myślą o przyszłych pokoleniach.

Pani Zuzanna Wędzicha w imieniu seniorów i juniorów Kró-
lewskiej Wioski Wielkie Drogi przekazała gospodarzowi własno-
ręcznie namalowany portret gen. józefa hallera.

Przyjaciel gospodarza pan Zygmunt Kraus (który prowadzi 
Prywatne Muzeum Polsko-Amerykańskie hell’s Angel w Wadowi-
cach) przekazał medal z okazji 200-lecia ogłoszenia niepodległości 
przez Stany Zjednoczone, w których to wydarzeniach Polacy brali 
czynny udział.

List gratulacyjny od Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza 
przeczytał i wręczył panu Adamowi pan Mieczysław Lackowski. 

Pan Adam Słomka ze Śląska Cieszyńskiego wspomniał o młod-
szym bracie gen. józefa hallera, majorze Cezarym hallerze, który 
jest bohaterem tamtego regionu. 

Pani Alicja Kondraciuk na tę uroczystość przygotowała wiersz 
pt. Do jenerała Józefa Hallera (autorstwa Artura Oppmana). Wiersz 
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ten, o przejmującej patriotycznej treści, przekazała w tak piękny 
sposób, że przeniósł on nas w hallerowskie czasy i sprawił, że niejed-
nemu łza się w oku zakręciła. 

Wypada wspomnieć, że w czasie Mszy Świętej na organach grał 
organista Roman Bień, a ministrantem był Filip Krupa.

Nie zabrakło również 4-osobowej Kapeli z Bronowic, która 
umilała nam czas graniem i śpiewem, wprowadzając gości w dobry 
nastrój.

Gospodarz jeszcze raz podziękował przybyłym gościom, m.in. 
z Pucka, Warszawy, Lęborka, Nowego Sącza, Nowego Targu, Lima-
nowej, Wadowic, Krakowa, Skawiny, z ościennych miejscowości, 
oraz mieszkańcom jurczyc. Mocno uścisnął dłoń księdzu kapelano-
wi i organiście, dziękując wszystkim za wspólne przeżywanie tych 
wydarzeń. 

Następnie zaprosił wszystkich gości na bigos (proszę uwierzyć 
mi na słowo — był bardzo smaczny) i na domowe ciasto. Przy tak 
upalnej pogodzie zbawienna okazała się woda mineralna, a przewi-
dujący gospodarz zafundował jej bardzo dużo. Poczęstunek smako-
wał podwójnie. Po pierwsze — sam w sobie był smaczny. Po dru-

Pomnik gen. józefa hallera. Od lewej: Adam Woźniczka, burmistrz Pucka hanna 
Pruchniewska, ks. Błażej Górski (fot. Edward Pięta)
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gie — serwowały go trzy młode panie: pani Magdalena W. Bieniek, 
pani Paulina Godzik i pani Ewa Kręcioch, które swoim uśmiechem 
i serdecznym, indywidualnym podejściem do gości dodawały mu 
jeszcze „pozytywnej pikanterii”.

Okazało się, że byli też chętni na zwiedzanie prywatnego mu-
zeum pana Adama. Gospodarz w sposób rzeczowy i obiektywny, 
z nutką humoru opowiadał o swoich zbiorach.

Na zakończenie uroczystości i tego kameralnego spotkania pan 
Adam pozwolił sobie nawiązać do słów zawartych w artykule 
O otwarciu Małej Izdebki w jurczycach („Informator TPS”, nr 101, 
2020, s. 60): 

Panie Woźniczka, mam takie wrażenie, że właśnie dzisiaj ktoś, kto jest ważny 
dla pana, z bardzo wysoka spogląda w dół w stronę rodzinnych jurczyc, 
uśmiecha się i z pewnością chciałby uścisnąć Pana dłoń i powiedzieć „Dziękuję 
przyjacielu”.

I tym razem gospodarz dodał od siebie:

My, Panie Generale, też Ci dziękujemy. Dziękujemy za naszą wolność. 
Dziękujemy za to, że mamy swojego lokalnego bohatera, jako godny wzór do 
naśladowania po wsze czasy.

Mam nadzieję, że pan Adam jeszcze nas pozytywnie zaskoczy.
Ku pokrzepieniu:
Bóg i natura
nie robią nic na próżno.
Pan — również.
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Krystyna KOLSTRUNG-GRAjNy 

ZYGMUNT RYLL  
WE WSPOMNIENIACH STANISŁAWA CINALA

Nie będzie to typowa biografia, ale raczej opowiadanie pana 
Stanisława o swoim koledze i przyjacielu Zygmuncie Ryllu, którego 
znał wiele lat i z którym czasem współpracował, którego cenił, po-
dziwiał i szanował, i to z wielką wzajemnością. jemu to właśnie — 
„Stasiowi Cinalowi Szanownemu Koledze” — pan Ryll przysyłał 
listy, powierzał osobiste zapiski, fragmenty wspomnień rodzinnych, 
wycinki prasowe, kartki pocztowe i pamiątki z podróży, foldery, wy-
wiady prasowe, a także swój najobszerniejszy dorobek publicystycz-
ny, jakim są felietony z cyklu „W sędziowskim kotle” pisane do 
magazynu „Szachista” w latach 2003–2012. W ten sposób dzielił się 
swoimi wrażeniami z wielu podróży i uroczystości, z imprez szacho-
wych: rozgrywek, turniejów, festiwali szachowych, w których brał 
udział, dzielił się radością z osiąganych sukcesów. Opisywał przyja-
cielowi, któremu sprawy rodzinne nie pozwalały na tak aktywne 
i ciekawe życie, miejsca, które odwiedzał, poznanych ciekawych lu-
dzi z rozmaitych środowisk: ludzi kultury, działaczy społecznych, 
sportowców, urzędników państwowych i polityków, a także mło-
dzież i zwyczajnych ludzi.

Z kolei pan Stanisław pieczołowicie przechowywał te mate-
riały i czuł się jakby strażnikiem pamięci o życiu i dokonaniach 
swojego druha. Z rozmów z panem Stanisławem wynika, że pan 
Zygmunt nie dbał o popularność, nie szukał poklasku ani wiel-
kiego uznania dla swojej działalności i osiąganych sukcesów. Po 
prostu cieszył się tym, co robił, i dzielił się na bieżąco swoimi 
zainteresowaniami, pasją, wiedzą i doświadczeniem z wszystki-
mi, z którymi przyszło mu współpracować i którzy chcieli jego 
słuchać. Pan Zygmunt był na pewno człowiekiem skromnym, ale 
miał też dużo wiary i zaufania, że pan Cinal, gdy przyjdzie ku 
temu okazja czy zrodzi się taka potrzeba, zrobi użytek z tych pa-
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miątek. Miał też i innych kolegów ze środowiska szachowego, na 
których mógł liczyć.

Któż jak nie „Przyjaciel Stasiu Cinal znakomity publicysta” 
(z taką dedykacją ofiarował mu Zygmunt Ryll w 2012 r. książeczkę 
Szachy w królewskich Dobczycach) nadawał się lepiej do spisywania 
historii rodzinnych. Przecież jako wieloletni członek Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny odgrzebywał z niepamięci i opisywał w „Infor-
matorze” TPS wydarzenia wojenne w Skawinie związane z konspi-
racją, ruchem oporu i walką zbrojną w szeregach Armii Krajowej. 
Dbał o zachowanie w pamięci przyszłych pokoleń bohaterów tych 
walk oraz tych, którzy doznali szczególnych cierpień ze strony oku-
panta. Zajmował się także historią zakładów przemysłowych w Ska-
winie, a w szczególności historią Fabryki Środków Kawowych hen-
ryka Francka Synowie założonej w 1910 r. Interesował go los za-
trudnionych tam Skawiniaków, którzy pracowali jako robotnicy, 
ale też zdobywali kwalifikacje w różnych specjalnościach jako nad-
zór techniczny. 

Pan Stanisław Cinal na pewno napisałby pięknie i prawdziwie 
życiorys Zygmunta Rylla, gdyby mu na to zdrowie pozwoliło, bo 
przecież już sporo lat temu opisał przedwojenne, okupacyjne i po-
wojenne losy Bronisława Rylla — ojca Zygmunta, który pracował 
właśnie w Fabryce Francka. Pisząc bowiem o kimś, trzeba zacząć od 
rodziny, w której przyszedł na świat, i w której ukształtował najważ-
niejsze cechy charakteru. 

Bronisław Ryll urodził się w 1897 r. w Borku Wielkopolskim. 
Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w Gosty-
niu w Staatliche Gewerbe Fortbildungsschule (Publiczna Szkoła 
Dokształcająca Zawodowo). W 1915 r. jako prymus i absolwent tej 
szkoły został zatrudniony na stanowisku księgowego w dużej fabry-
ce maszyn i urządzeń rolniczych w Gostyniu. Rok później, w kwiet-
niu 1916 z błogosławieństwem właściciela fabryki M. Kornobisa 
został wysłany do Berlina celem dalszego kształcenia w Wyższej 
Szkole handlowej. Niestety w 1917 r. został przymusowo wcielony 
do armii niemieckiej i brał udział w bitwie pod Argoną. Po zakoń-
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czeniu Wielkiej Wojny w 1920 r. znalazł się jako żołnierz w 3 kom-
panii 68 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Poznaniu. 

Od 1923 r. pracował w Poznańskim Banku Ubezpieczeń. Był 
więc człowiekiem wykształconym, cenionym za fachowość, pracu-
jącym na odpowiedzialnych stanowiskach, ale też zaangażowanym 
w sprawy ojczyzny. Z poznańskiego banku, w czasie kryzysu gospo-
darczego, został ściągnięty jako doświadczony urzędnik do Skawi-
ny do Fabryki Środków Kawowych henryka Francka. Przed samą 
wojną, w kwietniu 1939 r. Bronisław Ryll sprowadził z Inowrocła-
wia żonę z synami: Aleksandrem i czteroletnim Zygmusiem, który 
urodził się 3 września 1935 r. W Fabryce Środków Kawowych 
w Skawinie pracował też szwagier Bronisława Lutosław Ryll ożenio-
ny z jego siostrą Zofią. Tenże Lutosław był uczestnikiem i być mo-
że mimowolnym sprawcą tragedii, jaka wydarzyła się w listopadzie 
1939 r. w małej restauracji pana Dziewońskiego, gdzie wpadali na 
dobre tyskie piwo obywatele skawińscy oraz żołnierze Wermachtu. 
Doszło wtedy do utarczki słownej na temat piwa pomiędzy obec-
nym tam Lutosławem Ryllem a oficerem niemieckim. Nie wiado-
mo, jak i kiedy sprzeczka przeniosła się poza restaurację i zakończy-
ła rozbrojeniem oficera. Miało to tragiczne skutki dla obywateli 
skawińskich. Lutosławowi udało się uciec ze Skawiny, ale 28 listo-
pada 1939 r. aresztowano najpierw Bronisława Rylla, a potem naj-
znaczniejszych obywateli i osadzono ich jako zakładników w wię-
zieniu św. Michała w Krakowie. Nałożono też na miasto bardzo wy-
soką kontrybucję w wysokości 20 tys. złotych. Tylko dzięki ogrom-
nej ofiarności mieszkańców i pertraktacjom delegacji Skawiniaków 
u samego starosty niemieckiego w Krakowie kontrybucja została 
zapłacona. Aresztowanych wraz z zatrzymaną delegacją wypuszczo-
no z aresztu dopiero 13 grudnia 1939 r.

Bronisława Rylla nie załamała groźba śmierci. Został żołnie-
rzem AK zaangażowanym w działalność dywersyjną i redago wanie 
antyfaszystowskich ulotek dla niemieckich żołnierzy. Żadne doku-
menty z tej działalności nie zachowały się. Również po wojnie 
w czasach stalinowskich wykazał się odwagą cywilną i wbrew naci-
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skom komunistycznej władzy w 1950 r. nie podpisał tzw. apelu 
sztokholmskiego wykorzystanego przez Moskwę do zimnej wojny. 
Oczywiście zapłacił za to zwolnieniem z pracy i zabraniem części 
mieszkania. Syn Zygmunt miał wtedy 15 lat. Do pracy w Fabryce 
Francka Bronisława Rylla przywrócono po 1956 r. 

Po rozmowach z panem Stanisławem wciągnęła mnie historia 
rodziny Ryllów i zgodziłam się, że opiszę najlepiej jak potrafię 
wszystko to, co mi opowiedział i co wyczytałam w otrzymanych od 
niego materiałach. Wykorzystałam też dostępny w internecie na 
stronie pana jerzego Konikowskiego, mistrza FIDE — „W obję-
ciach Caissy” — artykuł Ciekawe sylwetki szachowe poświęcony pa-
nu Zygmuntowi Ryllowi juniorowi.

Kim więc był Zygmunt Ryll, czym sobie zasłużył na miejsce 
w naszej pamięci. Przede wszystkim był wielkim pasjonatem kró-
lewskiej gry w szachy. Był też niezwykle cenionym w środowisku 
szachowym sędzią klasy międzynarodowej, instruktorem szacho-
wym, działaczem i publicystą szachowym. W pewnym momencie 
szachy tak zdominowały jego życie, że żył według zasady: „każdy 
dzień bez szachów, to dzień stracony”.

Gry w szachy nauczył go ojciec Bronisław Ryll, i wtedy „mały 
Zyga” powiedział: „to jest to!”. Kiedyś później dodał, że gdyby sza-
chów wcześniej nie wymyślono, to musiałby się za to zabrać z kole-
gami. W 1946 r., gdy miał 11 lat, ojciec zaprowadził go do TKS 
Skawinka, gdzie działała sekcja szachowa, i odtąd jako zawodnik 
brał udział w rozgrywkach na miejscu, a także w turniejach woje-
wódzkich. I tak grał i grał nawet wtedy gdy sekcja szachowa w TKS 
się rozsypała i ostał się jako jedyny junior szachowy w mieście. Czy 
to po ojcu odziedziczył tę wielką miłość do szachów? Nie wiadomo. 
Ale dzięki artykułowi pana Stanisława Cinala wiemy, jakie wartości 
mógł on zaszczepić w swoim synu.

Pierwsze lata po wojnie w życiu Zygmunta Rylla i jego starsze-
go brata Aleksandra były bardzo ważne i ukształtowały, jak sami na-
pisali we wspomnieniach, pewne cechy ich charakteru na całe życie. 
Był to czas związany z harcerstwem. W 1945 r. zaraz po wyzwole-
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niu trójka młodych przyjaciół: Bogusław Pająk „Bob”, Ryszard Pie-
traszek „Pietrucha” i trzynastolatek Aleksander Ryll „Kseniu”, na-
wiązując do tradycji przedwojennego harcerstwa, zakłada zastęp 
harcerski „Wodzirejów”. Do tego zastępu dołączył też Stanisław Ci-
nal. Zastęp szybko rozrósł się i przyjął nazwę 61 Drużyna im. Tade-
usza Kościuszki, która przynależała do VI hufca Kraków-Powiat. 
Drużynowym został Bogusław Pająk, a przybocznym Ryszard Pie-
traszek. harcerzy z pierwszych czterech zastępów tworzących dru-
żynę nazywano „zielonymi” od koloru chust. Przyrzeczenie harcer-
skie złożyli według niezmienionej przedwojennej formuły przed 
hufcowym janem Piechowskim z VI hufca harcerzy w Krakowie. 
Nieco później powstaje drużyna „niebieskich” im. Kazimierza Pu-
łaskiego z drużynowym Adamem Balonem, a także drużyna zu-
chów kierowana przez Stanisława Muszyńskiego, której członkiem 
został 10-letni Zygmunt Ryll. już w roku 1946 harcerze z 61 Dru-
żyny im. Tadeusza Kościuszki wyjechali na stały obóz do Kobioru 
koło Pszczyny, którego komendantem był charyzmatyczny harcerz 
Stanisław Eckert. Zygmunt wraz z rodzicami jeszcze jako zuch od-
wiedził tam swego brata Aleksandra i zapamiętał piękną bramę oraz 
kapliczkę obozową. W 1947 r. Zygmunt Ryll należy już do 61 Dh 
im. Tadeusza Kościuszki, do zastępu „Żubry”, w którym zastępo-
wym był Władysław Droździewicz — zawodnik drużyny piłkar-
skiej TKS Skawinka, a po nim jerzy Solarz — mistrz Polski w gim-
nastyce i olimpijczyk z helsinek.

Skawińskie harcerstwo tak się rozrosło, że już w 1947 r. po-
wstał hufiec ZhP Skawina z siedzibą na parterze „ochronki” 
(póź niejsze Przedszkole nr 1), pod kierownictwem podharcmi-
strza S. Eckerta. 

jego prawość, harcerskie cnoty i ogromny autorytet, jakim się 
cieszył, sprawiły, że druhowie skawińscy przyznali mu honorowe 
miano „hufieckiego” (nie hufcowego) zanim jeszcze powstał hufiec 
zatwierdzony przez Chorągiew w Krakowie. 

Wkrótce powstały drużyny harcerskie dziewcząt oraz kadra in-
struktorska, a przynależność do harcerstwa stała się wśród młodzie-
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ży skawińskiej niemal powszechna. harcerze przez cały rok przygo-
towywali się do wakacyjnych obozów, uczestnicząc w zbiórkach, 
apelach, biwakach. Poznawali prawo harcerskie, kształtując swój 
charakter i postawy patriotyczne, a także zdobywali sprawność fi-
zyczną i sprawności harcerskie. Starsi harcerze podejmowali też pra-
cę zarobkową, aby pokryć koszty mundurów czy sprzętu obozowe-
go. Drużyny harcerskie uczestniczyły również w życiu miasta: 
w uroczystościach religijnych, patriotycznych i kulturalnych. Wie-
lu harcerzy i wiele harcerek brało udział w zawodach sportowych, 
występowało w zespołach artystycznych, śpiewaczych, tanecznych, 
deklamatorskich. Tak prężna działalność nie byłaby możliwa bez 
duchowego i materialnego wsparcia rodziców, którzy założyli Koło 
Przyjaciół harcerstwa. Tam też czynnie działał Bronisław Ryll, oj-
ciec Aleksandra i Zygmunta. harcerzom pomagali także nauczycie-
le: pan Leon Markowicz, kierownik Publicznej Szkoły Powszech-
nej, pani jadwiga Borońska, dyrektorka Prywatnego Gimnazjum 
Koedukacyjnego, i całe grono pedagogiczne. harcerze mogli za-
wsze liczyć na pomoc ze strony władz miasta, klubu sportowego 
Skawinka, ale także zwykłych mieszkańców: rzemieślników, rolni-
ków, kupców, sklepikarzy, zwłaszcza kiedy trzeba było zapewnić 
wyżywienie na obozie. harcerze byli ich dumą i troską. Każdy po-
wrót z obozu gromadził mieszkańców, władze miasta, orkiestrę stra-
żacką, którzy witali harcerzy defilujących na rynek, gdzie uroczyście 
nadawano stopnie harcerskie, były przemówienia i ostatni rozkaz 
rozejścia się w objęcia rodziców. A wszystko to fotografował zawo-
dowy fotograf skawiński pan Albin Baran. 

Pierwsze powojenne harcerstwo stawiało swoim członkom bar-
dzo wysokie wymagania moralne i społeczne. Wystarczy zacytować 
kilka haseł z książeczki zastępu: „Bądź wytrwały, a zawsze dotrzesz 
do celu”, „Ucz się przez własne doświadczenie”, „Obowiązek to naj-
wznioślejsze słowo w każdym języku”, „Skoro żyję, więc chcę, by to 
życie komuś i mnie na coś się zdało”. 

Odrodzone powojenne harcerstwo istniało od 1946 do począt-
ku 1949 r., kiedy to nastąpiła jego likwidacja. Pan Zygmunt Ryll we 
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wspomnieniach z 1998 r. o działalności Związku harcerstwa Pol-
skiego w Skawinie napisał: 

jest to fenomenalne, że harcerstwo na całe nasze życie zostawiło w nas 
ślad, zostawiło w nas piękne wspomnienia i jeszcze teraz staramy się żyć 
według prawa harcerskiego... Fenomen to tym bardziej, że mija już 50 
lat od rozwiązania naszego ZhP. Fenomen to tym bardziej, że te 4 lata 
harcerzowania jest przy naszych latach życia tylko epizodem, ale bardzo, 
bardzo ważnym dla ukształtowania prawidłowej osobowości młodego 
człowieka.

Stanisław Cinal, wspominając tamte lata, powiedział, że entu-
zjazm i atmosfera, jakie wówczas panowały w środowisku związa-
nym z harcerstwem w Skawinie, były dla niego podobne jak wiele 
lat później w czasach pierwszej „Solidarności”. Warto chyba było 
poświęcić sporo miejsca harcerstwu w życiu pana Zygmunta.

W 1949 r. młody Zyga zakończył edukację w Skawinie. Naukę 
kontynuował w II Liceum im. jana Sobieskiego w Krakowie. Tam 
zaraz znalazł bratnią duszę od szachów w osobie Marka Paszuchy, 
prezesa Szkolnego Klubu Sportowego. Razem założyli drużynę sza-
chową z kapitanem Zygmuntem Ryllem, która trzykrotnie zdobyła 
tytuł mistrzowski liceów krakowskich. Od czasów licealnych datuje 
się znajomość z późniejszym ks. arcybiskupem Stanisławem Nowa-
kiem, metropolitą częstochowskim, wielkim miłośnikiem szachów. 
Także znajomość z Andrzejem Szyszko-Bohuszem zaczęła się od roz-
grywek szachowych w liceach krakowskich. Później Szyszko-Bohusz 
został profesorem pedagogiki i mistrzem szachowym, który z zawodo-
wej gry w szachy zrezygnował dopiero w 2019 r., a dochód z nadal 
uprawianej gry symultanicznej przekazywał na pomoc potrzebują-
cym. Szyszko-Bohusz był nie tylko przyjacielem Zygmunta Rylla, ale 
i osobą niezwykle empatyczną, oddaną drugiemu człowiekowi.

W 1953 r. Zygmunt Ryll zdał egzamin maturalny i chciał stu-
diować dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pomimo 
bardzo dobrych wyników z egzaminu wstępnego odesłano go 
z kwitkiem, ponieważ jego ojciec Bronisław był dla partii rządzącej 
podejrzany z powodu wspomnianego apelu sztokholmskiego. 
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Dzien nikarzem nie został, ale swoje marzenia pielęgnował nadal. 
Ukończył Wydział Geodezji Przemysłowej na Akademii Górniczo- 
-hutniczej w Krakowie i podjął pracę jako geodeta przy rozbudo-
wie huty Aluminium w Skawinie. Dotrwał tam do emerytury, 
z przerwą na służbę wojskową w jednostce „rozrywkowej” — sape-
rów. Przylgnął do niego wówczas tytuł „Metropolita Skawiński” ja-
ko że „z metrem po (Skawinie) lata”. Sądzę, że sam to wymyślił, bo 
uwielbiał gierki słowne i całe życie je uprawiał. Często cytował też 
fraszkę na geodetę: „Przemierzył lądy, morza nie wiadomo komu, 
a nie wiedział, że nie ma przyjaciół w domu”. Fraszka była przyty-
kiem do częstej nieobecności w domu rodzinnym z powodu zajęć 
terenowych, ale dotyczyła też coraz bardziej rozkwitającej pasji kró-
lewską grą w szachy. 

Kiedy pracował jako geodeta, zetknął się z panami Stanisławem 
Cinalem oraz janem Kościelniakiem i razem zajmowali się doku-
mentacją różnych wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i histo-
rycznych w Skawinie. Ich wspólnym dziełem była między innymi 
pierwsza kronika filmowa o Skawinie, nakręcona i zmontowana po 
amatorsku w 1964 r. Był to rok obchodów jubileuszu 600-lecia 
nadania praw miejskich Skawinie przez króla Kazimierza Wielkie-
go. W kronice filmowej utrwalono akt odsłonięcia tablicy pamiąt-
kowej na magistracie przez premiera józefa Cyrankiewicza, zapro-
szonego na te uroczystości. Kronika filmowa cieszyła się wielkim 
uznaniem i była puszczana przed każdym filmem w kinie „hutnik” 
przy skawińskiej hucie Aluminium.

Kiedy przyszła „odwilż popaździernikowa” pan Zygmunt Ryll 
przypomniał sobie o harcerstwie. W 1957 r. twórcy powojennego 
harcerstwa skawińskiego: Zygmunt Ryll wraz z kolegą Tadeuszem 
Parą zachęceni przez Mariana Łozińskiego, weterana 2 Korpusu 
Polskiego spod Monte Cassino, założyli 8 Drużynę harcerską 
Związku harcerstwa Polskiego „Czerwone Maki” im. Bohaterów 
Monte Cassino.

W 1958 r. zorganizowali obóz nad jeziorem Rożnowskim, ale 
w następnym roku upomniała się o nich władza PRL i zażądała spra-
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wozdania z działalności drużyny harcerskiej. Druh Zygmunt okazał 
się oporny na takie wezwanie — sprawozdania nie napisał, przed ob-
liczem partii się nie stawił i drużyny nie rozwiązał. W związku z tym 
druhowie mogli spotykać się nadal tylko prywatnie.

Odrodzenie drużyny harcerskiej „Czerwone Maki” nastąpiło 
w 1981 r. w ramach działalności Kręgu Instruktorskiego pod kie-
rownictwem harcmistrza Kazimierza Dynamusa. Dzięki współpra-
cy z seniorami harcerstwa i błogosławieństwu władz miasta druży-
nę przejął Krąg Instruktorski i rozwinął ją w Niezależny Związek 
harcerstwa „Czerwone Maki” im. Bohaterów Monte Cassino. Za-
chowano ten sam numer drużyny i taką samą pomarańczową chu-
stę z czerwonym makiem. harcerze z 1957 r. ufundowali dla mło-
dych sztandar, poświęcony 21  października 2007 r. przez metropo-
litę warszawskiego ks. arcybiskupa Kazimierza Nycza. 11 listopada 
2007 r. na uroczystości z okazji 50-lecia powstania drużyny „Czer-
wone Maki” do drzewca sztandaru okolicznościowy gwóźdź przy-
bił Zygmunt Ryll w towarzystwie Tadeusza Pary. 

Na zaproszenie druha Kazimierza Dynamusa, komendanta 
drużyny harcerskiej „Czerwone Maki”, w dniach 15–20 maja 
2009 r. pan Ryll wziął udział wycieczce do Włoch zorganizowanej 
z okazji 65. rocznicy bitwy o Monte Cassino, połączonej ze zwie-
dzaniem Rzymu. Bardzo obszerny list opisujący przebieg i wrażenia 
z podróży przesłał pan Zygmunt, jak zwykle, panu Stanisławowi 
Cinalowi na pamiątkę.

Zygmunt Ryll jeszcze jako młody harcerz postanowił być „Do-
brym Polakiem”, nie mógł więc być obojętnym na to, co działo się 
w ojczyźnie. Nic dziwnego, że zrządzeniem losu w 1970 r. w okre-
sie „wypadków grudniowych” znalazł się na Wybrzeżu. 27 grudnia 
w Gdańsku kupił w kiosku gazetę „Głos Wybrzeża”. Był to oficjal-
ny organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR, ale ludzie kupowali 
i mówili, że „coś tam było”. Gdy pan Ryll 3 stycznia 1971 r. wrócił 
do pracy z gazetą z Wybrzeża, koledzy oblegli go i na wyścigi prze-
pisywali i powielali teksty, chociaż niewiele było w nich prawdy. 
Gdy doszło to do uszu sekretarza POP, telefonicznie wezwał on Ryl-
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la słowami: „Ryll, chodźcie tu do mnie i to szybko!” Pan Zygmunt 
nie stracił zimnej krwi i szybko, zanim sekretarz odłożył słuchawkę, 
oznajmił: „Proszę Pana, ja panu nie podlegam ani organizacyjnie, 
ani służbowo. Proszę zawiadomić mojego szefa dyrektora technicz-
nego i z nim do mnie przyjść, jeśli pan musi”. Chyba ten stoicki 
spokój i tupet zaskoczyły sekretarza, bo przyszedł i z dyrektorem, 
i z towarzyszem kapitanem z Komendy. Po wysłuchaniu wrzaskli-
wej reprymendy o wrogach ludu, tajnych materiałach, sianiu wro-
giej narodowi i socjalizmowi propagandy Ryll dorwał się do głosu 
i dobitnie wyjaśnił, że przywiózł oficjalny organ partii i należy mu 
się nagroda za rozpowszechnianie ideologii, i żąda przeprosin. Ka-
pitan zamiast przeprosin huknął: „Akurat!” i wypisał wezwanie na 
komendę, z kąśliwą uwagą, że stamtąd trudno wyjść. Pan Zygmunt 
jako lojalny obywatel  przestraszył się i nigdy tam nie poszedł.

Zamieściłam to pochodzące tylko z internetowej biografii pana 
Rylla zdarzenie, bo jest świadectwem, że pewność siebie, celna ripo-
sta, a nawet zuchwalstwo bywało w tych czasach najlepszą obroną 
przed pojedynczymi, często niegrzeszącymi inteligencją funkcjona-
riuszami partyjnymi.

Na początku lat 70. pan Zygmunt, gdy już doszedł w rozgryw-
kach szachowych do II klasy mistrzowskiej, musiał „usiąść na lau-
rach” jako szachista zawodowy, ponieważ lekarze zabronili mu grać. 
jakby nie było, jest to zajęcie bardzo siedzące, a ruchliwe są tylko fi-
gury i palce szachisty. Pan Zygmunt przyjął werdykt lekarza z po-
korą, a z szachami się nie rozstał tylko przekwalifikował na sędzie-
go szachowego. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego w Krakowie 
w grudniu 1973 r. rozpoczął swą misję z II klasą sędziowską. Piszę 
„misję”, bo tak poważnie traktował tę funkcję i tak wielką wagę 
przykładał do morale sędziów. Sędziowanie stało się jego kolejną 
pasją, którą łączył z popularyzowaniem gry w szachy we wszystkich 
środowiskach i wszelkimi sposobami. Bardzo szybko zyskał też 
uznanie w środowisku sędziowskim i cały czas podwyższał swoje 
kwalifikacje. Po egzaminie w Poznaniu w sierpniu 1980 r. uzyskał 
I klasę sędziowską, a wkrótce w 1983 r., również w Poznaniu, zdo-
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był klasę państwową. W dniu 2 grudnia 1990 r. Kongres FIDE, 
tj. Kongres Międzynarodowej Federacji Szachowej, obradujący 
w Nowym Sadzie nadał panu Zygmuntowi Ryllowi najwyższy tytuł 
sędziego międzynarodowego — International Arbiter (w skrócie 
AI). Pana Zygmunta cieszył ten tytuł, ale nie zawrócił mu w głowie, 
i lubił żartować, że skrót AI kojarzy mu się z „iia! iia! iia!”, czyli od-
głosem wydawanym przez zdenerwowanego osła. 

Panu Ryllowi nie wystarczyło sędziowanie, chciał swoim do-
świadczeniem i wiedzą dzielić się z innymi i już w 1977 r. ukończył 
w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym kurs instruktorów sza-
chowych. Mógł teraz swoją misję propagowania szachów wcielać 
w życie i uczyć młodych tej od starożytności uprawianej rozrywki 
rozwijającej logiczne myślenie, umiejętność planowania, pamięć, 
zdolność przewidywania konsekwencji swoich decyzji, a także cierp-
liwość i umiejętność uczenia się na własnych błędach. Kiedyś 
począt kującym szachistom przytoczył taką sentencję: „Dobry sza-
chista nie musi wcale urodzić się w Myślenicach, Myśliborzu czy 
Myślinowie i nie musi nazywać się Myśliwski, Myśliwiec czy Myśli-
wiecki. Musi myśleć, a nie tylko myśleć, że myśli”.

Zygmunt Ryll w jednym z felietonów przypomniał, że już wie-
lokrotnie środowisko szachistów podejmowało próby wprowadze-
nia szachów do szkół, ale bez powodzenia. A jakże by to dobrze by-
ło gdyby od naszych parlamentarzystów i rządzących wymagano 
ukończenia kursów szachowych. I tu warto przytoczyć jedną ze zło-
tych myśli kolekcjonowanych przez pana Zygmunta, a pochodzącą 
od duńskiego fizyka, laureata nagrody Nobla Aare Nielsa Bohra: 
„Wiedza to władza, ale niestety niewiedza nie oznacza jeszcze bra-
ku władzy”. 

Pan Zygmunt w środowisku szachowym był znany i lubiany, 
odznaczał się wielką kulturą, elegancją oraz nienagannymi manie-
rami i zawsze można go było rozpoznać po ciemnych okularach. 
Znany był z wielkiego poczucia humoru i zamiłowania do anegdot 
i dowcipów, którymi sypał jak z rękawa. W jednym z wywiadów 
prasowych został nawet nazwany „facecjonistą pośród figur szacho-
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wych”. Pan Ryll dużo czytał, notował złote myśli pisarzy, naukow-
ców, mężów stanu i polityków. Zbierał ciekawostki, anegdoty, frasz-
ki i wierszyki o tematyce szachowej. Kolekcjonował też i opowiadał 
przy każdej okazji kawały z czasów PRL-u, traktując to jako swego 
rodzaju harcowanie z władzą ludową. Dla tych, co lubią kawały 
z brodą, przytoczę takie oto: „Na granicy polski wopista i radziecki 
pogranicznik znaleźli jednocześnie samorodek złota. „Podzielmy go 
sprawiedliwie — powiedział Rusek. Nie — Polak zaprotestował — 
nie sprawiedliwie, ale po połowie” albo „Dlaczego w Szwajcarii nie 
da się wprowadzić komunizmu? — Bo w tak małym kraju nie zmie-
ści się tyle nieszczęścia”. 

Pana Zygmunta szanowano i ceniono przede wszystkim jako 
sędziego niezwykle sumiennego, mądrego i pracowitego, a jedno-
cześnie bardzo życzliwego i wyrozumiałego wobec zawodników, sę-
dziów i organizatorów turniejów szachowych. Otwierając zawody, 
pan Zygmunt zawsze życzył uczestnikom pięknych partii i wygra-
nych turniejów. Kochał zawodników i zachęcał, aby cieszyli się ze 
swojej wygranej, ale też doceniali i chwalili swoich przeciwników, 
bo bez przeciwnika nie byłoby zwycięstw. Od sędziów oczekiwał, 
aby wydawali sprawiedliwe i mądre werdykty, aby czuwali nad pra-
widłowym przebiegiem zawodów, by nie szukali dziury w całym, 
nie przeszkadzali wymądrzaniem się — po prostu, aby dali szachi-
stom sobie pograć. Kiedyś nawet powiedział: „Apeluję do moich 
kolegów sędziów, a właściwie nie apeluję, ale proszę, nie wstydźcie 
się w razie popełnienia błędu przeprosić zawodników. Niejedno-
krotnie jest to jedyne honorowe wyjście z sytuacji”. Był wyrozumia-
ły, ale nie tolerował oszukiwania, lekceważenia regulaminów tur-
niejowych i Kodeksu Szachowego oraz naużywania alkoholu na za-
wodach. Zanotował nawet taki przypadek, że zwycięzca turnieju 
spadł z najwyższego podium — na szczęście zanim wręczono mu 
kryształowy puchar. Kawały o „trzeźwych inaczej” tolerował i tu 
przykład: „Nad ranem przychodzi pijany mąż. Zdenerwowana żo-
na pyta — Gdzieżeś ty był? — Na szachach. — Byłeś na szachach, 
a śmierdzisz wódą! — A czym mam śmierdzieć — szachami?” 
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Pan Ryll nie tylko był dobrym sędzią szachowym, ale również 
od 1992 r. jako członek Kolegium Sędziów szkolił sędziów przez 
wiele lat oraz przewodniczył Ogólnopolskim Konferencjom Sza-
chowym. Prowadził wiele kursów, szkoleń, i zawsze był chętnie słu-
chany. Dbał o poprawność i piękno języka. Miał dar opowiadania 
i nawet najbardziej suche paragrafy Kodeksu Sędziowskiego potra-
fił ubarwiać dykteryjkami, zabawnymi zdarzeniami. Kiedyś opo-
wiedział następującą historię. Na dorocznej Konferencji Sędziów 
Szachowych było gorąco, przewodniczący zdjął marynarkę i został 
w eleganckiej koszuli z pięknym krawatem. Uczestnikom obrad, 
wielkim estetom, to się nie spodobało i wyrazili dezaprobatę. Na co 
przewodniczący odpowiedział: „jako przewodniczący pozwalam 
zdjąć marynarki”. Potem dodał, że wzoruje się tu na anegdocie 
o precedensie, jaki miał miejsce w parlamencie angielskim. A było 
to tak: pewien premier, pewnego państwa, przemawiając w Izbie 
Gmin w obecności królowej Elżbiety II, zdjął marynarkę, bo było 
mu gorąco, i usłyszał głos królowej: „Panie premierze, pan może so-
bie zdejmować marynarkę jak Pan będzie przemawiał u siebie, 
w waszym parlamencie”. No i tenże premier uznał, że w swoim kra-
ju i swoim parlamencie ma zgodę od samej królowej angielskiej na 
takie zachowanie. A w końcu przewodniczący Konferencji Sędziów 
to funkcja podobna do przewodniczącego Rady Państwa, czyli 
„wolnoć Tomku w swoim domku”. 

Pan Zygmunt nigdy nie wywyższał się, był otwarty i towarzy-
ski wobec wszystkich. Zdarzały się w związku z tym zabawne 
sytuacje, gdy kursanci nieznający osobiście Rylla przed wykłada-
mi lub egzaminami powtarzali w jego obecności jakieś plotki 
i opinie o szkoleniowcach lub nawet wciągali go w jakieś spiski, 
a potem baranieli lub truchleli, widząc go za katedrą. Pan 
Zygmunt puentował to zawsze żartem, dowcipem, czym rozłado-
wywał niezręczną sytuację i zdobywał sympatię i zaufanie. Miała 
miejsce i odwrotna sytuacja, kiedy któryś wykładowca krytyko-
wał nieobecnego na sali pana Rylla, a uczestnicy znający go bez 
słowa solidarnie wyszli z sali. 



— [74] —

jego oceny, werdykty i decyzje sędziowskie były szanowane 
i przyjmowane z uznaniem. Wystarczy wspomnieć opinię znanego 
sędziego szachowego Ryszarda Gąsiorowskiego: „Nie jest rzeczą 
ważną, jaką decyzję podejmie sędzia, za to jest rzeczą znakomitą, że 
ją podejmie sędzia Zygmunt Ryll”.

 Po zakończeniu pracy zawodowej pan Zygmunt bardzo dużo 
jeździł po Polsce na turnieje, mistrzostwa, festiwale szachowe, kon-
ferencje, szkolenia. W latach 80. i 90. Zygmunt Ryll był najbardziej 
aktywnym sędzią szachowym klasy państwowej — nazywano go 
„ministrem oświaty” szachowej i Mistrzem Polski w sędziowaniu. 
Pan Zygmunt miał w domu mapę Polski i na niej czerwonymi 
kropkami zaznaczał miejscowości, w których sędziował; mapa ta 
wyglądała jak przypadek ciężkiej ospy. Przemierzył Polskę wzdłuż 
i wszerz. Na jego mapie były miejscowości małe i duże. 

Pan Ryll zostawił wykaz tylko 15 najważniejszych turniejów, 
gdzie był sędzią głównym. Oto kilka z nich: Międzynarodowy Fe-
stiwal Szachowy „Cracowia” (10 razy), Festiwal im. józefa Domini-
ka w Dobczycach (20 razy), Mistrzostwa Świata Niewidomych 
w Szczyrku, Okręgowe Turnieje Szachowe w Rudniku (wiele razy), 
Arcymistrzowski Turniej Kobiet w Krynicy, Mistrzostwa Świata Se-
niorów w Rowach, Turniej — jantar Bałtyku w Rowach, Między-
narodowe Mistrzostwa Kolejarzy w Muszynie, Ogólnopolskie Spar-
takiady Młodzieży (wiele razy), Światowy Turniej Szachistów Woj-
skowych.

Zygmunta Rylla interesowały nie tylko turnieje wielkiej rangi, 
ale także te regionalne, małe imprezy szachowe, takie jak turniej po-
dwórkowy, turniej o puchar sołtysa, rozgrywki międzyszkolne. Po-
dróżując po Polsce, pan Zygmunt odwiedził kiedyś Lesko w Biesz-
czadach, gdzie mieszkała Maria i Stanisław Lelkowie z liczną rodzi-
ną. Wszyscy, od seniorów do wnucząt, grali w szachy w systemie 
szwajcarskim i innych, w każde święta i uroczystości rodzinne. jed-
na dziewczynka z tej rodziny, Madzia, grała w II lidze juniorów, 
a potem jako Magdalena Guźkowska została mistrzynią Polski i mi-
strzynią międzynarodową w 1994 r. 
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Pan Zygmunt sędziował też w Skawinie, ale dość rzadko. Cza-
sem odwiedzał kolegów szachistów, ale z Centrum Kultury i Spor-
tu oraz działającą tam sekcją szachową nie był związany. Warto jed-
nak przytoczyć opisaną przez niego historyjkę, która wydarzyła się, 
jak zanotował, „[...] w miasteczku, które król Kazimierz Wielki za-
łożył w 1364 r., leżącym nieopodal wielkiego miasta”. Łatwo zgad-
nąć, że była to Skawina. Działacz szachowy tego miasta umówił się 
ze „znanym” sędzią, że poprowadzi turniej szachowy w niedzielę. 
Ale zawody z jakiegoś powodu przeniesiono na sobotę. Sędziego nie 
zawiadomiono, bo „On tutejszy to się dowie”. Sędzia się nie dowie-
dział i w sobotę był na zakupach. Tymczasem 80 zawodników i or-
ganizator denerwowali się, bo akurat w tym turnieju w systemie 
szwajcarskim zawodników kojarzono parami ręcznie i mógł to zro-
bić tylko „ten” sędzia. Wezwano na pomoc milicję z dwoma radio-
wozami, które jeździły z wyjącą syreną po mieście i przez głośniki 
wzywały „tego i tego Obywatela”. W końcu go namierzono, wy-
ciąg nięto z kolejki, załadowano bez wyjaśnień do wozu zwanego 
pogardliwie suką i dostarczono na turniej. Obywatel zły i bez zaku-
pów nie zgodził się sędziować bez garnituru. Bez względu na rangę 
zawodów był zawsze elegancki. Zażądał, aby cywilnym samocho-
dem zawieziono go do domu i z powrotem na turniej. W miastecz-
ku było dużo „radochy”, a popularność sędziego wzrosła. W Skawi-
nie było sędziów dwóch: Zygmunt Ryll i jego antagonista. Który 
był tym „znanym” — nie wiem. 

Pan Zygmunt najbardziej lubił Festiwale Szachowe im. józefa 
Dominika w Dobczycach. Był w nich wprost zakochany i nie wy-
obrażał sobie wakacji bez turnieju w tym miasteczku, położonym 
w malowniczej dolinie rzeki Raby, na pograniczu Pogórza Wielic-
kiego i Beskidów. Festiwal otrzymał imię józefa Dominika, szachi-
sty urodzonego w Dobczycach w 1894 r., który według znawców 
królewskiej gry był wielką nadzieją polskich szachów — „odznaczał 
się zdumiewającą kombinacyjną grą, pełną wyrafinowanych puła-
pek”. józef Dominik po maturze, którą zdał w Krakowie, przeniósł 
się do Lwowa. Tam jego starszy brat Walenty, późniejszy profesor 
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Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, nauczył go gry w sza-
chy i wprowadził w środowisko sławnych szachistów lwowskich. jó-
zef Dominik grał na początku korespondencyjnie, a w 1913 r. za-
debiutował w turnieju w Krakowie i zajął III miejsce. W 1914 r. 
grał w szachy w turnieju w Mannheim i zdobył w finałach II loka-
tę. W tym też roku powołano go do armii austriackiej, ale nawet 
w czasie służby wojskowej brał udział w turniejach w Wiedniu 
i w Krakowie. Po wojnie wrócił na studia na Uniwersytecie jagiel-
lońskim i do szachów. W 1919 r. we wszechpolskim turnieju Towa-
rzystwa Zwolenników Gry Szachowej otrzymał nagrodę za najpięk-
niejszą grę od Naczelnika józefa Piłsudskiego. W czerwcu w 1920 r. 
wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego. Zmarł już we wrześniu, 
jako żołnierz, z powodu ran odniesionych w bitwie pod Lwowem. 

jeszcze przed I Festiwalem Szachowym w 1967 r. w Dobczy-
cach powołano Ludowy Zespół Sportowy „Elektron”, a jego prze-
wodniczącym został uczeń V klasy technikum Marcin Pawlak, po-
tem wieloletni burmistrz i działacz szachowy. Powstała też sekcja 
szachowa prowadzona przez Stanisława Świerczyńskiego, sędziego 
szachowego klasy I, licząca 30 członków. Wychowankowie sędziego 
Świerczyńskiego zdobywali laury w mistrzostwach Dobczyc, a w la-
tach 80. i 90. stawali już w szranki z szachistami z Okręgowego 
Związku Szachowego w Krakowie w klasie B, potem w klasie A. 
W końcu awansowali do Ligi Okręgowej. Kiedy świętowano 25- 
-lecie klubu „Elektron”, grupa nauczycieli i wychowawców wraz ze 
Stanisławem Świerczyńskim, Ludwikiem Dziewońskim i józefem 
Żakiem, wspierającymi klub szachowy, podjęła się zorganizowania 
festiwalu szachowego na wzór Festiwalu o Puchar Ziemi Myślenic-
kiej. jak obiecali tak zrobili i rok później, w dniach 26–31 lipca 
1993 r. odbył się w Dobczycach I Ogólnopolski Festiwal Szachowy, 
w którym udział wzięło 65 szachistów i 12 klubów z całej Polski. 
Turniej prowadził sędzia główny Zygmunt Ryll, sędzia klasy między-
narodowej, i sędzia klasy I Stanisław Świerczyński. Sukces turnieju 
sprawił, że w 1994 r. zorganizowano II Międzynarodowy Festiwal 
Szachowy już pod imieniem józefa Dominika. Do Dobczyc zjecha-
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ło 90 szachistów z 30 klubów z Polski i jeden zawodnik ze Lwowa, 
Orest Grica, zwycięzca tego turnieju. 

I tak przez kolejne lata zmieniali się uczestnicy, przyjeżdżało co-
raz więcej graczy z zagranicy, rozwijały się towarzyszące imprezy, 
rósł krąg sympatyków i honorowych gości, a pan Zygmunt rok po 
roku pracował jako sędzia główny, zawsze tak samo dokładny 
i przewidujący. Na odprawach technicznych kontrolował zegary, 
miejsce i warunki, w jakich ma przebiegać turniej, sprawdzał regu-
laminy i sprzęt szachowy, aby nie zdarzyło się tak, jak na jednym 
turnieju, gdy dowcipniś włamał się do sali i zabrał z szachownic 
wszystkich hetmanów. Zawodnicy musieli grać zbieranymi na gwałt 
figurami różnej maści. W trakcie rozgrywek najważniejszym zada-
niem sędziego było dyskretne czuwanie nad prawidłowym przebie-
giem gry, wyjaśnianie wątpliwości i łagodzenie konfliktów. A za-
wsze jakieś się zdarzały, i poważne, i całkiem niepoważne, jak na 
przykład: zawodniczka interweniuje u sędziego, że przeciwniczka 
bardzo głośno chrupie ciastko i to jej przeszkadza w myśleniu: 
— Co mam robić, panie sędzio? Spokojna odpowiedź sędziego po-
mogła — Proszę powiedzieć przeciwniczce „smacznego”!

Festiwale w Dobczycach były dobrze przygotowane nawet 
w czasach niedoborów peerelowskich. Mieszkańcy oraz instytucje 
i władze starały się zapewnić uczestnikom jak najlepsze warunki 
mieszkaniowe i dobrą kuchnię, a także dodatkowe atrakcje i roz-
rywki. Niektóre festiwale trwały nawet kilkanaście dni i w prze-
rwach między rozgrywkami szachowymi urządzano wycieczki tury-
styczne po okolicy, a nawet dalej, na przykład spływ Dunajcem lub 
zwiedzanie Krakowa i Wieliczki. Były też ogniska i mecze tenisowe, 
no i bardzo lubiane „żywe szachy” rozgrywane w strojach historycz-
nych, na rynku lub na zamku dobczyckim. Raz nawet rozgrywają-
cych partię „żywych szachów” starostów — słowackiego i myślenic-
kiego — przywiózł bryczką ciągnioną przez parę koni dorożkarz 
w stroju krakowskim. Nic więc dziwnego, że w Festiwalu Szacho-
wym w Dobczycach brało udział wiele znakomitości. Największą 
była Anna jurczyńska, mistrzyni Polski i mistrzyni międzynarodo-
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wa oraz dwukrotna mistrzyni olimpijska (w rozgrywkach drużyno-
wych). Mówiono o niej, że to jastrząb i gołąb. Podczas gry — spię-
ta, podejrzliwa jak jastrząb, prywatnie — gołębica, delikatna, dobra 
kobieta, która w rodzinnej Wieliczce pomagała biednym. Był i świa-
towej sławy uczony Andrzej Szyszko-Bohusz, propagator i mistrz 
szachowy, który nigdy nie zazdrościł zwycięstwa żadnemu przeciw-
nikowi. Była także olimpijka w rzucie oszczepem Lucyna Krawce-
wicz oraz szachista i saksofonista z Nowego jorku Paul Szuper, któ-
rzy brali udział w grze symultanicznej z mistrzem szachowym wy-
sokiej klasy. 

Pan Zygmunt Ryll nie byłby sobą, gdyby z dobczyckich zauł-
ków „nie wyszperał” jakiegoś kawału. Otóż, spacerując po mia-
steczku, usłyszał rozmowę dwóch panów: „— Dokąd Franciszku 
idziesz? — Udaję się do Tadzika na partyjkę szachów. Będziemy 
grać do rana. — Nie idź do niego, żona mu umarła i ma żałobę. — 
Złożę mu kondolencję, a jak ma żałobę, to będzie grał czarnymi”.

I tak od szachów do szachów upływało mu życie. Bywały lata, że 
do domu zaglądał, aby zmienić walizkę, i dalej w drogę. Nie wiem, co 
na to pani Ryllowa. Pan Zygmunt, żartowniś, pewnie opowiedziałby 
kolejny dowcip o szachach: „Przychodzi baba do lekarza i skarży się, 
że mąż zmienił się w konika szachowego. — je owies, siano, pije wodę 
z wiadra, rży, wierzga. jedynie cieszy ją to, że był łysy, a urosła mu 
grzywa. Lekarz doradził kosztowną kurację przywracającą człowie-
czeństwo. Na szczęście żonę koszty nie muszą trapić, bo niedawno mąż 
wygrał Wielką Pardubicką”. (Była to największa i najtrudniejsza na 
kontynencie gonitwa w Pardubicach, niedaleko Pragi, nieorganizowa-
na od lat ze względu na wysokie straty koni). 

W czasie którejś kolejnej edycji festiwalu szachowego organiza-
torzy postanowili utrwalić tradycję turniejową i opisać wszystko to, 
co się przez te lata wydarzyło. Tym sposobem w 2012 r. z okazji ju-
bileuszu 20-lecia rozgrywek została wydana książeczka Szachy w kró-
lewskich Dobczycach — wspólne dzieło Ludwika Dziewońskiego, 
Zygmunta Rylla i jerzego Cholewy. Nie było to jedyne pisarskie 
osiągnięcie pana Zygmunta. 
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Pan Zygmunt Ryll pisał fachowe artykuły do magazynu „Sza-
chista”, do  „Panoramy Szachowej” i do  „Gazety Wyborczej”, ale 
kolejną pasją, której się oddał, był cykl felietonów pod wspólnym 
tytułem „W sędziowskim kotle” redagowanych jako dodatek do 
magazynu „Szachista”. Pierwszy felieton podpisany Arbiter FIDE 
Zygmunt Ryll ukazał się w czerwcu 2003 r. i miał charakter inau-
guracyjnego, więc był zredagowany w podniosłym tonie i dotyczył 
roli sędziego i oczekiwanych od niego cech charakteru. Autor przy-
toczył fragment Kodeksu Szachowego, kładąc nacisk na „pięknie 
brzmiące ostatnie zdanie”, a mianowicie: „zakłada się, że sędziowie 
mają niezbędne kompetencje, a ich rozstrzygnięcia są logiczne i głę-
boko przemyślane”. Potem podał własną definicję sędziego: „sędzia 
musi mieć osobowość, musi mieć autorytet i jak lekarz winien 
przede wszystkim nie szkodzić i nie przeszkadzać”, i tylko taki sę-
dzia cieszy się zaufaniem. Na końcu zamieścił anegdotkę o żółwiu, 
który przebywał obok szachownicy zawodnika. Na pytanie sędzie-
go, czy on też umie grać, zawodnik odrzekł: „żółw jest dobry w de-
biucie, gorszy w grze środkowej, ale w końcówkach jest fatalny. 
Często przegrywa przez czas”. Tak więc autor zadeklarował, że w je-
go „kociołku” będzie trochę poważnie, trochę przekornie, ale też 
ciekawie i śmiesznie. I tak było aż do 61 numeru „W sędziowskim 
kotle” z lutego 2012 r.

Zygmunt Ryll uważał siebie za felietonistę i bardzo mu ten styl 
pisania odpowiadał. Przytoczył nawet definicję ze słownika, że fe-
lieton jest to „artykuł prasowy o charakterze społeczno-politycz-
nym, krytycznym, literackim napisany żywo i dowcipnie”. W felie-
tonach podobało mu się i to, że nie mają sztywno ustalonej formy 
i układu, i to, że jest miejsce na różnorodność i fantazję. Tego się 
trzymał. Pan Zygmunt lubił wyszukiwać w literaturze i encyklope-
diach utwory związane z szachami, sławne osoby pasjonujące się 
szachami, a także anegdoty i fraszki o szachach. Bardzo cenił jana 
Kochanowskiego, który grał namiętnie w szachy i nawet będąc we 
Włoszech spotkał się z humanistą Marco Girolomo Vidą, autorem 
poematu Zabawa w szachy. Kochanowski też napisał utwór Szachy. 
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Poemat ten w 2011 r. został przedstawiony w pięknej scenerii przez 
aktorów krakowskich na uświetnienie Indywidualnych Mistrzostw 
Świata Szkół w Krakowie. 

Zygmunt Ryll pisał w felietonach, że w różnych środowiskach: 
wśród uczonych, sportowców, polityków, artystów, kolejarzy, księ-
ży, nauczycieli, górali, wśród dzieci i seniorów płci obojga jest wie-
lu miłośników lub protektorów szachów. Przypomniał, że wśród 
ofiar katastrofy smoleńskiej był prezes Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego Piotr Nurkowski, który walczył o wprowadzenie szachów 
do programu igrzysk olimpijskich. Inny szachista i sędzia klasy pań-
stwowej jan Maria Frankiewicz był wybitnym inżynierem budow-
lanym i absolwentem Szkoły Muzycznej w Kielcach. Pięknie grał na 
akordeonie i fortepianie, a jednocześnie był szachistą i sędzią sza-
chowym klasy państwowej. Pełnił funkcję przewodniczącego Kole-
gium Sędziów PZSzach i posiadał tytuły honorowego Członka 
PZSzach i Zasłużonego Sędziego Szachowego. Miał przy tym ab-
surdalne poczucie humoru, o czy świadczy poniższe zdarzenie. Po 
zakończeniu pewnego turnieju był uroczysty bankiet z baranem 
pieczonym na rożnie. W trakcie ucztowania podochocony biesiad-
nik zapytał obecnego tam jana Frankiewicza: „— Panie sędzio 
główny, czy jedząc barana nie popełnia pan kanibalizmu? — Na co 
pan jan odpowiedział — Proszę pana, a czy pan przypadkiem nie 
zapomniał, że na śniadanie konsumował pan salami”. Kolejnym 
wspaniałym propagatorem szachów i założycielem silnej drużyny 
szachowej był doktor medycyny Mieczysław Burdaś. Najważniejsze 
priorytety doktora to rodzina, pacjenci i szachy. Był też znanym po-
etą, satyrykiem i kpiarzem. I tu fraszka na działacza szachowego:

Sam sobie winny, 
Że wszystko robi dla innych, 
jednym słowem «szachnięty» 
 To tak jakby był święty.

W każdym numerze redaktor Ryll rozważał jakiś temat: przebieg 
turnieju, obowiązki sędziów i zawodników, nowoczesne zegary sza-



chowe, zmiany w regulaminach, błędy popełniane przez zawodników 
i organizatorów itp. Stałą pozycją felietonu był kontakt z czytelnika-
mi. A miał ich wielu, i wśród szachistów, i spoza branży szachowej. 
jedni chwalili, jak na przykład czytelnik ze Skawiny, który cenił sobie 
felietony, bo w prostych słowach dawały dostęp do wiedzy szachowej 
okraszonej ciekawostkami o sędziach i zawodnikach. Inna czytelnicz-
ka narzekała na brak konkretów, więc autor felietonu zaproponował 
lekturę Kodeksu Szachowego lub Dziennika Ustaw. Świetny znawca 
szachów Andrzej Filipowicz nie lubił pisać, ale barwnie opowiadał, 
radził: „skoro Ryll tego słucha, to niech to w swoim sędziowskim kotle 
opisuje, bo robi to dobrze i uczciwie”. Również sędzia zwany Sędzią 
Turystą miał do autora felietonów wielkie zaufanie, że nie przypisuje 
sobie cudzych zasług, przeżyć czy opinii, ale uczciwie podaje źródło 
informacji. Raz czytelnik przez telefon chwalił felietony i nagle zapy-
tał: „— A kto Ci to pisze? — Na co pan Zygmunt odpowiedział pyta-
niem — A kto Ci to czyta?” 

Pan Ryll wszystkie opinie przyjmował ze stoickim spokojem 
lub z humorem. Miał bowiem do siebie i swojego pisania wiele dy-
stansu, ale czuło się, że robił to wszystko z chęcią podzielenia się 
swoją miłością do szachów. W jednym z numerów zadedykował so-
bie fraszkę Mariana Załuckiego: 

Widzicie, wreszcie. Efekty są... Niesłychane! 
Mimo to zbytnio się nie cieszcie. ja wcale pisać nie przestanę.

jednak musiał przestać, bo życie okazało się za krótkie. Bóg po-
wołał Go do siebie 22 października 2020 r. na „wieczne szachowi-
sko”.

Pan Zygmunt Ryll kochał to, co robił, miał ciekawe, pełne wra-
żeń życie i warto o nim pamiętać.
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Witold DZIELSKI

JURCZYCE — DOM „BŁĘKITNEGO GENERAŁA”

W okolicach Krakowa jest wiele miejscowości, które poza piękną 
przyrody i architekturą, lokalnymi mitami i legendami pozostają 
ostoją pamięci o historii Polski i jej bohaterach. Część z tych miejsc 
jest popularna, dobrze znana i odwiedzana, inne pozostają nieco na 
uboczu głównych szlaków turystycznych. jurczyce w tym zestawie-
niu plasują się niemal idealnie w środku. Wieś z jednej strony cie-
szy się bowiem sporym i regularnym zainteresowaniem grup zwie-
dzających, z drugiej, unikając „zadeptania”, nie traci wyjątkowego 
klimatu rustykalności.

Edward Ligocki, polski poeta, pisarz, dyplomata i żołnierz, autor 
książek o Generale józefie hallerze, pięknie pisał o jurczycach nastę-
pującymi słowy: 

Nieskończona jest piękność tych miękkich, spokojnych wzgórz, słodycz pej-
zażu, przeźroczystość powietrza. jest jakaś nuta włoska w tej ziemi, dziw-
nie licująca z renesansem zygmuntowskiego Krakowa i jego włoską tradycją. 
jest jakaś bezgraniczna rozrzutność, bogactwo kwiatów i barw, bujność lasów 
i łąk. Słońce krakowskiej ziemi musi tętnić w żyłach tych, którzy w jego bla-
skach wyrośli.

jako obywatel jurczyc, pracujący na co dzień w wielkomiejskiej 
Warszawie, podzielam w pełni liryczny charakter powyższego opi-
su. Wycieczka z centrum wsi, od pomnika Generała hallera, przez 
rzeczkę Mogiłkę i, robiące wrażenie bobrowiska, po szczyt tzw. Gó-
ry Wolskiej (gdzie najlepiej urządzić piknik), daje możliwość złapa-
nia dystansu wobec przyziemności i rutyny dnia codziennego. Przy 
dogodnej pogodzie warto przycupnąć tu do wieczora, doceniając 
widok na miasto królów polskich na północnym wchodzie oraz Ba-
bią Górę i Lanckoronę na południowym zachodzie. Warto oddać 
się naturalnej radości obserwowania i słuchania obecnych tu „bestii 
leśnych” — lisów, saren, dzików, jeleni czy bażantów.
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jurczyce to też legendy. W rozmowie z rdzennymi mieszkańca-
mi wsi warto o nie zapytać. Przy odrobienie szczęścia poznamy 
wówczas m.in. opowieści o kamieniach jurczyckich, o Mogiłce czy 
o jurczyckich szubienicach. W ich, podawanych „z ojca na syna”, 
treściach przewijają się wątki miłosne, zdrada, kara oraz historia re-
gionu. Niektóre pozwalają nam na realne obcowanie ze zjawiskami 
magicznymi. Mogę polecić tu wycieczkę do miejsca, gdzie schowa-
ni głęboko w lesie do dziś trwają kochankowie przemienieni w ka-
mień.

jurczyce to wreszcie część historii rodu hallerów oraz miejsce 
urodzenia józefa hallera von hallenburg, bohatera zasłużonego dla 
Polski, tzw. Błękitnego Generała. W jurczycach młody józio spędził 
pierwsze 8 lat swojego życia. Z jego pamiętników dowiadujemy się, 
że bardzo lubił zabawę nad stawem i w parku przy dworze. już 
w wieku lat siedmiu jeździł na kucu, którego otrzymał od stryja Ce-
zarego. Chętnie zwiedzał na nim okolicę. jeździł z rodziną na wy-
cieczki m.in. do Tyńca i Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczególnie 
upodobał sobie Kraków, w tym groby królewskie na Wawelu i Su-
kiennice. Wzrastał w atmosferze patriotyczno-religijnej. Matka 
opowiadała mu dużo o bogatej historii rodziny. Wielu z jej przed-
stawicieli związanych było ze służbą państwową i wojskową.  

Co bardziej ogarnięci uczniowie szkół podstawowych i śred-
nich, osoby, dla których historia zmagań Polaków o suwerenność 
i niezależność nie jest bez znaczenia, czy na przykład miłośnicy In-
ternetu buszujący po stronach Wikipedii znają choćby na poziomie 
ogólnym sylwetkę Błękitnego Generała — jednego z Ojców Pol-
skiej Wolności. Oto kilka tytułów, funkcji i stanowisk, które przy-
dzieliły mu życie i historia: generał broni Wojska Polskiego, Naczel-
ny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich, komendant Legionów, 
minister bez teki w drugim rządzie Władysława Sikorskiego, prze-
wodniczący Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony 
Państwa, dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bol-
szewickiej, Generalny Inspektor Armii Ochotniczej, prezes Rady 
Naczelnej Stronnictwa Pracy, komendant Polowych Drużyn Soko-
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lich, harcmistrz, przewodniczący ZhP, prezes Komitetu PCK, dzia-
łacz polityczny i społeczny, kawaler najwyższych polskich orderów, 
tzn. Orła Białego i Virtuti Militari.

Mniej przejęci faktografią, okolicznościami politycznymi i ana-
lizą tychże pamiętają Błękitnego Generała jako dowódcę powstałej 
w 1917 r. armii ochotniczej (zwanej późnej Armią Błękitną), a jed-
nocześnie jednej z najsilniejszych i najnowocześniejszych formacji 
wojskowych w historii Polski. jej istnienie dawało siłę i budowało 
ducha narodu w chwili próby, dążenia do odzyskania, a później 
utrzymania niepodległości kraju. 

Generała pamiętamy też z patriotycznego aktu zaślubin Polski 
z morzem (10 lutego 1920 r.). Wedle części podań wjechał on wów-
czas na koniu do Bałtyku i wrzucił w jego odmęty jeden z dwóch 
platynowych pierścieni otrzymanych od wdzięcznych za wyzwole-
nie Gdańszczan. Wydarzenie to, wpisujące się w liryczno-militarną 
stylistykę, uwiecznione przez wybitnych polskich malarzy i poetów, 
weszło do kanonu symboliki patriotycznej Polski. 

Ludzie Kościoła z kolei wysoko cenili i cenią głęboką religijność 
hallera, który w chwilach próby zawierzał swoje decyzje i działania 
Najwyższemu. Zdawał się kierować dewizą św. Ignacego Loyoli — 
„Módl się tak, jakby wszystko zależało tylko od Boga — a jednocześ-
nie działaj tak, jakby wszystko zależało od ciebie”. Dość wspomnieć 
tu o tzw. Cudzie nad Wisłą, czyli Bitwie Warszawskiej 1920 r. — 
decydującej bitwie wojny polsko-bolszewickiej, w której spektaku-
larne zwycięstwo Polaków nie tylko uchroniło Polskę przed ponow-
ną utratą suwerenności, ale również uratowało Europę Zachodnią 
przed nawałą bolszewików, dążących do wywołania międzynarodo-
wej rewolucji. Zadaniem Błękitnego Generała, jednego z główno-
dowodzących w Bitwie Warszawskiej, była obrona miasta przed na-
jeźdźcą. 

Wiedza o życiu tego najbardziej znanego przedstawiciela rodu 
hallerów przechowywana jest skrupulatnie przez wiele instytucji 
państwowych i organizacji obywatelskich. Również jurczyce dają 
świadectwo temu podejściu. Mamy tu zatem Izbę Pamięci prowadzo-
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ną przez Towarzystwo Pamięci Generała józefa hallera i hallerczy-
ków z jego prezesem panem Leszkiem Krupnikiem na czele. Mamy 
sołtysa jerzego Kłępę, żołnierza Wojska Polskiego w re zerwie, któ-
ry m.in. poprzez swoje relacje z 12 Brygadą Zmechanizowaną 
im. Generała józefa hallera (jednostka stacjonuje w Szcze cinie), 
czy wypracowane kontakty z miejscowością Sillé-le-Guillau me we 
Francji (miejsce formowania się Błękitnej Armii) nadaje często 
zmurszałej narracji historycznej nowe życie (np. organizuje tereno-
wy, a zarazem edukacyjny Bieg hallerów czy międzynarodowe wy-
miany młodzieży). W jurczycach i okolicznych miejscowościach 
mieszka wielu pasjonatów i osób oddanych pamięci Generała. Wie-
lu z nich, w pełnym umundurowaniu rekonstrukcyjnym, niosąc 
sztandar Błękitnej Armii, uczestniczy w ważniejszych ogólnopań-
stwowych i lokalnych wydarzeniach rocznicowych w całej Polsce.

Pamięć o Generale jest podtrzymywana dzisiaj przez najwyższe 
czynniki władzy. Warto tu wskazać m.in. na uchwałę Senatu RP 
z dnia 4 listopada 2016 r., w której ogłoszono rok 2017 rokiem Ge-
nerała hallera. W samych jurczycach najlepiej wspominamy nato-
miast wizytę Prezydenta RP Andrzeja Dudy 5 sierpnia 2018 r. To-
warzyszyło jej symboliczne odsłonięcie pomnika, poruszający apel 
pamięci i doniosłe wystąpienie, w którym Głowa Państwa Polskie-
go podkreśliła, że Generał był „postacią pomnikową w dziele odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Żołnierz z powołania, zawoła-
nia i przekonania, wykształcony, przygotowany, dogłębnie wykwa-
lifikowany. Oficer, generał, dowódca uwielbiany przez żołnierzy, 
kochany, którego szlak bojowy znaczył się wieloma sukcesami dla 
wolności Ojczyzny, dla odzyskania niepodległości, dla kształtowa-
nia i obrony granic Rzeczypospolitej”.

Doniosłości temu wydarzeniu dodała potężna burza, która roz-
pętała się nad okolicą tuż po oficjalnej części obchodów. W jej wy-
niku, za sprawą wiatru lub pioruna pękł jeden z trzech konarów, 
wedle mojej wiedzy, ostatniej rosnącej w jurczycach jabłoni halle-
rowskiej. Zbieg okoliczności? Raczej tak, choć trudno nie doszukać 
się tu pewnej dozy mistycyzmu. Wszak kilka dni przed wydarze-
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niem zmarła promotorka wizyty Głowy Państwa w jurczycach, 
światowej sławy historyk, zajmująca się zawodowo zagadnieniami 
z pogranicza filozofii i świata nadprzyrodzonego, a przy tym po-
tomkini Rodu hallerów.

Maria Dzielska, bo o niej tu mowa, była moją mamą. Osobiście 
chętnie fantazjuję, że burza była właśnie jej sprawką. Choć i bez te-
go oczywiste jest, że duch hallerów w jurczycach pozostaje żywy.

Od Redakcji

Poniżej zamieszczamy za Wikipedią życiorys mamy autora artykułu. 

M a r i a  C e l i n a  D z i e l s k a z domu Dąbrowska, primo voto józefowicz 
(ur. 18 września 1942 w Krakowie, zm. 30 lipca 2018 tamże) – polska historyk 
i filolog klasyczny, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uni-
wersytetu jagiellońskiego, tłumacz tekstów źródłowych, wyspecjalizowana w hi-
storii późnoantycznego Rzymu i wczesnego Bizancjum. Należała do najczęściej 
tłumaczonych na języki obce współczesnych historyków polskich. Pośmiertnie 
odznaczona Orderem Orła Białego. 

Życiorys

Urodziła się 18 września 1942 w Krakowie. Po maturze (1960) podjęła studia hi-
storyczne na Uniwersytecie jagiellońskim, które ukończyła w 1965. Studia filolo-
gii klasycznej odbywała na Uj i w latach 1965–1968 na Uniwersytecie Łódzkim. 
Tytuł magistra filologii klasycznej otrzymała 20 lutego 1968 na podstawie pracy 
zatytułowanej „Tyrania Nabisa na tle ruchów rewolucyjnych w Sparcie w III i II 
wieku”, napisanej pod kierunkiem doc. dra hab. Beniamina Nadela (druk w 1970 
na łamach „Zeszytów Naukowych Uj. Prace historyczne” 30, 1970, s. 37–47, 
pod nazwiskiem Maria józefowicz). Karierę akademicką rozpoczęła na Uniwersy-
tecie Łódzkim, będąc asystentką stażystką w Katedrze Filologii Klasycznej Uni-
wersytetu Łódzkiego, potem asystentką w Katedrze historii Powszechnej Staro-
żytnej i Średniowiecznej UŁ. Kolejne stopnie kariery akademickiej przeszła na 
macierzystej uczelni krakowskiej: doktorat (1972), habilitacja (1984), profesura 
nadzwyczajna (1992). Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskała 
22 października 1996. 
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Pracowała w Zakładzie historii Bizancjum Instytutu historii Uniwersytetu 
jagiellońskiego. 

Przetłumaczyła na język polski pisma Pseudo-Dionizego Areopagity. Należy 
do najczęściej tłumaczonych na języki obce współczesnych historyków polskich. 
jej książka hypatia z Aleksandrii, wydana w Krakowie w 1993, a w USA w 1995 
przez harvard University Press, została przetłumaczona na 8 języków i uznana za 
najlepszą akademicką książkę roku 1995 w kategorii „Filozofia” przez „Choice 
Maga zine” oraz najlepszą książkę historyczną roku 1995 przez American history 
Book Club. Ponadto po angielsku ukazała się książka Dzielskiej Apollonius of Ty-
ana in Legend and history. Książka ta została również przetłumaczona na język 
grecki. 

Popularyzowała wiedzę o antyku i kulturze klasycznej w telewizji (audycje 
„Ogród Sztuk”, „Grzechy po polsku” w TVP, „Rozmowy istotne” w TVP Kultu-
ra). Była zastępcą przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa (od 2009), członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN oraz 
zastępcą przewodniczącego Komisji Filologii Klasycznej PAU, wiceprzewodniczą-
cą Rady Naukowej Związku Podhalan, członkiem Rady Muzeum Narodowego 
w Krakowie, uczestnikiem seminariów naukowych pod patronatem prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego w Lucieniu. Była członkiem Akademickiego Klubu Oby-
watelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Od 2017 była prze-
wodniczącą Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury. 

Zmarła 30 lipca 2018 w Krakowie.

Odznaczenia

Pośmiertnie została odznaczona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Orderem 
Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług w popularyzowaniu dziedzictwa 
kulturowego i wiedzy historycznej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-ba-
dawczej oraz za działalność publiczną.

Rok później wyróżniono ją też Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi 
w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania 
praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Życie prywatne

Była spokrewniona z Cezarym Emilem hallerem oraz generałem józefem halle-
rem. jej drugim mężem był filozof Mirosław Dzielski (1941–1989), mieli jedne-
go syna – Witolda. jej teściem był Wiesław Dzielski. W latach 80. XX w. była za-
angażowana w działalność opozycyjną u boku męża, twórcy polskiego liberalizmu 
chrześcijańskiego. 
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Teresa SZCZyGIEŁ

NAGRODA STAROSTY KRAKOWSKIEGO

W 2020 r. przypadła 20. rocznica powstania Towarzystwa Pamięci 
Generała józefa hallera i hallerczyków. Działalność Towarzystwa 
dostrzegana jest zarówno w kraju, jak i za granicą.  

Miłym akcentem docenienia naszej pracy było przyznanie 
w 2020 r. przez starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę Nagrody 
Powiatu Krakowskiego i Starosty Krakowskiego 2020 Towarzystwu 
Pamięci Generała józefa hallera i hallerczyków za wybitne osiąg-
nięcia w działaniach na rzecz społeczności lokalnej w 2019 roku 
w dziedzinie kultura i sztuka. Uroczysta gala wręczenia nagród od-
była się 6 października 2020 r. w przepięknych ogrodach w Brzo-

Starosta krakowski Wojciech Pałka wręcza nagrodę Leszkowi Krupnikowi, preze-
sowi Towarzystwa Pamięci Generała józefa hallera i hal ler czyków (fot. Małgorzata 
Zięć)



Leszek Krupnik z nagrodą (fot. Małgorzata Zięć)

skwini. Towarzystwo otrzymało czek na 4 tys. zł (który pozwolił na 
zakup dodatkowych gablot do Izby Pamięci Rodu hallerów i hal-
lerczyków w jurczycach oraz kosiarki do utrzymania porządku wo-
kół obiektu), a także Anioła Powiatu Krakowskiego i okoliczno-
ściowy dyplom, które odebrali Prezes Towarzystwa Leszek Krupnik 
i Marek Maciejko. Nagroda jest wyrazem wielkiego uznania i doce-
nienia naszej wieloletniej pracy na rzecz propagowania tradycji, 
kultury i pielęgnowania pamięci narodowej.
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Agata LASEK

KONCERT „RAZEMKOWA”  
W MUZEUM REGIONALNYM  
W SKAWINIE

26 sierpnia br. w Muzeum Regionalnym w Skawinie odbył się kon-
cert zaprzyjaźnionego z Kołem Robótek Ręcznych „Razemkowo” 
księdza Zygmunta Słomskiego oraz pani Elżbiety Leśniewskiej 
z Nadola (koło Żarnowca). Znajomość „Razemkowa” z księdzem 
Zygmuntem do tej pory miała charakter „wirtualny” i zawiązała się 
na bazie akcji charytatywnych naszego koła (główną sprawczynią 
była Krystyna Galacińska). Ręcznie wykonane ozdoby świąteczne 
powędrowały z „Razemkowa” do parafii w Nadolu na kiermasz 
bożonarodzeniowy (2020) oraz wielkanocny (2021). Los sprawił, 
że mogliśmy się spotkać z księdzem Zygmuntem na żywo w Mu-
zeum Regionalnym. 

Uczestnicy koncertu w Muzeum Regionalnym w Skawinie (fot. Archiwum Koła 
Robótek Ręcznych „Razemkowo”)



Serdecznie dziękujemy księdzu Zygmuntowi i pani Elżbiecie za 
przybycie z drugiego końca Polski do Skawiny. jesteśmy ogromnie 
wdzięczni księdzu za piękne teksty piosenek o „Razemkowie” i o na-
szym mieście. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
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Włodzimierz GALACIŃSKI

45-LECIE KLUBU HONOROWEGO DAWCY KRWI  
W SKAWINIE 

Mam przyjemność i obowiązek serdecznie podziękować Wam za 
ponad czterdziestopięcioletnią działalność na rzecz honorowego 
krwiodawstwa. Z ogromną satysfakcją i dumą wypowiadam się na 
temat Waszej wspaniałej i pełnej oddania postawy. 

Pamiętam doskonale tych, którzy razem ze mną zaczynali 
z wielkim zapałem tę przygodę w latach 70., a dzisiaj są szacowny-
mi seniorami. Mam również na uwadze tych, którzy zaczęli przygo-
dę z krwiodawstwem w późniejszych latach, a są to ludzie młodzi, 
którzy ukończyli osiemnaście lat. O Waszej humanitarnej postawie 
i spełnieniu przez Was wspaniałego uczynku niech świadczy fakt, iż 
na przestrzeni lat przez nasz Klub przewinęło się kilka tysięcy daw-
ców krwi, którzy oddali ponad 16 000 litrów tego cennego „leku” 
dla potrzeb służby zdrowia. 

Pozwólcie, że w tym miejscu podzielę się z Wami moimi spo-
strzeżeniami. W ostatnim okresie ze względu na stan zdrowia zna-
lazłem się w szpitalu (z zaawansowaną anemią) i będąc wieloletnim 
dawcą krwi, stałem się jej biorcą. Obok mnie na sali leżało trzech 
chorych, którzy potrzebowali kilka jednostek krwi. Obserwując jak 
kropla po kropli toczy się krew do ich organizmu, utwierdziłem się 
w przekonaniu, że Wasze oddanie nie jest bezcelowe i że słowa 
„Krew ratuje zdrowie i życie drugiego człowieka” nie są słowami pu-
stymi. 

Działalność naszego Klubu została doceniona, a poszczególni 
jego członkowie wysoko wyróżnieni przez: Prezydenta RP (odzna-
ka honorowy Dawca Krwi — Zasłużony dla Zdrowia Narodu, 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, brązowe, srebrne i złote Krzyże Zasługi), 
Ministra Zdrowia (odznaka honorowy Dawca Krwi — Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu), Zarząd Główny PCK (wyróżnienie Kryszta-



łowe Serce, odznaki honorowe PCK I, II i III stopnia), Marszałka 
Sejmiku Województwa Małopolskiego (Złota Odznaka honorowa 
Województwa Małopolskiego — Krzyż Małopolski oraz Srebrna 
Odznaka honorowa Województwa Małopolskiego — Krzyż Mało-
polski).

Mam prawo sądzić, że nasza działalność nie została doceniona 
przez władze Skawiny, które pozbawiły nas pomieszczenia, gdzie 
mogliśmy prezentować nasze trofea, takie jak: puchary, statuetki, 
medale okolicznościowe, upominki, listy pochwalne, dyplomy, po-
dziękowania, a także przechowywać materiały promujące honoro-
we krwiodawstwo oraz dokumentację naszej działalności.

jeszcze raz dziękuję Wam za ten cenny dar i myślę, że nasze spo-
łeczeństwo odnosi się do Waszego poświęcenia z szacunkiem.




