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Wszystkie prezentowane w niniejszym opracowaniu prace zostały podzielone na grupy 
tematyczne uwzględniające ważniejsze projekty w twórczości Mariana Strzebońskiego. 
Szczególny nacisk położono na wyeksponowanie tych prac, które przedstawiają architek-
turę dawnej Skawiny, często już trudną do rozpoznania z racji przebudowy miasta i prze-
mian społeczno-politycznych po 1989 r. (zmiany nazw ulic i funkcji obiektów). Głównym 
przesłaniem tych prac jest przybliżenie młodemu mieszkańcowi dawnych widoków mia-
sta. 

Obrazy Skawiny zostały namalowane na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych 
przez śp. Stanisława Chmielka, wieloletniego Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Skawiny. Okolicznością zachęcającą do namalowania tych obrazów były obcho-
dy 650-lecia lokacji miasta w 2014 r. Po wystawie prac w Pałacyku „Sokół” obrazy zostały 
podarowane Muzeum Regionalnemu w Skawinie, utworzonemu ze zbiorów przekazanych 
przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny, i stanowią stałą ekspozycję. 

Prace z innych projektów artystycznych zostały przedstawione w niniejszej publikacji 
w formie mocno uszczuplonej, by móc zaprezentować całokształt twórczości Mariana 
Strzebońskiego. 
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I 
Budownictwo sakralne Skawiny  

z projektu „Skawina czterech pokoleń”



6

Najstarszy kościół murowany pw. Świętego Ducha i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza wy-
budowano w obrębie murów miejskich tuż po otrzymaniu praw miejskich przez Skawinę w 1364 r. Ta 
gotycka budowla została wzniesiona na planie krzyża z kamienia wapiennego z pobliskiego Tyńca jako 
kościół orientowany (ołtarz skierowany na wschód). Składał się on z kruchty pod wieżą, nawy głównej 
i prezbiterium. Do nawy głównej dobudowano kaplice: szewską i stolarską.

W minionych wiekach kościół ulegał wielokrotnie zniszczeniom w wyniku działań wojennych i poża-
rów. W 1728 i w 1815 r. pożary doszczętnie zniszczyły świątynię.

Prezentowany obraz to najstarszy wizerunek kościoła będący kopią obrazu Eliasza Radzikowskiego, 
który namalował go po odbudowie z ostatniego pożaru w 1826 r.
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Podczas odbudowy kościoła wy-
korzystano pozostałości murów 
sprzed pożaru. Odbudowany ko-
ściół zachował plan krzyża. 
Z dawnej budowli można dzisiaj 
podziwiać dwa gotyckie portale 
drzwiowe widoczne w prezbite-
rium.

Wieżę kościoła przykryto cheł-
mem cebulowatym charaktery-
stycznym dla epoki baroku. Wo-
kół świątyni wybudowano ogro-
dzenie z wejściem od strony za-
chodniej. 

28 maja 1826 r. biskup To-
masz Ziegler dokonał konsekra-
cji kościoła, nadając świątyni we-
zwanie Świętych Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza.
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Pod koniec XIX i na początku XX w. 
dokonano przebudowy wieży koś-
cioła według projektu Władysła-
wa Ekielskiego. Na obrazie (stan 
z 1902 r.) przedstawiono główne 
zmiany architektoniczne w obrębie 
wieży kościelnej. Wówczas dobudo-
wano jedną kondygnację z charak-
terystycznymi blendami okiennymi. 
W miejsce cebulowatego chełmu 
posadowiono iglicę w kształcie 
ostrosłupa oraz cztery małe wie-
życzki połączone arkadami. Nowa 
wieża kościoła stanowi dziś domi-
nantę wysokościową w panoramie 
miasta. 
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W latach 1937–1938 dokonano 
kolejnej przebudowy kościoła. 
Nowy proboszcz parafii — ksiądz 
Stanisław Buchała — postanowił 
powiększyć kościół, który był za 
ciasny z powodu wzrostu liczby 
wiernych w Skawinie. Projekt 
przebudowy opracował krakow-
ski architekt J. S. Stobniecki. 
Wówczas dobudowano dwie na-
wy boczne, przedłużając równo-
legle do prezbiterium kaplice: 
szewską i stolarską. Do bocznych 
naw prowadziły oddzielne wej-
ścia. Nad wejściami do kościoła 
dobudowano portyk (rodzaj za-
daszenia). Nawy boczne otrzyma-
ły lokalne nazwy: lewa dla kobiet 
to „babiniec”, prawa dla męż-
czyzn to „nawa chłopska”. Na 
dziedzińcu przed wejściem do 
kościoła, na ceglanych filarach 
zostały umieszczone figury św. 
św. Szymona i Judy Tadeusza. 
4 czerwca 1938 r. dokonano po-
święcenia dobudowanych części 
kościoła.
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„Mały kościółek”. W 1471 r. opat tyniecki Maciej Skawinka wybudował w Skawinie, za murem miasta 
szpital, przy którym wzniesiono drewniany kościół (dokładna data nie jest znana), gdzie mogli się modlić 
chorzy i ich rodziny. Obecny kościół został wybudowany w połowie XVII w. w stylu renesansowym i jest 
to budowla murowana. Ten jednonawowy kościół orientowany otrzymał wezwanie Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny. Od czasu powstania nie ulegał większym zmianom architektonicznym, jedynie 
w latach 20. XX w. kruchta wejściowa z drewnianym chełmem została przykryta chełmem o cechach 
barokowych. Mały kościółek to miejsce szczególne w pamięci dzisiejszych 60 i 70-latków. Kiedy pod ko-
niec lat 50. wyprowadzono naukę religii ze szkół, kościółek stał się miejscem, gdzie uczniowie mogli ją 
kontynuować. W latach 1960–1980 w każdą niedzielę o godzinie 9 była odprawiana msza dla młodzieży, 
która licznie gromadziła się w jego murach. W tym samym okresie w niedzielne popołudnia były prowa-
dzone kursy przedmałżeńskie.
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Kapliczka słupowa z rzeźbą św. Rozalii (ul. Krakowska), orędowniczki w walce z zarazą. Figurę ufundo-
wano jako wotum w 1859 r. po pierwszej, tragicznej w skutkach epidemii cholery, która nawiedziła 
miasto w 1831 r. Figurę wybudowano na rogatkach miasta, by św. Rozalia chroniła mieszkańców przed 
chorobami. W 1987 r. na przejeździe kolejowym samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem osobowym 
i nastąpiło wykolejenie wagonów. Wówczas władze miasta podjęły starania o wybudowanie nad torami 
kolejowymi wiaduktu. Budowę wiaduktu zakończono na początku lat 90. XX w. Spowodowało to koniecz-
ność przeniesienia figury św. Rozalii na obecne miejsce. 
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Najmłodszy kościół w Skawinie pw. Miłosierdzia Bożego, w dzielnicy Koniasta, wybudowany w latach 
80. i 90. XX w. 





II 
Dawne ulice Skawiny  

z projektu „Skawina czterech pokoleń”
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„Na szpicu” w Skawinie — skrzyżowanie ul. Krakowskiej, ul. Korabnickiej i ul. Juliusza Słowackiego (szlak 
krakowski, wielicki i oświęcimski), lata 20. XX w.
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Ulica Korabnicka do 1963 r. nie posiadała nawierzchni asfaltowej. Była kamienistą drogą z „kocimi łbami”. 
Po wybudowaniu Szkoły Podstawowej nr 1 na tej ulicy został położony asfalt oraz chodniki po obu stro-
nach jezdni.

Widoczna na obrazie ścieżka biegła wzdłuż muru otaczającego cmentarz parafialny jako przejście 
skrótowe do ul. Krakowskiej. W połowie lat 80. XX w. przedłużono ul. Mariana Buczka (obecna ul. ks. Je-
rzego Popiełuszki) do ul. Krakowskiej wzdłuż wspomnianej ścieżki.
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Ulica 29 Listopada w rejonie skrzyżowania z ul. Marii Konopnickiej, lata 60. XX w.
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Ulica 29 Listopada (obecnie rejon placu targowego), lata 60. XX w. Drewniane stodoły były częstymi 
budowlami w powojennym krajobrazie Skawiny. Niektóre z nich dotrwały do połowy lat 80. Większość 
uległa spaleniu, począwszy od lat 50. ubiegłego wieku. Niektóre zostały rozebrane w związku z budową 
innych obiektów. Tak też stało się ze stodołami przy ul. 29 Listopada, gdzie w połowie lat 80. został prze-
niesiony plac targowy.



20

Ulica Kazimierza Wielkiego, lata 60. XX w. Obraz ten zasługuje na szczególną uwagę, bowiem ukazuje 
drewnianą zabudowę blisko centrum miasta. Drewniane budynki zostały wzniesione po wielkim pożarze 
w 1815 r. Typowy dom drewniany był zbudowany z płazów sosnowych, bez podpiwniczenia. Dachy 
budynków kryto papą bitumiczną lub gontem drewnianym. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne były wyle-
pione gliną, a następnie bielone wapnem z dodatkiem siwki (ultramaryny), która zapobiegała żółknięciu 
wapna. Bielenie domów odbywało się zwykle przed świętami wielkanocnymi.

Murowany budynek widoczny na obrazie to bożnica i rytualna łaźnia wzniesiona przez Bractwo Psal-
mowe w 1894 r. jako miejsce kultu religijnego dla ludności żydowskiej, która przed II wojną światową 
stanowiła ok. 11% społeczności Skawiny (ok. 500 osób). Obecnie budynki te pełnią funkcje usługowe. 
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Nieistniejąca obecnie ul. Hanki Sawickiej. Pod koniec lat 70. XX w. w tym miejscu wybudowano pawilon 
„Skawa” oraz kilka bloków mieszkalnych. 



22

Ulica Babetty od strony ul. 29 Listopada, lata 60. XX w.
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Skrzyżowanie ul. Władysława Sikorskiego i ul. Kolejowej, lata 80. XX w.
Skawiński dworzec został wybudowany w 1884 r. po otwarciu szlaku kolejowego Kraków Płaszów– 

–Sucha Beskidzka stanowiącego część szlaku Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. Budynek w znacznym 
stopniu przypomina budowle wznoszone w tamtym czasie w monarchii austro-węgierskiej. W 1995 r. 
dworzec został wpisany do rejestru zabytków, a w latach 2017–2021 wyremontowany. 
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Ulica Juliusza Słowackiego, północna pierzeja, lata 70. XX w. To najpiękniejsza ulica w Skawinie, gdzie 
znajdują się budynki wybudowane w stylu historyzmu pod koniec XIX w., a wśród nich najstarsza apteka 
„Pod gwiazdą”, z przedwojenną tradycją, do lat 60. jedyna w Skawinie. W północnej pierzei tej ulicy 
mieści się tylko jeden współczesny budynek, wzniesiony w połowie lat 80., w miejscu murowanego pło-
tu obok apteki.  
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Ulica Adama Mickiewicza, lata 80. XX w. Biegnie wzdłuż dawnego szlaku oświęcimsko-zatorskiego, od 
ratusza po most na Skawince. Ulica i przylegające doń tereny to tzw. Szwaby, jak nazywali je w dawnych 
czasach mieszkańcy miasta. Nazwa ta nawiązuje do osadnictwa we wcześniejszych wiekach, bowiem na 
tym terenie osiedlali się też mieszkańcy z Księstwa Oświęcimskiego, których nazywano Szwabami. Dziś 
nazwa wyszła z użycia i pamiętają ją tylko najstarsi mieszkańcy miasta. 
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Ulica Krakowska, wschodnia pierzeja, lata 20. XX w. W średnich wiekach przebiegała za murami miasta 
jako szlak krakowski łączący się z bramą wschodnią na wysokości „małego kościółka”. Tu szlak rozdzie-
lał się na szlak krakowski i oświęcimski. Dla najstarszych mieszkańców Skawiny było to miejsce „na 
szpicu”.
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Ulica Żwirki i Wigury, w głębi Szkoła Podstawowa nr 2 i Liceum Ogólnokształcące, lata 60. XX w. Przed 
II wojną światową w tej części miasta dominował krajobraz rolniczy. Ulica biegnie dawnym szlakiem radzi-
szowskim. Przed wojną było tu kilka budynków mieszkalnych w otoczeniu pól uprawnych zwanych parce-
lami. Bloki mieszkalne na starym osiedlu zostały wybudowane pod koniec lat 50. W 1930 r. władze miasta 
postanowiły wybudować na tej ulicy szkołę. Do tego czasu skawińscy uczniowie pobierali naukę w licznych, 
często małych szkołach. W 1931 r. budynek został oddany do użytku. Była to pierwsza nowoczesna placów-
ka oświatowa na terenie miasta. Nadano jej nazwę Miejska Szkoła Powszechna im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Nazwę szkoły wypisano na frontonie budynku dużymi literami. Po wojnie nowe władze zlikwidowa-
ły napis. Szkoła na prezentowanym obrazie posiada tylko dwa piętra i dwuspadowy dach. W latach 1965–1967 
nadbudowano trzecie piętro i przykryto budynek płaskim dachem. W pobliżu szkoły w latach 60. i 70. znaj-
dował się plac targowy nazywany przez mieszkańców miasta targowicą. Pod koniec lat 70. plac został prze-
niesiony w inne miejsce w związku z budową hali widowiskowo-sportowej. 
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Ulica Marii Konopnickiej (przed II wojną światową ul. Konstytucji 3 Maja), lata 60. XX w. 
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Fragment ul. Mariana Buczka (obecnie ul. ks. Jerzego Popiełuszki), lata 60. XX w. Ulica ta jeszcze przed 
końcem lat 50. była utwardzoną drogą na peryferiach miasta. Po obu jej stronach rozciągały się pola 
uprawne. Było też kilka budynków mieszkalnych i stodoły kryte strzechą. Wzdłuż drogi na pewnym 
odcinku płynął potok Czekajówka, prowadząc wody z Koniastych Dołów. Nowoczesna zabudowa na tej 
ulicy powstawała w kilku etapach. Pod koniec lat 50. wybudowano bloki mieszkalne między ul. Tadeusza 
Kościuszki a ul. Konstytucji 3 Maja (wówczas ul. Spokojna). W połowie lat 70. wybudowano ośrodek 
zdrowia i pawilon „Ajka”. Pod koniec lat 70. wyburzono domy przy ul. Hanki Sawickiej, a następnie wy-
budowano kilka bloków mieszkalnych i pawilon „Skawa”. W latach 80. ulicę przedłużono do skrzyżowa-
nia z ul. Krakowską. Na początku lat 90. ulica otrzymała imię ks. Jerzego Popiełuszki. 
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Ulica Koniasta, lata 60. XX w. Wówczas polna droga, wzdłuż której płynął potok Czekajówka. Obecnie 
ul. św. Jana Pawła II. Widoczny najstarszy dom mieszkalny w okolicy. Potok nie jest widoczny, ponieważ 
od 1980 r. płynie w zamkniętym kolektorze odprowadzającym wodę do Skawinki.
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Jedna z wielu stodół przy ul. Koniastej (spłonęły w latach 1958–1972). Obecnie w miejscu stodoły zloka-
lizowany jest parking i zajezdnia MPK.
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Krajobraz rolniczy w Koniastych Dołach charakterystyczny do końca lat 70. XX w. Po wybudowaniu 
osiedla Bukowska nastąpiła zmiana krajobrazu na miejski. Wybudowano nową ulicę (Monte Cassino). 
Widoczna na obrazie okolica była świadkiem wielu ważnych dla Skawiny wydarzeń. Na północnym 
zboczu nad potokiem Czekajówka został wybudowany w latach 1982–1995 kościół pw. Miłosierdzia Bo-
żego. 16 października 1982 r. kardynał Franciszek Macharski poświęcił plac pod budowę kościoła. Wów-
czas na tym zboczu zgromadziło się ok. 8000 ludzi. 

17 sierpnia 2002 r. w miejscu na wprost kładki na potoku (widoczna na obrazie) ustawiono obraz Je-
zusa Miłosiernego, przed którym zatrzymał się św. Jan Paweł II i pobłogosławił tysiące zgromadzonych 
tu mieszkańców. Trudno określić dokładnie liczbę zgromadzonych wiernych, można powiedzieć, że nie 
było wolnego skrawka ziemi.

2 kwietnia 2005 r., wieczorem, po raz kolejny w tym miejscu zgromadziły się tłumy wiernych modlą-
cych się za duszę zmarłego w tym dniu papieża Jana Pawła II. Krawędzie jezdni zamieniły się w ciąg 
płonących zniczy. Już wówczas wierni domagali się zmiany nazwy ul. Monte Cassino na ul. Jana Pawła II 
i posadowienia w tym miejscu pomnika upamiętniającego wizytę papieża. 20 października 2007 r. w obec-
ności tłumu ludzi kardynał Kazimierz Nycz odsłonił i poświęcił pamiątkowy pomnik w postaci Krzyża 
Papieskiego ufundowany przez władze miasta. Wniosek o zmianę nazwy ulicy został pozytywnie rozpa-
trzony i ulicy nadano nazwę Świętego Jana Pawła II.





III 
Architektura Rynku w Skawinie 

z projektu „Skawina czterech pokoleń”
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Skawiński Rynek na początku XX w. Rynek w Skawinie istnieje od XIV w., to jest od czasów lokacji mia-
sta przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Ma kształt zbliżony do kwadratu, zgodnie z magdeburskim 
prawem lokacji. W średnich wiekach był otoczony murem, do którego prowadziły bramy: tyniecka, 
oświęcimsko-zatorska i wschodnia. Przez Rynek przebiegał główny szlak tranzytowy na linii: obecna 
ul. Słowackiego–ratusz. Zabudowania wokół Rynku ulegały wielokrotnie zniszczeniom w wyniku działań 
wojennych i pożarów. Ostatni wielki pożar miasta miał miejsce w 1815 r. Obecne zabudowania wokół 
Rynku zostały wzniesione w II połowie XIX w. i na początku XX w. Zabytkowy ratusz został wybudowa-
ny na początku XX w. w stylu historyzmu. Od momentu lokacji miasta na Rynku w każdy czwartek od-
bywały się targi. Przez wiele stuleci Rynek nie posiadał utwardzonej nawierzchni, dopiero na początku 
XX w. został wybrukowany kamieniem wapiennym.
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Skawiński Rynek, lata 50. XX w. Ratusz nie posiada iglicy na wieży. Została ona uszkodzona w wyniku 
działań wojennych, ponownie nadbudowana pod koniec lat 50. XX w. W tym czasie dokonano przebu-
dowy Rynku, wydzielono ulice wokół placu, zmieniono nawierzchnię, powstały zieleńce i rabatki kwia-
towe przedzielone deptakami. Rynek przestał pełnić funkcję placu targowego, który przeniesiono na 
ul. Żwirki i Wigury.
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Skawiński Rynek, koniec lat 70. XX w. — główna ulica tranzytowa przez miasto. Pod koniec lat 70. prze-
niesiono tranzyt przez Rynek pod północną pierzeję (ul. Pokoju).
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Płyta skawińskiego Rynku przed rewitalizacją, 2011/2012.
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Skawiński Rynek po rewitalizacji. Widoczny wydzielony deptak stanowi ślad po głównej ulicy tranzyto-
wej.
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Skawiński Rynek po rewitalizacji. Nowym elementem jest fontanna. Na płycie Rynku odbywają się różne 
imprezy.





IV 
„Kraków malowany”
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Wieża Ratuszowa (I)
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Katedra na Wawelu
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Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Wieża Ratuszowa (II) →
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Ulica Kanonicza  
z widokiem  
na Wawel



Krakowski Rynek: 
kościół św. Wojciecha 

i kościół Mariacki
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Ulica Grodzka



V 
„Inspiracje dziełami mistrzów”
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Jan Vermeer,  
Dziewczyna z perłą
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Leonardo da Vinci, 
Dama z łasiczką
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Olga Boznańska,  
Dziewczyna z chryzantemami
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Tadeusz Styka,  
Portret Poli Negri
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Wojciech Kossak, Ułan i dziewczyna
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Wojciech Kossak, Kirasjer i dziewczyna





VI 
„Zima zamknięta w pasteli”
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Pozostałości zimy w Pieninach
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Zimowa rzeka
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Zimowo I
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Zimowe stogi
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Zima w lesie
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Zimowo II
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Na pasterkę
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Zimowo III
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Księżycowa noc w zimie



VII 
„Żegnaj lato na rok”
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Letnie łąki



71

Kwietna łąka
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Krajobraz ze stogami
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Koniec lata — krajobraz z brogiem
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Babie lato (kopia obrazu Józefa Chełmońskiego) 
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Po żniwach 
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Słoneczniki — koniec lata
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Maki — wspomnienie lata




